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 Toelichting bij kaart op de omslag: 
 Donkerblauw: landen die gangbaar worden beschouwd als MENA-landen

 Lichtblauw: landen die soms ook worden beschouwd als MENA-landen.

 De ervaringen van werknemers, geplaatst in de blauwe kaders in dit  

 rapport, zijn afkomstig uit publicaties van Amnesty International:

> https://www.amnesty.org/en/documents/mde18/0022/2019/en/  
 en het Civil Society Knowledge Centre uit Libanon:  

> https://civilsociety-centre.org/gen/mdw-testimonies

Deze pdf is interactief. Door de klikbare inhoudsopgave kom je direct op de pagina of het artikel van je keuze.  

Via de ‘thuis-knop’ keer je weer terug naar de inhoudsopgave. Je kan natuurlijk ook gebruik maken van de  

standaard interface van je pdf reader.



3

INHOUDSOPGAVE
1. DE REGIO IN BEELD  5

1.1. MENA–NOTITIE 2.0  5
1.2. WERKPLAN MENA WERKGROEP FNV 2021  9
1.3. LID-ORGANISATIES IVV IN MENA–REGIO  13

2. ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE REGIO  15

2.1. VAKBONDEN EN FATSOENLIJK WERK IN DE MENA–REGIO 15
2.1.1. Midden-Oosten  15

2.1.2. Noord-Afrika  23

2.2. DE SITUATIE VAN DE WERKNEMERS IN DE BEZETTE ARABISCHE GEBIEDEN 25
2.2.1 Werknemers op drift onder stijgende onzekerheid   26

2.2.2 Afsluitende opmerkingen  30

3. SOLIDARITEIT MET VAKBONDEN IN DE REGIO  32

3. 1. MONDIAAL FNV IN HET MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-AFRIKA 32
3.1.1. FNV Solidariteitsfondsen  32

3.1.2. Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP)  34

3.2. VERKLARING IVV-CONGRES 2018   35
 Wereldwijde solidariteit  35

3.3.  IVV VERKLARING T.G.V. DE INTERNATIONALE DAG VAN SOLIDARITEIT 
MET HET PALESTIJNSE VOLK 2020  37

  Erkenning van de staat Palestina en verantwoordingsplicht van bedrijven  

onder internationaal recht zijn de sleutel tot de rechten van Palestijnse arbeiders 37

3.4. VAKBONDSSOLIDARITEIT MET DE PALESTIJNEN 38
 Solidariteitsverklaring Abvakabo FNV d.d. 29 november 2007 38

 Congres resolutie PSI uit 2017  39

 ETUN, het Europese vakbonds netwerk voor rechtvaardigheid in Palestina 40

 Standpunt andere vakbonden  42

 MEER WETEN?  45



4



5

1. DE REGIO IN BEELD
Op 6 december 2019 heeft het Ledenparlement van de FNV een nieuwe nota vastgesteld  
voor het vakbondsbeleid in de regio Midden-Oosten/Noord Afrika, gangbaar aangeduid als de  
MENA-regio (Middle East en North Africa). Het werd ook wel tijd om het FNV-beleid voor dit  
gebied te actualiseren; de vorige nota: “Het conflict in het Midden-Oosten – Tussen Israël en  
de Palestijnen – een rol voor vakbonden” dateert van april 2003.  
Met de vaststelling van deze nota is het aandachtsgebied aanzienlijk verbreed. De nieuwe MENA-
notitie van 2019 gaat niet meer voornamelijk om het conflict tussen Israël en de Palestijnen, maar 
betrekt vrijwel alle Arabischsprekende landen in de regio bij dit beleidsgebied. 

Met deze verbreding heeft ook de voormalige Palestina Werkgroep FNV haar naam aangepast tot MENA Werkgroep 

FNV, en haar belangstellingsgebied dienovereenkomstig uitgebreid. Volgens plan zou de MENA Werkgroep FNV in 

2020 een bijeenkomst beleggen om met betrokken leden en kaderleden van de FNV over de uitwerking van deze 

nota van gedachten te wisselen. De beperkingen die zijn opgelegd vanwege de COVID-19 pandemie maken dat 

echter onmogelijk. Hopelijk lukt het in 2021 wel om deze conferentie te organiseren.  

Om de bekendheid met de regio en de nieuwe FNV-nota te vergroten heeft de MENA Werkgroep besloten al vast  

een brochure uit te brengen over dit verbrede beleidsgebied. Deze ligt nu voor u. De brochure bevat de tekst van de 

nieuwe beleidsnota, het werkplan voor 2021 van de MENA Werkgroep FNV en een verkenning van de regio. Voor op- 

en aanmerkingen en/of ondersteuning van de activiteiten houdt de MENA Werkgroep zich nadrukkelijk aanbevolen. 

1.1. MENA–NOTITIE 2.0

Hieronder volgt de integrale tekst van de MENA–notitie 2.0, zoals die op 6 december 2019 is aangenomen door 

het FNV Ledenparlement. Het Werkplan dat bij deze nota was gevoegd is vervangen door het meer actuele 

werkplan. Zie daarvoor onderdeel 1.2. 

MENA-NOTITIE 2.0
Welke rol kunnen de FNV en de Internationale vakbeweging spelen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika? 
Analyse, stand van zaken en actieplan.

INLEIDING
Voor miljoenen werknemers in het Midden-Oosten en Noord-Afrika vormen oorlog, geweld, bezetting, onderdrukking 

en uitbuiting de dagelijkse werkelijkheid. Voor velen is de situatie zo erg dat ze hun land verlaten en als vluchteling 

hun veiligheid en hun toekomst elders zoeken. Evenwichtige arbeidsverhoudingen, gericht op het bevorderen van 

Decent Work, zijn in de regio een uitzondering. In de meeste landen zijn de mogelijkheden om in vrijheid vakbonden 

op te zetten beperkt of zelfs afwezig.  

Hieronder worden regionaal een aantal gebieden geduid: problemen, rol van de vakbonden en een mogelijke 

toekomstige FNV-bijdrage. Niet alle gebieden of landen worden benoemd, waar oorlogen worden uitgevochten laten 

we deze voor dit moment buiten beschouwing. Onderaan deze nota is een kaart van de MENA-regio ingevoegd.

In Egypte, Libië en Tunesië zijn tijdens en na de ‘Arabische Lente‘ regeringen ten val gebracht, terwijl er op het 

Arabisch schiereiland en in andere delen van het Midden-Oosten bloedige burgeroorlogen uitbraken tussen 

verschillende etnische en religieuze groepen.

De gevolgen van deze oorlogen raken ons in Europa ook: mensen slaan massaal op de vlucht en proberen via de 

meest gevaarlijke routes West-Europa te bereiken. Alleen in Tunesië heeft de democratisering, mede dankzij de  

inzet van de vakbeweging daar, voorzichtig doorgezet. Maar ook daar is het evenwicht wankel. 



6

In Marokko, Jordanië, Koeweit, Oman en Algerije hebben de machthebbers de regeringen tot op zekere hoogte 

gedemocratiseerd door politieke concessies te doen of zij hebben door liberalisering van de economie gepoogd  

de middenklasse aan zich te binden.

Alleen in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten bleef het rustig. Het in Qatar gevestigde Al-Jazeera 

medianetwerk speelde een belangrijke rol tijdens de eerste maanden van de Lente. Het netwerk deed verslag van  

de opstanden in de verschillende Arabische landen en bood activisten een podium. In Qatar zowel als de VAE vormen 

goedkope Aziatische en Afrikaanse arbeiders de meerderheid van de inwoners; een van de redenen waarom het in 

deze landen rustig bleef.

De situatie in Israël-Palestina is sinds 2003 alleen maar verslechterd en daarmee de kansen op vrede in de regio.  

In juli 2018 werd de wet op de natiestaat door het Israëlische parlement aangenomen. In april 2019 werden  

partijen die nog belang hechtten aan vredesbesprekingen met de Palestijnen weggevaagd. Reëel is de dreiging dat 

de bestaande apartheidssituatie zich bestendigt en mogelijk zelfs, verergert. Kenmerkend is de volstrekt ongelijke 

machtsverhouding tussen de beide hoofdrolspelers, Israël en de Palestijnen: Israël is in bijna alle opzichten 

oppermachtig, de Palestijnen zijn vrijwel machteloos. Zo controleert Israël twee-derde van de inkomsten van de 

Palestijnse Autoriteit en houdt daarvan dan regelmatig een deel in. De wijze waarop Israël controle uitoefent op de 

Gazastrook leidt bovendien tot schendingen van mensenrechten. De vérgaande rechteloosheid van de Palestijnen 

schrijnt. Voor het afdwingen van rechten zijn zij aangewezen op de steun van de internationale gemeenschap.

De kwestie heeft een uitstraling in de hele MENA-regio; oplossing van het conflict is naar alle waarschijnlijkheid  

een belangrijke voorwaarde voor een periode van duurzame vrede.

De Palestijnse bond PGFTU kan niet voluit in de bezette gebieden opereren en de Israëlische Histadrut doet weinig 

voor de Palestijnse werkenden, al lijkt dat tij sinds kort enigszins te keren. Vakbond WAC Maan zet zich met name in 

voor de Palestijnse werkenden in Israël en aanliggende bezette gebieden, maar ondersteunt ook werkenden met  

een Joodse identiteit.

Sedert 1980 brengt de ILO jaarlijks verslag uit van een missie aan de bezette Arabische/Palestijnse  

gebieden over de situatie van de werkenden aldaar. De verslagen zijn te vinden op de website van de ILO.

> https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wcms_705016.pdf

Ook in Turkije heeft de vakbeweging het zwaar. Waar Oost en West zich in het nabije verleden op positieve wijze in 

Turkije leken te ontmoeten en te verbinden, is een negatief samenspel van krachten inmiddels uitgemond in een zich 

afkeren van Europa en van wat beleefd wordt als “Westerse” waarden. Erdogan ontpopt zich als een echte dictator, 

al hebben de burgemeestersverkiezingen van Istanbul hem althans voorlopig min of meer zijn plaats gewezen. 

Religie levert opnieuw een voorname politieke bijdrage. Democratische rechten, mensenrechten en arbeidsrechten 

liggen al jaren zwaar onder vuur. Vakbondsfederatie DISK zet zich in om die te verdedigen en bij te dragen tot de 

noodzakelijke verandering. 

ROL VAN DE MENA-VAKBONDEN
Arabische vakbonden, net als andere maatschappelijke organisaties, zijn lange tijd blootgesteld aan druk en 

exploitatie door de overheid. Dit heeft geleid tot versnippering van de vakbeweging en heeft deze getransformeerd 

tot een instrument van de autoriteiten om werknemers de mond te snoeren en ze te onderdrukken. Ze verloren hun 

doelen uit het oog. Mede hierdoor hebben werknemers het vertrouwen in vakbonden verloren. In veel Arabische 

landen hebben werknemers zich afgezet tegen de bestaande vakbonden en hun leiders, en nieuwe organisaties zijn 

volop in ontwikkeling. Deze nieuwe vakbonden pretenderen onafhankelijk te zijn en proberen zich te onderscheiden 

van overheidsorganisaties en -instanties. 

'MARY'

‘Mary’, een 33-jarige geïnterviewde uit Ethiopië, zat een heel jaar in een isolement bij een werkgever die  

haar beledigde. “Ze behandelden me als een ezel en sloten me in huis op ... Ik mocht niet met de buren  

praten of telefoneren. Een jaar lang kon ik geen contact opnemen met mijn familie. Ze (werkgever) zei:  

‘Mamnou téléphone’ (je mag de telefoon niet gebruiken)”.
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De Arabische Lente bracht veranderingen met zich mee en in een aantal landen zien we nu een nieuwe dynamiek 

ontstaan in de vakbeweging. In Tunesië slaagde de bestaande vakbondsfederatie erin zich te bevrijden van het 

regime en haar structuren te democratiseren. De federatie nam het voortouw in het streven naar en vormgeven  

van democratische hervormingen in het land. In veel andere landen zijn er juist nieuwe onafhankelijke vakbonden 

gevormd die zich duidelijk onderscheiden van de bestaande vakbondsstructuren en hun politieke standpunten.

Palestijnse vakbonden kunnen nauwelijks constructief opereren –zie hierboven. WAC Maan zet zich wel in voor de 

Palestijnse werkenden in Israël en de aanpalende bezette gebieden; Histadrut lijkt zich sinds kort daar ook op te 

bezinnen. De internationale vakbeweging heeft zich meermalen uitgesproken tegen de Israëlische politiek van het 

bezetten van Palestijnse gebieden, en vóor te nemen maatregelen daartegen.

In Turkije is DISK actief en in verbinding met het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (IVV) en de FNV. Er 

lopen projecten gericht op het terugdringen van kinderarbeid (hazelnoten), het verbeteren van werkomstandigheden 

(mijnbouw) en het bevorderen van LGBTI-rechten. In een recent verleden werkten DISK en de FNV samen om in IVV 

verband de arbeidswetgeving op de juiste wijze ingericht te krijgen.

De inzet en activiteiten van het IVV en GUF’s in de regio zowel als het Decent Work programma van de ILO bieden 

diverse mogelijkheden tot samenwerking. 

WAT DOET DE INTERNATIONALE VAKBEWEGING?

INTERNATIONAAL VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN (IVV)
Met het oog op de ontwikkelingen in de Arabischtalige landen heeft het IVV in oktober 2014 een aparte regionale 

organisatie opgericht: de Arab Trade Union Confederation (ATUC) gevestigd in Amman, Jordanië. 

De ATUC vertegenwoordigt vakverenigingen uit diverse Arabische landen. Saoedi-Arabië, Syrië, en de Verenigde 

Arabische Emiraten (VAE) ontbreken, omdat in deze landen nog geen sprake is van een onafhankelijke democratische 

vakbeweging.

Vanuit dit regiokantoor worden de vakbondsfederaties in de aangesloten landen ondersteund. Projecten die gericht 

zijn op organisatie en versterking van de bonden worden gefaciliteerd en er is een speciaal vrouwennetwerk 

opgezet. Vrouwen in de Arabische wereld betreden in groten getale de arbeidsmarkt, een ontwikkeling die onom-

keerbaar lijkt. Ondanks het feit dat vrouwen steeds meer invloed krijgen in de regio kunnen ze nog wel wat extra 

ondersteuning gebruiken. 

Voor de FNV is het belangrijk om de samenwerking met het IVV te versterken en samen met FNV Vrouw de 

mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.

GLOBAL UNION FEDERATIONS
Net als het IVV hebben ook verschillende Global Union Federations (GUF’s) de oprichting van nieuwe onafhankelijke 

vakbonden en de ontwikkelingen in de regio nauwlettend in de gaten gehouden. 

De ITF (International Transport Federation) kreeg er tussen 2008 en 2011 meer dan 35 leden bij uit 11 Arabische 

landen. Vanuit het regiokantoor in Amman, Jordanië werkt de ITF aan het versterken en bouwen van onafhankelijke 

transportbonden. In november 2012 ondersteunde het ITF-regiokantoor de organisatie van een ITUC-

solidariteitsmissie naar Gaza ter ondersteuning van de BDU (Gaza Bus Drivers Union).

BWI (Building and Wood Worker’s International) is al lange tijd actief in de Arabische wereld en heeft een regio-

kantoor in Libanon. Met steun van de FNV heeft BWI meer dan 20 bouwvakbonden uit Jordanië, Libanon, Palestina, 

Egypte en Jemen geholpen bij het versterken van de vakbondsstructuren in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Ook PSI (Public Services International) is al jarenlang actief in de Arabische wereld en heeft een regiokantoor in 

Libanon. In november 2015 organiseerde PSI, in samenwerking met de Zweedse LO-TCO, een tweedaags seminar 

voor vrouwelijke vakbondsleiders in de regio. Dit als onderdeel van een project gericht op het vergroten van de 

participatie van vrouwen in de vakbonden.

Tijdens het IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied 

Workers’ Association) congress in 2012 was er een panel met afgevaardigden van Arabische vakbonden ingesteld. 

Het panel benadrukte de centrale rol die vakbonden spelen bij het bevorderen van de democratie. 
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Voor IndustriALL Global Union is de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) een prioriteitsregio. In diverse 

landen steunt IndustriALL de ontwikkeling van onafhankelijke vakbonden in samenwerking met de ILO en IVV.

In juni 2019 riep het EPSU-congres op tot een wapenembargo en opschorting van het EU-handelsverdrag met  

Israël zolang de rechten van de Palestijnen worden geschonden. 

Een Europees Netwerk van vakbonden (ETUN) werkt samen om de kwestie onder de aandacht te brengen en  

te houden.

WAT DOET DE FNV?
Democratie en de rechten die daarbij horen, vrijheid van organisatie en meningsuiting, gaan hand in hand met een 

vakbeweging die, gesteund door zijn leden, vrij kan onderhandelen met werkgevers over betere arbeidsvoorwaarden 

en een leefbaar loon, de kwaliteit van arbeid, duurzame werkgelegenheid en de opbouw van een sociaal vangnet 

met sociale zekerheid. In de MENA-regio is de ondersteuning van vakbonden cruciaal voor de ontwikkeling van een 

democratische samenleving. 

De regio bevindt zich in een transitiefase; van landen waar de opstanden uitmondden in bloedige voortslepende 

conflicten tot landen waar het democratiseringsproces langzaam maar zeker vorm begint te krijgen. De FNV vindt 

het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van onafhankelijke vakbonden in de regio en het bevorderen van 

de sociale dialoog maar realiseert zich ook dat ze zich hierin bescheiden dient op te stellen. Het ministerie van 

Buitenlandse Zaken ondersteunt met het Shiraka programma de democratische transitie in de Arabische wereld. Het 

programma is onder meer bedoeld om lokale maatschappelijke initiatieven op het gebied van vakbondsrechten te 

bevorderen. In samenwerking met het ministerie kan de FNV vakbonden ondersteunen en versterken in hun verdere 

ontwikkeling.

In samenwerking met Buitenlandse Zaken, Mondiaal FNV en met de Global Union Federations kan de FNV nationale 

en lokale projecten met vakbondspartners steunen, gericht op onder meer capaciteitsontwikkeling.

AANDACHTSGEBIEDEN
De MENA-regio bestaat uit meer dan 20 landen en de FNV kiest ervoor zich op een aantal landen in deze regio te 

focussen. De keuze is ingegeven door reeds lopende projecten en activiteiten, door de uitkomst van besprekingen 

met kaderleden en door (negatief criterium) het inzicht dat in landen waar de oorlogssituatie te zeer domineert 

(Syrië, Jemen), het vakbondsopbouw werk vooralsnog zal moeten wachten. 

FNV steunt of steunde zeer onlangs de onafhankelijke vakbeweging in de volgende landen: 

Marokko:

Flexibilisering en Leefbaar Loon zijn twee centrale thema’s in de sector; de ambtenaren kampen met toenemende 

flexibilisering en hun pensioenen staan onder druk terwijl de landarbeiders nog geen leefbaar loon ontvangen. In het 

algemeen kan men stellen dat de vakbeweging in Marokko kampt met een gebrek aan democratie, fundamentele 

arbeidsrechten die niet worden nageleefd en tegenwerking van vakbonden in het algemeen. 

De projecten die FNV steunt richten zich op:

• Versterken van de jongeren binnen de FNSA, in samenwerking met FNV jong.

• Versterken van de vrouwen binnen FNSA, in samenwerking met het Netwerk Vrouw

• Versterken van de deel bond ONSSA van de FNSA, gericht op veiligheid en gezondheid, in samenwerking  

met actieve leden van de Nederlandse NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). 

Qatar

In de afgelopen jaren zijn er stappen gezet vanuit het IVV om de dialoog met Qatar aan te gaan over (het uitblijven 

van) ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrechten en vakbondsvrijheid. Deze stappen hebben er onlangs toe 

geleid dat de regering van Qatar heeft besloten om het Kafala systeem af te schaffen. De FNV heeft hieraan 

bijgedragen door middel van het proces tegen de FIFA rondom het WK voetbal in 2022 maar ook door een 

consequente opstelling in de ILO en door bij te dragen aan informatiecampagnes over de ernstige schendingen  

van de rechten van migranten.
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Palestina en Oost-Jeruzalem

Het aantal Palestijnen dat in de nederzettingen werkt is inmiddels 30.000. 

Hoewel zij formeel onder de Israëlische arbeidswetten vallen, is het werk grotendeels ongereguleerd en vindt 

misbruik van werknemers op grote schaal plaats. Ze ontvangen dan geen schriftelijke arbeidsovereenkomst, geen 

minimumloon, geen ziekteverlof of vakantiedagen. Voor de Palestijnse vakbeweging Palestinian General Federation 

of Trade Unions (PGFTU) creëert dit een dilemma: hoe behartigen ze de belangen van werknemers in bedrijven die  

er niet zouden mogen zijn.

De PGFTU draagt bij aan het opzetten van een structurele sociale dialoog. De VN hebben Palestina als niet-lidstaat 

erkend. Deze nieuwe status versterkt de juridische en diplomatieke positie van de Palestijnen. Een aantal landen, 

waaronder Zweden, heeft Palestina als staat erkend.

Turkije

Mondiaal FNV steunt diverse projecten in Turkije, onder meer gericht op het tegengaan van kinderarbeid en het 

bevorderen van werkomstandigheden en LGBTQI-rechten. Vakbondsrechten in algemene zin staan al jaren zwaar 

onder druk; ze blijven om aandacht vragen. De FNV steunt waar en wanneer dat kan en zet het werk ook in ILO 

verband voort (ILC, CAS).

1.2. WERKPLAN MENA WERKGROEP FNV 2021

Gebaseerd op de MENA 2.0 notitie heeft de MENA Werkgroep FNV een werkplan op gesteld. Dit Werkplan 

heeft op 20 oktober 2020 de instemming verkregen van de Commissie Internationale Zaken en Solidariteit 

van het FNV Ledenparlement. 

1.2.1. INLEIDEND

Dit is het eerste volwaardige werkplan van de MENA Werkgroep FNV na het aanvaarden van de MENA 2.0 notitie 

door het FNV Ledenparlement op 6 december 2019. Het Werkplan 2020 was al eerder in 2019 ingediend, en kon nog 

niet (voldoende) rekening houden met de opzet en inhoud van die notitie. Met het aanvaarden van MENA 2.0 is het 

werkgebied van de MENA Werkgroep aanzienlijk uitgebreid. Van voorheen voornamelijk Palestina en Israël beslaat 

het nu in beginsel vrijwel de gehele Arabische wereld plus Iran. In een nog uitgebreidere aanduiding worden zelfs 

Turkije, Cyprus (lid van de EU voor het “Griekse” deel!), Mauritanië, Soedan en Somalië tot de MENA-regio gerekend. 

Dat nieuwe werkgebied is voor de Werkgroep niet in een keer te bedienen. Dat vergt aanpassingen, nieuwe contac-

ten leggen en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. Leidend daarbij blijft de ondertitel van de MENA 2.0 

notitie: “Welke rol kunnen de FNV en de Internationale vakbeweging spelen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika?”

De problemen die arbeiders raken in de MENA-regio zijn niet alleen een kwestie van vaak moeizame arbeids-

verhoudingen, maar hebben soms ook een politieke achtergrond. Daarmee wordt niet bedoeld: partijpolitiek, maar  

de algemene politieke situatie in de regionale context. Zoals bij een eerdere gedachtewisseling over de inzet van de 

MENA Werkgroep na aanvaarding van de MENA 2.0 notitie is besproken, zal het inhoudelijk aandachtsgebied van de 

MENA Werkgroep begrensd worden door wat ook door de ILO beschreven wordt als de maatschappelijke omgeving 

die van belang is voor de arbeidsverhoudingen. Dit komt terug in de ILO-programma’s rond Decent Work in de 

verschillende landen in deze regio en in de jaarlijkse rapportage van de algemeen-directeur van de ILO aan de 

Internationale Arbeidsconferentie over: “De situatie van werkers van de bezette Arabische gebieden”. 

Invulling gevend aan de bediening van het nieuwe werkgebied heeft de MENA Werkgroep contacten gelegd  

met Iraanse FNV-leden die actief zijn m.b.t. de Iraanse vakbeweging en arbeidersbeweging. Daarnaast zijn er al 

bestaande contacten met het Netwerk Turkije, voor een belangrijk deel bemenst door Turks-Nederlandse FNV-leden 

en met de leden die in de agrarische sector actief zijn in Marokko. Samen met Mondiaal FNV is de Werkgroep bezig 

om het gehele verdere gebied te verkennen, en in beeld te brengen welke perspectieven dit biedt voor 
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internationale solidariteit. Daarbij spelen de contacten en opvattingen die het Internationaal Verbond van Vak-

verenigingen, het IVV, in en over deze regio heeft een doorslaggevende rol. Lid-organisaties uit deze regio zijn 

immers onze zusterorganisaties. En voor de FNV geldt, dat besluiten en beslissingen van het IVV leidend zijn voor  

de standpuntbepaling van de FNV. 

Tot slot van deze paragraaf: van de MENA Werkgroep kan en mag niet in een jaar tijd verwacht worden dat zij 

activiteiten ontwikkelt in alle landen in de MENA-regio. Dat moet opgebouwd worden. En dat betekent ook, dat 

bestaande historische relaties en verbindingen nog meer dan evenredig in beeld zullen komen in de overgangsjaren. 

Voorbehoud: In verband met de nog heersende beperkingen van de COVID-19 pandemie moet worden bezien  

of activiteiten en bijeenkomsten in persoon kunnen plaatsvinden of een andere vorm moeten krijgen (schriftelijk  

en/of digitaal/online). 

1.2.2. SAMENWERKING MET FNV SECTOREN EN FNV NETWERKEN
Kernpunt van een sector-overstijgende werkgroep als de MENA Werkgroep moet zijn: samenwerking zoeken en 

smeden met de sectoren van de FNV. In de sectoren wordt immers het meest duidelijk invulling gegeven aan het 

dagelijkse vakbondswerk. En dat geldt ook voor de invulling van de internationale solidariteit, een van de grond-

beginselen van de vakbeweging. Bij al haar activiteiten zal de Werkgroep zich dus afvragen: welke sector is hierbij 

(het meest) betrokken? En op welke manier kunnen wij die sector ondersteunen met hun inzet voor deze activiteit? 

Voorzienbaar gaat dat in 2021 gelden voor de volgende activiteiten:

1. De projecten van Mondiaal FNV in de regio (zie verder onder hoofdstuk 3)

2. De initiatieven van het IVV in de regio

3. De Decent Work programma’s van de ILO in de regio

4. De initiatieven tegen kinderarbeid in de regio

5.  De inventarisatie van bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten vanuit illegale nederzettingen in de regio en 

verbinding maken met de sectorale IMVO-convenanten 

6. De campagne tegen het Kafala-systeem.

AD 2. IVV-INITIATIEVEN 
Op basis van de congresresolutie van het IVV-congres in Kopenhagen (december 2018) kunnen initiatieven vanuit 

het IVV verwacht worden die ook betrekking hebben op de MENA-regio. Logischerwijs zal daarbij ook nauw 

samengewerkt worden met de regionale organisatie van het IVV in deze regio: de Arab Trade Union Confederation, 

ofwel ATUC. Zie ook hoofdstuk VI. De Werkgroep zal bij die internationale initiatieven aansluiten en bezien met 

welke FNV-sectoren en FNV-netwerken dan verbindingen kunnen worden gelegd. Daarbij wordt vanzelfsprekend 

nauw samengewerkt met de FNV-beleidsadviseurs voor het wereldwijde FNV-beleid.

AD 3. DECENT WORK PROGRAMMA’S ILO 
Bij de Decent Work programma’s van de ILO wordt, gezien het tripartite karakter van de organisatie, altijd samen-

gewerkt met de vakbonden in het betreffende land. Dat biedt een uitgelezen mogelijkheid om in het verlengde van 

die programma’s met de betrokken vakbonden na te gaan welke vorm van samenwerking vanuit Nederland kan 

worden ontwikkeld om dat programma te versterken. Actuele Decent Work programma’s in de regio worden uit-

gevoerd voor: Irak, Jordanië, Koeweit, Libanon, Oman en Palestina. Voor een reeks landen in Noord-Afrika zijn al 

eerder Decent Work programma’s uitgevoerd. We gaan bezien welke opvolgingsmogelijkheden dat biedt voor 

verdergaande samenwerking. Dat geldt dan voor: Algerije, Egypte, Libië, Marokko, Soedan en Tunesië. 

Vanzelfsprekend wordt hierbij nauw samengewerkt met Mondiaal FNV. 
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AD 4. KINDERARBEID
Het jaar 2021 is door de Algemene Vergadering van de VN uitgeroepen tot het Internationale Jaar voor de 

Uitbanning van Kinderarbeid. In aansluiting op de coördinerende initiatieven van de ILO rond dit Internationale Jaar 

zal de Werkgroep bijdragen aan een regionale toespitsing. De Werkgroep zal daarbij samenwerken met de IUF, de 

Internationale Voedingsbond, waarbij ook landarbeidersbonden zijn aangesloten. Ruim 70% van de kinderarbeid 

komt voor in de landbouw. Daarnaast is het jaarrapport van het VS Ministerie van Arbeid over de Ernstigste Vormen 

van Kinderarbeid, met landenoverzichten, een belangrijke bron van informatie. Ook de gegevens van Unicef, de 

kinderrechtenorganisatie van de VN, zijn daarbij behulpzaam. In de regio komt kinderarbeid in vrijwel alle landen 

voor. Binnen de FNV wordt al aandacht geschonken aan kinderarbeid bij de oogst van o.m. hazelnoten in Turkije 

vanuit het Netwerk Turkije en is er kennis van kinderarbeid in de bezette Palestijnse gebieden. De Werkgroep zal 

met behulp van vakbondscontacten in de regio een inventarisatie maken van de omvang van kinderarbeid in de 

MENA-regio. Met deze inventarisatie zullen sectoren worden benaderd waarin betrokkenheid bij die kinderarbeid 

herkenbaar is. Op de jaarlijkse ILO Actiedag tegen Kinderarbeid op 12 juni zullen we daar publiekelijk aandacht  

voor vragen. 

AD 5. ILLEGALE NEDERZETTINGEN EN IMVO-CONVENANTEN 
De Werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van bedrijfsactiviteiten die verbonden zijn met illegale neder-

zettingen in de bezette Arabische en Palestijnse gebieden. Volgens internationaal recht zijn die activiteiten in  

strijd met het humanitair recht (Vierde Geneefse Conventie). De Werkgroep zal deze activiteiten bespreken met de 

betrokken WIS-sen en bij de sectorale IMVO-convenanten aandacht vragen voor deze activiteiten. Schendingen van 

dit humanitair recht worden genoemd in de UNGP in de toelichting van beginsel 12. 

AD 6. KAFALA-SYSTEEM 
In het Kafala-systeem (kafala = sponsor) is de werkgever verantwoordelijk voor de (gast)arbeider en hebben de 

(gast)arbeiders zelf nauwelijks rechten. Bij de campagne tegen dit Kafala-systeem zal de Werkgroep intensief 

samenwerken met het Netwerk Vrouwen FNV, omdat erg veel huishoudelijk werkenden via dit mechanisme van 

semi-slavernij in de regio werkzaam zijn. De initiatieven op dit gebied zijn er mede op gericht om de Nederlandse 

overheid te bewegen ILO Conventie 189 over Domestic Workers te laten ratificeren en de aanbevelingen van ILO 

Recommendation 201 over Domestic Workers op te volgen. De International Dag van/voor Domestic Workers, ook  

dit jaar op 16 juni, zal daarbij centraal staan. In deze regio is op grote schaal sprake van migrerende huishoudelijk 

werkers. Schrijnend kwam dat dit jaar in beeld na de explosie in Beiroet, toen duizenden huishoudelijk werkenden 

van de ene op de andere dag op straat werden gezet. 

’EVA‘

'Eva', een Filipijnse huishoudster, werd drie jaar opgesloten in het huis van haar werkgever, waardoor ze zich 

opgesloten en geïsoleerd voelde. Haar werkgever verlengde haar contract tegen haar wil aan het eind van 

elk jaar. Ze dacht dat ze nooit meer naar huis zou gaan: “Toen ik mijn moeder belde, huilde ik. Ik zei haar dat ik 

misschien hier zou sterven. Je zult me niet meer zien ... Ik stierf door in dit huis te zijn. Mijn hoofd was leeg." 

Uiteindelijk wist ze te ontsnappen. “Toen ik ontsnapte, en terwijl ik over straat liep, voelde ik me alsof ik 

vloog. Ik zat drie jaar vast en nu ben ik vrij.”

THEMABIJEENKOMST 
Om de samenwerking met de FNV-sectoren en de FNV-netwerken te versterken zal de Werkgroep een Themadag 

organiseren, om sectoren, met name via hun WIS-sen, te betrekken bij de initiatieven in de regio. Die themadag  

dient ertoe om de inhoud en de strekking van de MENA 2.0 notitie breder onder de aandacht van FNV-(kader)leden 

te brengen. Dat zal gebeuren door inbreng vanuit de Werkgroep en met medewerking van vakbondsmensen uit de 

regio. Ter voorbereiding van deze bijeenkomst wordt in 2020 al een brochure samengesteld, welke gebruikt kan 

worden als bronmateriaal voor deze themadag. 
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1.2.3. VAKBONDSPROJECTEN

1. INVENTARISATIE PROJECTEN MONDIAAL FNV 
In nauwe samenwerking met Mondiaal FNV zal de Werkgroep vakbondsprojecten die betrekking hebben op de MENA-

regio onder de aandacht brengen van de sectoren, en met de sectoren via de WIS-sen nagaan op welke manier naast 

de financiële relatie invulling kan worden gegeven aan concrete vormen van vakbondssamenwerking. Op dit moment 

is de Werkgroep nog in afwachting van een inventarisatie door Mondiaal FNV van de betreffende projecten en de 

aanknopingspunten voor samenwerking met sectoren en netwerken.

2. WAC MAAN
WAC Maan is in samenspraak met Mondiaal FNV bezig met een voortzetting van de projectsamenwerking in 2021 en 

verder. De Werkgroep zal de FNV-sectoren en FNV-netwerken waarop dit project betrekking heeft met dit project 

verbinden. De Werkgroep onderhoudt al vele jaren intensief contact met WAC Maan en heeft in de afgelopen jaren 

ook vertegenwoordigers van WAC Maan in Nederland begeleid. Als er weer een vertegenwoordiger van WAC Maan in 

Nederland is, zal de Werkgroep een bijeenkomst met haar/hem organiseren. 

3. PALESTIJNSE VAKBONDEN
Samen met Mondiaal FNV en met (toegezegde) steun van Catelene Passchier zullen ook de mogelijkheden 

onderzocht worden voor steun aan projecten van de Palestijnse vakbeweging. 

1.2.4. BREDERE INFORMATIEVE ACTIVITEITEN 

1. PRESENTATIES VOOR LOKALE NETWERKEN
Net als in voorgaande jaren zullen we ook dit jaar weer Lokale FNV-netwerken benaderen met het aanbod voor  

een themabijeenkomst over het MENA-gebied. We hebben daarvoor een power point presentatie vervaardigd.  

We schatten op zeker drie verzoeken in te kunnen gaan.

2. INFORMATIEMATERIAAL 
Behalve een algemene folder en een flyer zullen we ook rond specifieke thema’s materiaal vervaardigen. Net als de 

andere FNV-werkgroepen, zoals De Sub-Sahara Werkgroep FNV en de WIS-sen, zullen we een plekje op de FNV (Mon-

diaal) website willen gebruiken voor het doorgeven van onze informatie. De gesprekken daarover zijn in gang gezet.

3. ACTUALITEITEN
Waar nodig en wanneer daartoe opgeroepen, zal de MENA Werkgroep FNV de hele FNV-organisatie aanspreken op 

steun en actie voor versterking en opbouw van de vakbonden in de MENA-regio. Dit kunnen solidariteitsverklaringen 

zijn, steunacties en campagnes, of een presentatie in het Centraal Vakbondshuis. Standpunten en initiatieven vanuit 

de FNV kunnen rekenen op inhoudelijke medewerking van de MENA Werkgroep FNV. In navolging van een vergelijk-

baar initiatief van Mondiaal FNV onder de werknemers van de FNV, heeft de Werkgroep het initiatief genomen om 

binnen de FNV aan kaderleden de mogelijkheid te laten geven af te zien van hun jaarlijkse Kerst-attentie, en de 

tegenwaarde daarvan te bestemmen voor de ondersteuning van de getroffenen in Libanon vanwege de explosie in 

de haven van Beiroet op 4 augustus 2020. In 2021 zullen we aan die ondersteuning een vervolg willen geven. 

1.2.5. WERKBEZOEKEN

1. NAAR NEDERLAND
Echte solidariteit bouw je op door mensen bijeen te brengen en via persoonlijke contacten de echte werkelijkheid  

te laten leren kennen. Op instigatie van de Commissie IZS van het LP bereiden wij een bezoek voor van sleutel-

figuren uit onze zusterbonden uit de MENA-regio. We denken aan een delegatie van 3 à 4 personen. Zij krijgen  

een programma aangeboden met contacten met collega’s, een conferentie en werkbezoeken. Dit ook om geschikte 

projectmogelijkheden te onderzoeken en uit te werken. Aan de kosten van het bezoek van de buitenlandse deel-

nemers kan Mondiaal FNV een aanzienlijke bijdrage leveren. 
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2. VANUIT NEDERLAND
Na de verkiezing van een nieuw FNV-bestuur vinden wij het van belang dat een kleine delegatie met de portefeuille-

houder Internationale Zaken van het DB onze collega’s in de MENA-regio bezoekt. De reis is zowel bedoeld om onze 

solidariteit duidelijk te maken als om bij onze collega’s te onderstrepen dat de FNV bereid is op het gebied van 

projecten samenwerking aan te gaan via diverse FNV-sectoren. Daarbij zal vanzelfsprekend weer nauw samen-

gewerkt worden met Mondiaal FNV. We nemen aan, dat de kosten van deze delegatie voor rekening komen van de 

FNV-organisatie/Mondiaal FNV. 

1.2.6. INTERNATIONALE SAMENWERKING 
De Werkgroep wil ook zelf waar mogelijk invulling geven aan vormen van internationale vakbondssamenwerking. 

Daarbij zullen contacten worden gelegd met de regionale IVV-organisatie voor de Arabische regio, de ATUC:  

Arab Trade Union Confederation. Het kantoor van de ATUC is gevestigd in Amman, Jordanië. Dit in goed overleg met 

Mondiaal FNV en de beleidsadviseurs internationaal van de FNV. 

Daarnaast worden de bestaande contacten met het vakbondsnetwerk ETUN (European Trade Union Initiative for 

Justice in Palestine) voortgezet. 

1.2.7. ORGANISATIE WERKGROEP 
De MENA Werkgroep FNV komt 10 keer per jaar bijeen. 

1.3. LID-ORGANISATIES IVV IN MENA–REGIO

De FNV is lid van de wereldwijde vakbondskoepel IVV: Internationaal Verbond van Vakverenigingen.  

Bij het IVV zijn de volgende lid organisaties uit het MENA-gebied aangesloten. 1) 

LAND LID-ORGANISATIE AANTAL LEDEN

Algerije Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA)   268.900

 Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA) 2.567.600

Armenië* Confederation of Trade Unions of Armenia (KPA)   189.953

Azerbeidjan* Azerbaycan Hemkarlar Ittifaqlari Konfederasiyasi (AHIK)  735.000

Bahrein General Federation of Bahrain Trade Unions (GFBTU)  10.000

Djibouti* Union Djiboutienne du Travail (UDT)   13.000

Egypte Egyptian Democratic Labour Congress (EDLC)  120.000

 Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU) 300.000

Irak General Federation of Iraq Trade Unions (GFITU)  850.000

Iran No member organisation 

Israël General Federation of Labour in Israel (HISTADRUT) 450.000

Jemen General Federation of Worker‘s Trade Unions of Yemen 350.000

Jordanië General Federation of Jordan Trade Unions (GFJTU)  120.000

Koeweit Kuwait Trade Union Federation (KTUF) 34.274

Libanon Geen lid organisatie 

Libië Geen lid organisatie 

Vervolg op volgende pagina >

1)  Gegevens zijn per november 2019 en afkomstig van de website van het IVV. Landen met * behoren niet gangbaar tot de MENA-regio. 
https://www.ituc-csi.org/?lang=en
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LAND LID-ORGANISATIE AANTAL LEDEN

Marokko Confédération Démocratique du Travail (CDT)  61.500

 Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM)  180.000

 Union Marocaine du Travail (UMT)  340.000

Mauritanië* Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie (CGTM)  36.000

 Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie (CLTM) 56.000

 Confédération Nationale des Travailleurs de Mauritanie (CNTM) 39.550

 Union des Travailleurs de Mauritanie (UTM)  25.127

Oman General Federation of Oman Trade Unions (GFOTU)  65.000

Palestina Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU)  321.000

Qatar Geen lid organisatie 

Saudi-Arabië Geen lid organisatie 

Somalië* Federation of Somali Trade Unions (FESTU)  71.982

Syrië Geen lid organisatie 

Tunesië Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT)  700.346

Turkije* Devrimci Isçi Sendikalari Konfederasyonu (DISK) 30.000

 Kamu Emekçileri Sendikalari Konfederasyonu (KESK)  200.000

 Türkye Hak Isçi Sendikalari Konfederasyonu (HAK-IS) 654.722

 Türkye Isçi Sendikalari Konfederasyonu (TÜRK-IS) 820.000

Verenigde Arabische Emiraten Geen lid organisatie 

West-Sahara*  Waarnemend lid : Union General de Trabajadores de Saguia el Hamra y  

Río de Oro (UGTSARIO) 

Zuid-Soedan* South Sudan Workers Trade Union Federation (SSWTUF)  11.000
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2. ARBEIDSVERHOUDINGEN IN  
DE REGIO
In dit hoofdstuk wordt een nadere verkenning van de regio geschetst op het gebied van de 
arbeidsverhoudingen. Allereerst een overzicht van de projecten die door de ILO (= de Inter-
nationale Arbeidsorganisatie) in de regio zijn of worden ondernomen om Fatsoenlijk Werk  
(Decent Work) te bevorderen. Daarna volgt een vertaling van een deel van het verslag dat een  
ILO-missie eerder in 2020 heeft uitgebracht over de situatie van werknemers in de bezette 
Arabische en Palestijnse gebieden. 

2.1. VAKBONDEN EN FATSOENLIJK WERK IN DE MENA–REGIO

De ILO ontwikkelt sinds 1999 Landen Programma’s voor Fatsoenlijk Werk, in het Engels bekend als de  

Decent Work Country Programmes. Doelstelling is om de vier samenhangende doelstellingen tot ontwikkeling  

te brengen: (1) werkgelegenheid, (2) de fundamentele arbeidsrechten, (3) sociale zekerheid inclusief een 

gezonde werkplek en (4) sociale dialoog. 

De ILO is sinds 1946 een speciale VN-organisatie. De ILO is opgericht in 1919 na WO 1 bij het Verdrag van 

Versailles, vanuit de overtuiging dat een blijvende vrede gebaseerd moet zijn op rechtvaardigheid en sociale 

dialoog op basis van tripartiete samenwerking tussen regeringen, vakbonden en werkgeversorganisaties.  

Als samenwerkingsorgaan van regeringen, werkgevers en werknemers lijkt de ILO een log apparaat, maar als 

eenmaal overeenstemming is bereikt over een conventie, een overeenkomst over een bepaald arbeidsthema, 

dan heeft dat grote impact. Als tripartiete organisatie is de ILO daarbij afhankelijk van de kracht van zijn 

partners in dat land.

Hieronder wordt per land in de MENA-regio eerst een beschrijving gegeven van de relevante vakbonden. 

Vervolgens een samenvatting van het lopend fatsoenlijk werk programma van de ILO. Voor de meeste landen 

in het Midden-Oosten is er zo’n programma; voor de meeste landen in Noord-Afrika zijn ze al eerder tot stand 

gekomen en inmiddels afgesloten en geëvalueerd.

‘BIZU’
Bizu, een Ethiopische huishoudster, zei bijvoorbeeld dat haar werkgever haar salaris had ingehouden, omdat 

ze beweerde dat dit bedoeld was om te voorkomen dat ze ‘wegliep’. Ze moest zes maanden wachten voordat 

ze haar salaris ontving en, toen ze dat deed, ontdekte ze dat de eerste drie maanden van het loon waren 

ingehouden om de wervingskosten te betalen. Bizu zei verder dat ze de koelkast niet mocht openen of  

haar eigen eten mocht bereiden; in plaats daarvan gaf haar werkgever haar het voedsel dat ze mocht eten.  

Voor haar was het niet genoeg: “Soms kreeg ik zo’n honger”, zei ze. “Ik mengde water met suiker als ik honger 

had en dronk het. Slechte dagen, maar ze zijn nu voorbij."

2.1.1. MIDDEN-OOSTEN

LIBANON
VAKBEWEGING
De Libanese vakbeweging bestond al in 1920 onder het Franse mandaat, maar de CGTL (Algemene federatie van 

Libanese arbeiders) is in 1958 opgericht. Na de burgeroorlog herstelde de CGTL zich en had 22 aangesloten bonden. 

De CGTL wordt gezien als de meest representatieve vakbeweging en maakt ook deel uit van het tripartiete overleg.
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In 2015 waren er maar rond 59.000 leden; een organisatiegraad van 2,5%. In de publieke sector is de UCC (Vakbond 

Coördinatie Comité – bestaat uit 4 onderwijsbonden) actief. In 2015 richtte een groep van ongeveer 200 vrouwelijke 

werknemers in de huishouding hun eigen bond op: DWC “Domestic Workers Committee”. Ze werden gesteund door  

de in 1966 opgerichte FENASOL (Vakbondsfederatie van arbeiders en werknemers). FENASOL claimt de eerste 

Libanese vakorganisatie te zijn waar migranten volwaardig lid van kunnen worden. Er zijn veel kleine vakbonden,  

die vaak niet samenwerkten, maar door de Corona en de explosie zijn ze nu met elkaar rond de tafel gegaan. 

HET ILO FATSOENLIJK WERK PROGRAMMA VOOR LIBANON 2017 -2020
Inbedding

Dit programma is in overeenstemming met de nationale raamwerken voor ontwikkeling en het VN strategisch 

raamwerk 2017 – 2020. Er wordt samengewerkt tussen de regering (Ministerie van Arbeid), de werkgevers-

organisatie ALI (Vereniging van Libanese Industrieën) en vakbeweging CGTL (Algemene Federatie van Libanese 

Arbeiders).

Context van het Land – startsituatie

De omvang van de Libanese bevolking is 4.150.000. Daarnaast leven er 1 miljoen vluchtelingen uit Syrië,  

450.000 Palestijnse vluchtelingen en meer dan 250.000 migrantenarbeiders waaronder een groot aantal 

huishoudelijk personeel. 

Tot nog toe heeft Libanon de economische en demografische schokken als gevolg van het conflict in Syrië  

kunnen opvangen, maar de situatie is wankel. Ook de politieke situatie is instabiel. 

De armoede is gestegen tot 32% van de bevolking. 

Libanon is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld en heeft het hoogste aantal vluchtelingen per hoofd van  

de bevolking. Het BNP zakt al 5 jaar. Wat betreft overheidsschuld staat Libanon wereldwijd op de vierde plek  

(na Japan, Zimbabwe en Griekenland). De economie is erg afhankelijk van de vastgoed- en financiële sector, die 

weinig banen opleveren.

HIND HAMDAN, MONDIAAL FNV-CONSULENT IN LIBANON: 

“ Het grootste probleem hier is de gefragmenteerde opbouw van vakbonden. Gezamenlijk kunnen ze geen vuist 

maken. Iedere kleine bond vecht voor zijn eigen doelgroep. Na de burgeroorlog in 1990 hebben mensen per 

beroepsgroep hun best gedaan om een onafhankelijke vakbond op te richten, omdat de bestaande vakbonden 

volledig gepolitiseerd zijn. Die hangen allemaal aan een politieke partij. Maar de onafhankelijke vakbonden 

zijn nog klein en versnipperd. Het nationale centrum voor vakbonden doet niets, dat is een leeg gebouw.  

Dus is het belangrijk om te helpen bij de opbouw van een sterke onafhankelijke vakbeweging. Door te 

investeren in trainingen, bijeenkomsten en de juiste mensen bij elkaar aan tafel te krijgen.”  

En: “Vakbonden die lange tijd niet naar elkaar omkeken, praten nu (na COVID 19 en de explosie - red) opeens 

met elkaar. Ze richten zich op de nood van migranten en Syrische vluchtelingen. De internationale sectorbond 

PSI is een wereldwijde donatiecampagne gestart om de gevolgen voor ontslagen werknemers te verzachten. 

De internationale bond voor huishoudelijke hulpen werkt samen met de Libanese bond om in kaart te brengen 

waar de huishoudelijke hulpen in Libanon zitten en uit welk land ze komen. Voor degenen die op straat zijn 

gezet, wordt nieuw onderkomen gezocht of een ticket betaald zodat ze terug naar huis kunnen.”

De arbeidsparticipatie is 51,9%; voor vrouwen 27,3%, een van de laagste in de wereld. Een overschot van goed-

gekwalificeerden vindt geen passend werk, vooral jongeren. Voor de jaarlijkse aanwas op de arbeidsmarkt van 

32.000 zijn er 5.000 banen. Dit heeft geleid tot een hoge graad van emigratie en hoge werkloosheid. Van de 

vrouwen die werk hebben heeft 43% een universitaire graad.

De toevloed van vluchtelingen vergroot de werkloosheid. De helft van de vluchtelingen werkt in de landbouw en in 

de huishouding, 12% in de bouw, De competitie van Libanese en Syrische arbeiders om de laagbetaalde en laag 

gekwalificeerde banen leidt ook tot nog lagere inkomens en onderlinge spanningen. De werkloosheid is onder 

vrouwen 2 maal zo hoog als onder mannen. Verder is er een forse groei van de informele sector.
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Het socialezekerheidsstelsel bestrijkt maar een klein deel van de bevolking. 80% van de 65+ -ers heeft geen 

pensioen- en gezondheidszorgverzekering. Van de werkenden neemt maar 30% deel aan het Nationale Sociale 

Zekerheidsfonds NSSF.

Door de armoede, de werkloosheid en de zwakke sociale zekerheid groeit ook de kinderarbeid. Kinderen werken vaak 

in de industrie in gevaarlijke en onveilige omstandigheden. Het komt vooral voor bij Syrische kinderen. 73% Van de 

Syriërs onder de 18 heeft geen toegang tot onderwijs.

Tripartisme en Sociale dialoog staan in Libanon nog in de kinderschoenen. De paar tripartiete instituties die bestaan 

zijn tandeloos vanwege te weinig invloed en capaciteit van de sociale partners. 

Prioriteiten en doelstellingen

1.  Verbeterd werkgelegenheidsbeleid in overeenstemming met internationale arbeidsstandaarden met een focus  

op de Fundamentele principes en Rechten op de werkplek.

  Hiervoor werkt men aan verbeterde regelgeving, optuigen arbeidsinspectie (uitbreiding, protocollen en 

procedures) en betere arbeidsadministratie. Verder aan een intentie en instelling bij de sociale partners dat 

kinderarbeid niet kan. En aan het versterken van de organisaties van werkgevers en werknemers en hun 

capaciteit voor collectieve onderhandelingen.

2.  Ontwikkeling van beleid voor verbeterde mogelijkheden van productieve werkgelegenheid, met de focus op 

werkgelegenheid voor de Libanese jongeren.

  Hiervoor werkt men aan betere gegevens en cijfers m.b.t. werkgelegenheid en arbeidsmarkt waarop beleid kan 

worden gebaseerd. Aan het opzetten van beroepstrainingen gericht op vaardigheden waar de arbeidsmarkt om 

vraagt. Aan het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap. Het Nationaal Arbeidsbureau moet 

gereorganiseerd worden.

3.  De voorzieningen van de Sociale Zekerheid zijn verbeterd en een minimumniveau van sociale bescherming  

is uitgebreid met speciale aandacht voor kwetsbare groeperingen in de maatschappij, binnen een inclusief  

en geïntegreerd sociaaleconomisch systeem en een echt partnerschap in verantwoordelijkheid tussen de 

tripartiete deelnemers.

  Hiervoor werkt men aan de voorbereiding van herziening en uitbreiding van het bestaande sociale 

zekerheidssysteem en voorbereiding van uitbreiding van sociale bescherming naar iedereen waarbij een  

brede sociale dialoog georganiseerd moet worden.

 Voor de volledige (Engelstalige) tekst zie: 

>  https://www.ilo.org/beirut/country/WCMS_656561/lang--en/index.htm

JORDANIË
VAKBEWEGING
In de jaren ’50 van de vorige eeuw ontstonden de eerste vakbonden. Tot 2011 moest voor alle bijeenkomsten en 

protesten vergunning worden aangevraagd. Sinds 2011 is er alleen een meldplicht. Toch waren er al vanaf 2006 veel 

arbeidsprotesten, vooral in de industriële zones (QIZ Qualified Industrial Zones). Vanaf 2011 groeit het aantal acties 

explosief. De oude vakbeweging slaagt er niet in mee te groeien en er worden 6 onafhankelijke vakbonden 

opgericht, in 2013 verenigd in de FITU -federatie van onafhankelijk vakbonden. De oude GFJTU, Algemene federatie 

van Jordaanse vakbonden wordt echter als enige erkend en is ook partner van de ILO.

HET ILO FATSOENLIJK WERK PROGRAMMA VOOR JORDANIË 2018 -2022
Inbedding

Jordanië was in 2002 het eerste Arabische land met een ILO fatsoenlijk werkprogramma. Dit is het derde. Hierin 

werken regering, GFJTU en de Jordaanse Kamer van Industrie (JCI) samen. Verder doet de ILO de technische 

coördinatie van het “Jordaans Compact”: voortvloeiend uit de conferentie in 2016 in Londen “steun aan Syrië en de 

regio”. Het programma van $ 46 miljoen wil het arbeidsmarktbeleid versterken, de capaciteit van de private sector 

vergroten, en fatsoenlijk werk voor Jordaniërs en Syrische vluchtelingen creëren. Doel is 200.000 banen voor 

Syrische vluchtelingen. Als gevolg hiervan sloot Jordanië de Overeenkomst voor vereenvoudigde herkomstregels. In 

speciale economische zones kunnen fabrieken die voor minimaal 25% Syrische vluchtelingen als werknemers hebben 

onder gunstiger regels naar de EU exporteren voor een periode van 10 jaar zonder invoerrechten.
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Context van het Land – startsituatie

De bevolkingsomvang van Jordanië is ruim 10 miljoen, incl. 1,3 miljoen Syriërs. 55% van de bevolking is onder de 25. 

Er zijn 660.000 bij de VN geregistreerde Syrische vluchtelingen. Het deel van de bevolking dat onder de armoede-

grens leeft is gestegen naar 20%.

De dienstensector is de grootste (56% van het BNP), en daarna de industriële incl. mijnbouw (25%). Jordanië hoorde 

tot de groep van landen met een hoger middeninkomen, maar is nu afgezakt naar de landen met een lager 

middeninkomen. Met een structureel tekort op de betalingsbalans (11% BNP in 2017) is het kwetsbaar.

De werkloosheid groeide in 2018 tot 18,5%. Ook migranten en vluchtelingen komen op de arbeidsmarkt – vooral uit 

Egypte, Bangladesh en Syrië. Zij werken vooral in fabrieken, landbouw, visserij, bouw en kledingindustrie (Bengalen). 

De regering reguleert de werkgelegenheid van migranten met quota en maximumaantal werkvergunningen in een 

aantal bedrijven en sectoren. Het Kafala-systeem is van toepassing. 

Voor Syrische vluchtelingen worden de regels versoepeld om het doel van 200.000 banen voor hen te halen (in 2018 

100.000). Zij hebben echter geen toegang tot sociale zekerheid en zeer weinigen kunnen vakbondslid worden.

Er zijn beperkingen van het recht op vrije vakbondsvorming: bijv. maximaal 1 bond per sector, bij ondernemingen met 

minder dan 50 werknemers geen vakbond, vakbonden in de publieke sector verboden. Migranten en minderjarigen 

die lid zijn van een vakbond hebben geen stemrecht,

Het minimumloon is verschillend voor Jordaniërs (220 dinar) en voor migranten (150 dinar). Ook verder is 

discriminatie van vrouwen, migranten en werknemers in de informele sector wijd verbreid. Collectieve onder-

handelingen zijn in de publieke sector verboden en in de particuliere sector beperkt tot grote bedrijven. Uitzondering 

is de kledingindustrie waar werknemers en werkgevers een CAO hebben afgesproken die geldt voor allen: Jordaniërs 

en migranten ontvangen hetzelfde loon en onkostenvergoedingen.

1,9 % Van de kinderen tussen 5 en 17 jaar werkt (gemiddeld 34,5 uur per week).

Principes en doelstellingen

1.  Het scheppen van banen draagt bij aan economische en sociale stabiliteit.

  Hiervoor voorziet het programma in betere verzameling van arbeidsmarktgegevens t.b.v. betere analyses  

en beleid; het stimuleren van werkgelegenheid in de particuliere sector door training, ondersteuning en 

activatieprogramma’s; meer banen in de sectoren infrastructuur en constructie (wederopbouw)

2.  Fatsoenlijk werk omstandigheden voor allen schept een gelijk speelveld voor Jordaniërs, vluchtelingen  

en migranten.

  Arbeidsinspectie en arbeidsgezondheid- en veiligheid verbeteren; verbeterde regelgeving in overeenstemming 

met de ILO-standaarden, uitfasering Kafala-systeem; kinderarbeid wordt gericht in bepaalde gebieden 

tegengegaan in samenhang met verbetering onderwijs; het socialezekerheidsstelsel wordt uitgebreid naar allen 

die het nodig hebben.

3.  De sociale partners moeten hun inzet voor fatsoenlijk werk vergroten.

  Gewerkt wordt aan: verbeterde capaciteit van de sociale partners om inbreng te hebben in de landelijke 

beleidsontwikkeling en in de dienstverlening naar hun leden. En betere inzet op de werkplek m.b.t. collectieve 

onderhandelingen en tegengaan van discriminatie.

 Voor de volledige (Engelstalige) tekst zie: 

>  https://www.ilo.org/beirut/country/WCMS_656566/lang--en/index.htm

PALESTINA
VAKBEWEGING
De PGFTU (Palestijnse algemene federatie van vakorganisaties), opgericht in 1991, is aangesloten bij het IVV en is 

partner in het programma. Andere vakbewegingen zijn o.a. de PTUF, ook wel onder de afkorting GUPW bekend, 

(Palestijnse vakbondsfederatie die vooral buiten Palestina afdelingen heeft, ook één in Nederland – de Algemene 

Palestijnse Arbeiders vereniging) en de GFIU (algemene federatie van onafhankelijke vakbonden), gelieerd aan het 

DWRC (Centrum voor democratie en arbeidersrechten).

Vanuit Israël komt MAAN – voorheen WAC MAAN – op voor de belangen van Palestijnse werknemers in Israël,  

Oost-Jeruzalem en de nederzettingen.
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HET ILO FATSOENLIJK WERK PROGRAMMA VOOR PALESTINA 2018 – 2022
Inbedding

Er is een speciale relatie tussen ILO en de arbeidssituatie in Palestina: op basis van een besluit uit 1980 wordt er 

sindsdien jaarlijks een rapportage uitgebracht: “The situation of workers of the occupied Arab territories”. 

Voor dit fatsoenlijk werkprogramma wordt samengewerkt met het Palestijnse Ministerie van Arbeid, de vakcentrale 

PGFTU en de Palestijnse Kamer van Koophandel, Industrie en Handel PFCCIA. Dit programma is ingebed in het 

programma van het VN-ontwikkelingshulpfonds UNDAF voor Palestina, en de Nationale Politieke Agenda “burgers 

eerst”. Het programma bouwt voort op een eerste fatsoenlijk werkprogramma 2013 -2016.

Context van het land – startsituatie

De militaire bezetting sinds 1967 ontzegt Palestijnen recht op zelfbeschikking maar ook de fundamentele 

mensenrechten. Territoriale fragmentatie; zeer beperkte invloed van de P.A. op macro-economie en handel; beperkte 

toegang tot land, water en hulpbronnen; geen vrijheid van verkeer; landroof; verwoestingen. Een tot stilstand 

gebracht vredesproces; grotere politiek instabiliteit; meer geweld, financiële crisis; Gaza al meer dan 10 jaar 

geblokkeerd; diverse militaire invallen in Gaza. 

Stagnerende economische groei, in 2017 gedaald tot 2,3%, onvoldoende voor voldoende banen voor een groeiende 

bevolking. BNP $ 3.230 (in Gaza de helft).

Stijgende werkeloosheid: in 2018 28,7% (Westoever 13,7% Gaza 42,7%). De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 

19,5 %, van mannen 72%. De werkeloosheidspercentages liggen hoger bij jongeren. Een toenemend percentage 

(2017 11,4%) van de werkende bevolking werkt in Israël of de nederzettingen.

Alleen voor personeel in de publieke sector (22%) zijn er nu verzekeringen m.b.t. pensioen, ziekte, overlijden, 

ongevallen, zwangerschap. Wel ligt op papier veel klaar (wetten minimumloon, sociale zekerheid, veiligheid op de 

werkplek, arbeidsinspectie) maar de wettelijke en institutionele kaders zijn nog niet van de grond gekomen.

Prioriteiten en doelstellingen

1.  Verbeteren van werkgelegenheid en de mogelijkheid om in het levensonderhoud te voorzien voor vrouwen  

en mannen.

  Hiervoor voorziet het programma in versterkte overheidsinitiatieven i.s.m. de sociale partners met een Nationaal 

Actieplan en een Fonds voor werkgelegenheid en sociale zekerheid; verbetering van het ondernemingsklimaat 

met een paar ondernemersprogramma’s speciaal gericht op jongeren; ondersteuningsdiensten voor het 

particulier initiatief; meer innovatieve beroepstrainingen (IT).

2.  Versterken van de arbeidsregelgeving en het realiseren van fundamentele arbeidsrechten door vrijheid van 

vereniging, versterken collectieve onderhandelingen en verbetering mechanismes voor sociale dialoog.

  Op internationale standaarden en mensenrechten gebaseerde wet- en regelgeving; vergrote capaciteit van 

werkgevers- en werknemersorganisaties voor o.a. collectieve onderhandelingen en het toerusten van hun leden 

daarvoor; verbeterde arbeidsinspectie en cultuur voor preventief beleid veiligheid en gezondheid op de werkplek.

3.  Ondersteunen van de invoering van een Palestijns socialezekerheidsstelsel en de uitbreiding van de sociale 

zekerheid naar iedereen.

  Oprichting nieuw instituut voor sociale zekerheid; verbeterde gegevensbestanden; uitbreiding sociale 

zekerheidsdekking tot iedereen.

 Voor de volledige (Engelstalige) tekst zie: 

>  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/program/dwcp/
WCMS_629011/lang--en/index.htm

IRAK
VAKBEWEGING
Onder de Baath partij was de vakbond het verlengde van de partij; “echte” belangenbehartiging ging ondergronds. 

Na 2003 werden er verschillende onafhankelijke vakbonden opgericht. Twee federaties fuseerden in 2005 met de 

oude federatie tot de GFIW (Algemene federatie van Irakese arbeiders). 
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HET ILO FATSOENLIJK WERK PROGRAMMA VOOR IRAK 2019 -2023
Inbedding

Er was al vanaf 1995 een langdurige samenwerking van de ILO met de partners in Irak: regering, werknemers- en 

werkgeversorganisaties. Het huidige programma moet verzekeren dat “fatsoenlijk werk” de kern vormt van Iraks 

herstel- en hervormingsproces. Behalve met de Iraakse regering wordt ook samengewerkt met de Regionale 

regering van Koerdistan (KRG).

De prioriteiten zijn gebaseerd op Iraks nationale prioriteiten, het VN-raamwerk 2020 – 2024 en de agenda voor de 

sociale ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 2030.

De tripartiete samenwerking bestaat naast de regering uit vakorganisatie GFIW en werkgeversorganisatie IFI 

(Iraakse federatie van Industrieën).

Context van het land – startsituatie

Een land met een hoger gemiddeld inkomen en wijdverspreide armoede. Maar wel in wederopbouw na militaire 

conflicten, met nog voortdurend geweld in het conflict met Daesh (IS). Twee miljoen binnenlandse vluchtelingen en 

250.000 vluchtelingen uit Syrië. Het armoedepercentage neemt nog steeds toe: (22,4% in 2014). Het aantal mensen 

dat afhankelijk is van humanitaire hulpverlening bedraagt 6,7 miljoen, waarvan 3,3 miljoen vrouwen. 31,6 % van de 

werkende bevolking hoort tot de “werkende armen” (minder dan $ 3,10 per dag). Toch groeit de Iraakse economie 

licht, afgezien van de Koerdische regio die met financiële crisis kampt t.g.v. de dalende olieprijzen, de kosten van de 

strijd tegen Daesh en het huisvesten van vluchtelingen.

De oliesector zorgt voor meer dan de helft van het BNP, maar biedt minder dan 1% van de werkgelegenheid. Met 

stijgende olieprijzen wordt een groei van het BNP van 6,2% voor 2019 voorzien. 

Voor heel Irak is het percentage werkenden 49% van de bevolking in de werkende leeftijd (20 miljoen) (in Koerdistan 

40%); voor vrouwen 20%. Relatief veel vrouwen werken in de publieke sector. Vooral voor vrouwen, jongeren en 

vluchtelingen is de werkeloosheid hoog. 33% van de Irakezen is laag geletterd of analfabeet. Maar er werken ook 

200.000 expats in Irak.

NETHMI 

“ Ik heb geen plaats. Ik slaap op een bank in de woonkamer. Ik bewaar mijn kleren en persoonlijke bezittingen 

in mijn reiskoffer omdat ik geen kast heb.” Nethmi, huishoudster uit Sri Lanka. Nethmi vertelde dat ze zich 

niet veilig voelde in het huis van haar werkgever; ze had geen privékamer en sliep in plaats daarvan op een 

bank in de woonkamer: “Dit klopt niet. Ik heb mijn privacy nodig. Er is een man in huis die de woonkamer kan 

betreden wanneer hij maar wil.”

Er is sociale zekerheid; maar deze bereikt slechts 10% van de mensen. Het PDS systeem - dat is voedselhulp in 

natura – bereikt wel bijna iedereen (96,5%), behalve in gouvernementen waar strijd is met Daesh (IS). Er is verschil 

tussen werknemers in de publieke (beter geregeld) en in de private sector. Door de oorlog, conflicten en de daardoor 

veroorzaakte vluchtelingenstromen is kinderarbeid (ook de ergste vormen) fors gegroeid. 7% van de kinderen tussen 

5 en 17 jaar. Voor 48% van de vluchtelingenkinderen is ook geen onderwijs beschikbaar.

Irak heeft van alle Arabische staten het grootste aantal fundamentele ILO-conventies ondertekend. Maar vrijheid 

van vereniging in staatsbedrijven is nog steeds verboden. Collectieve onderhandelingen in de zeer gefragmenteerde 

arbeidsmarkt komen niet voor. Hoewel de basis voor het ILO-programma samenwerking is met de sociale partners 

zijn zowel de werknemers- als de werkgeversorganisatie zwak. Als vertegenwoordiger van de werknemers is 

vakorganisatie GFWI erkend, wat het voor andere vakbonden moeilijk maakt te participeren.

De grondwet voorziet in een federale staat. Irak is divers in etnische, religieuze en regionale verschillen. Het land 

bestaat uit 18 federaal bestuurde gouvernementen en het Koerdische regionale bestuur, dat ook weer uit drie 

gouvernementen bestaat.

Dit plan is een plan voor heel Irak waarin met al die verschillen rekening wordt gehouden.
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Prioriteiten en doelstellingen

1. Banen; vooral door ontwikkeling van de private sector.

  Het programma ziet kansen voor werkgelegenheid in herstel en wederopbouw van de desbetreffende regio’s;  

met name jongeren, vrouwen en vluchtelingen krijgen training; verbeterde regelgeving en stimulansen voor de 

private sector (financieringsmogelijkheden); betere vastlegging van data.

2.  Bescherming: door versterking en uitbreiding van sociale zekerheid, en bestrijding kinderarbeid.

  Een regeling voor sociale zekerheid – door uitbreiding van het stelsel voor de publieke sector – voor iedereen 

wordt uitgewerkt. Er komt een Nationaal Aktieplan tegen kinderarbeid, met pilots in de regio’s waar kinderarbeid 

het meest voorkomt.

3.  Beleid: versterking van de arbeidsmarkt om de realisatie van fundamentele beginselen en arbeidsrechten te 

bevorderen door verbeterde sociale dialoogmechanismes.

  De capaciteit van de sociale partners wordt versterkt; er komt een mechanisme om te bepalen welke vakbond 

het meest representatief is; versterking van het aantal platforms voor sociale dialoog.

 Voor de volledige (Engelstalige) tekst zie: 

>  https://www.ilo.org/beirut/country/WCMS_736362/lang--en/index.htm

KOEWEIT
VAKBEWEGING
Er zijn beperkingen aan de vakbondsvrijheid. De oudste federatie is de KTUF, Koeweiti vakbondsfederatie en is 

alleen actief in de publieke sector. Migranten kunnen pas lid worden als zij 5 jaar woonachtig zijn in Koeweit

HET ILO FATSOENLIJK WERK PROGRAMMA VOOR KOEWEIT 2018 -2020
Inbedding

Het programma voor Koeweit is in overeenstemming met de nationale raamwerken voor ontwikkeling. Het is een 

samenwerking van de tripartiete partners: de regering van Koeweit – de Autoriteit Werkgelegenheid -, de KTUF – 

vakbondsfederatie van Koeweit – en de Kamers van Handel en industrie van Koeweit.

Context van het land - startsituatie

In Koeweit wonen ongeveer 4,1 miljoen mensen, waarvan 69% buitenlanders afkomstig uit Zuid-Azië en de 

Arabische wereld. Het nationale arbeidsaanbod is beperkt.

Koeweit is een rijk land en een welvaartsstaat die betaald wordt uit de olieopbrengsten (50% van het BNP). 

Vooral de private sector is steeds meer afhankelijk van migrantenarbeidskrachten. 

De arbeidsmarkt is sterk gesegmenteerd; 82% van de werknemers is buitenlands. 74% van de Koeweiti’s werkt in de 

publieke sector en in de meest-betalende delen van de particuliere sector (banken, verzekeringen, e.d.). Het inkomen 

in de rest van de particuliere sector, waar de meeste buitenlanders werken, is beneden de standaarden die 

Koeweiti’s acceptabel vinden. De technische vaardigheden en opleiding van migrantwerknemers zijn laag t.o.v. het 

nationaal arbeidsaanbod. Het is een prioriteit van de regering om het percentage Koeweiti’s dat in de particuliere 

sector werkt te verhogen door lange-termijn loonsubsidies en het beperken van de werving van buitenlanders.

De totale werkloosheid is 2%; voor Koeweiti’s 6,9% (maar voor jongeren 26,6%).

Om de grote afhankelijkheid van de Koeweitse economie van laaggeschoolde buitenlandse werknemers te 

verminderen wordt de werving beter gereguleerd: hogere eisen aan opleiding en beperking van het aantal.

Het socialezekerheidsstelsel verschaft grote voordelen, maar alleen aan Koeweiti. Het kent geen uitkeringen voor 

zwangerschap en ongevallen op de werkvloer. Wel is er gratis gezondheidszorg voor burgers.

De laagbetaalde migrantenwerknemers vormen zo de kwetsbaarste groepen, en met name huishoudelijk personeel 

(vooral vrouwen).

Verder is er ook nog genderdiscriminatie; in de publieke sector verdienen vrouwen 30% minder dan mannen, in de 

particuliere sector is dat 40%. Weliswaar is er een wet die discriminatie naar sekse, ras, en handicap verbiedt maar 

alleen voor de publieke sector. 

Wettelijk zijn er belemmeringen m.b.t. het recht op het oprichten van een vakbond. Niet-Koeweiti’s moeten 

toestemming krijgen om toe te treden tot een vakbond en mogen geen betaalde functie vervullen.
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Prioriteiten en doelstellingen

1.  De vaardigheden van vrouwelijke en mannelijke buitenlandse arbeiders verbeteren.

  Vastgesteld moet worden wat de benodigde competenties zijn. Bij de rekrutering worden eisen gesteld  

met betrekking tot opleiding en vaardigheden; gebaseerd op een systeem van erkenning van eerdere 

leerervaringen. Hiervoor komt een pilot.

2. Het beleid m.b.t. buitenlandse arbeid verbeteren.

  Verandering regelgeving voor een eerlijk rekruteringsproces; betere geschillenpreventie en 

beslechtingsmechanismen en verbeterde toegang tot gerechtelijke procedures voor buitenlandse en 

huishoudelijke werknemers, in dialoog met de landen van herkomst.

3. De sociale dialoog en het tripartisme versterken.

  Meer invloed sociale partners door verbeterd legaal raamwerk en structuren en versterken capaciteit  

van de partners.

 Voor de volledige (Engelstalige) tekst zie: 

>  https://www.ilo.org/beirut/country/WCMS_656564/lang--en/index.htm

OMAN
VAKBEWEGING
In 2006 zijn vakbonden gelegaliseerd. De GFOTU (Algemene federatie van vakbonden in Oman) is uitgegroeid tot 

een sterke federatie met 70 aangesloten bonden. Voor migranten is organiseren ingewikkeld.

HET ILO FATSOENLIJK WERK PROGRAMMA VOOR OMAN 2018 -2020
Inbedding

Dit programma is een vervolg op twee eerdere programma’s. Het sluit aan op het negende vijfjarenplan en de 

Omanvisie 2020 van de regering. De tripartiete status is voor zowel werknemers- als werkgeversorganisaties een 

kwestie van zorg, vanwege problemen in de instituties en het ontbreken van een wettelijk raamwerk. Deelnemers 

zijn de GFOTU (Algemene federatie van vakbonden in Oman) en de Kamer van Handel en Industrie van Oman.

Context van het land - startsituatie

Oman is een rijk land met natuurlijke hulpbronnen: olie, gas, koper, asbest, marmer, gips en wierook. Verder maritieme 

bronnen en een moderne haven. Het Inkomen per hoofd van de bevolking is $ 18.080. Olie-inkomsten zijn 70% van 

de staatsinkomsten. Vanwege de lage olieprijs is de economische groei 1 à 2 %. Het fiscaal tekort is 20,3 % BNP en 

het tekort op de lopende rekening is 16,2 % zodat Oman extern leningen afsluit. De bevolking is relatief jong (36,2% 

onder de 15; 29% van 15-24) met een omvang van ong. 4,6 miljoen, en groeit met 8,5% per jaar. De werkeloosheid is 

17,5 %, maar het percentage schoolverlaters dat niet meteen werk vindt is 81% voor vrouwen en 41,3% voor 

mannen.

Er is een groot tekort aan banen voor jonge Omani; het “Omaniseren” van de economie lukt niet zonder het creëren 

van banen in de particuliere sector en omdat Omani in de publieke sector willen werken. Het land is sterk afhankelijk 

van buitenlandse arbeid: 45.5 %.

Het minimuminkomen voor Omani in de particuliere sector is $ 844,– p.m.

De ILO-conventies nr. 87 (vrijheid van organisatie) en 98 (Collectieve onderhandelingen) heeft Oman niet getekend.

Sinds 1988 wil men “Omaniseren” om minder afhankelijk te worden van buitenlandse werknemers. Doel is dat het 

percentage Omaanse werknemers in de particuliere sector groeit van 12,3% in 2015 naar 20% in 2020.

Prioriteiten en doelstellingen

1.  Verbetering van de arbeidsmarkt door de ontwikkeling van vaardigheden, ondernemerschap en een effectief 

nationaal werkgelegenheidsbeleid.

  Meer werkgelegenheid in de particuliere sector door bevorderen klimaat van ondernemerschap; betere gegevens 

over de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden; met name jongeren daarop trainen en ondersteunen.

2. Versterking en uitbreiding van de sociale bescherming.

 Het ontwikkelen van een minimum sociaal zekerheidsstelsel overeenkomstig ILO Conventie 102.
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3.  Verbetering van het beheer van de arbeid in overeenstemming met internationale arbeidsstandaarden en met 

speciale aandacht voor ILO Declaratie van Principes en Rechten op het werk, en de follow-up daarvan.

  Herziening van het nationaal wettelijk raamwerk om ratificatie van de fundamentele Conventies mogelijk te 

maken; arbeidsinspectie en gezondheid en veiligheid op de werkplek verbeteren; effectieve sociale dialoog en 

collectieve onderhandelingen tot stand brengen.

Voor de volledige (Engelstalige) tekst zie: 

>  https://www.ilo.org/beirut/country/WCMS_656565/lang--en/index.htm

2.1.2. NOORD-AFRIKA

ALGERIJE
VAKBONDEN
Bij het IVV aangesloten: UCTA (Algemene Bond van Algerijnse Arbeiders) en CGATA (Algemene Autonome 

Arbeidersfederatie van Algerije). Bij PSI, EI, IUF en ITF aangesloten: SNAPAP (Nationale Autonome vakbond van 

werknemers in de publieke administratie). De UCTA was tot in de jaren negentig de enige door de overheid 

toegelaten bond, Sindsdien heeft de bond zich daarvan losgemaakt. SNAPAP is actief in de oppositie.

Geen lopend ILO fatsoenlijk werk programma.

EGYPTE
VAKBONDEN
Tot het einde van het militaire regime in Egypte in 2011 was maar één vakbond toegestaan. Vanaf 2004 waren er 

steeds meer stakingen, demonstraties en acties. Vanuit deze basisinitiatieven werden twee onafhankelijke 

vakbondsfederaties opgericht: EDLC (Egyptisch Democratisch congres van de Arbeid) en EFITU (Egyptische Federatie 

van onafhankelijke vakbewegingen). Een belangrijke rol bij het oprichten van onafhankelijke vakbonden speelde het 

CTUWS (Dienstencentrum voor vakbonden en werknemers). Na de staatsgreep van 2013, waarna generaal Al Sisi 

president werd, komt de vakbondsvrijheid weer steeds meer onder druk te staan.

Geen lopend ILO fatsoenlijk werk programma.

LIBIË
VAKBONDEN
De aan het Khaddafi-regiem gelieerde NTUF stortte na zijn val (2011) volledig in elkaar. De chaos leidde tot een 

werkloosheid van 30% en grote verschillen tussen arm en rijk. Pas vanaf 2012 ontwikkelen zich weer vakbonds-

initiatieven. Maar het gewapende conflict en de opkomst van islamitische groepen maken vakbondswerk levens-

gevaarlijk. Op de voorzitter van de Libische Dokwerkers- en Zeevaardersbond, Nermin al-Sharif, werd driemaal een 

aanslag gepleegd. In 2016 werd de LGFTU (Libische algemene federatie van vakbonden) opgericht waar zij 

voorzitter van werd.

Geen lopend ILO fatsoenlijk werk programma.

MAROKKO
VAKBONDEN
In 1955 werd de UMT (Marokkaanse unie van arbeiders) opgericht onder het Frans koloniaal regiem. In 1960 werd de 

UGTM (Algemene Unie van Marokkaanse werkers) opgericht. In 1973 werd de UNTM opgericht (Nationale Unie van 

Marokkaanse werkers), nauw gelieerd aan de huidige regeringspartij. In 1978 splitste de CDT (democratische 

federatie van de arbeid) zich af van de UMT. In 2003 splitste de FDT (Democratische federatie van de arbeid) zich af 

van de CDT. Vakbondsrechten worden in Marokko op grote schaal geschonden.

De FNV steunt al jaren de FNSA (Nationale federatie van de Agrarische sector), die zo’n 6.000 leden (landarbeiders 

en kleine boeren) heeft.

Geen lopend ILO fatsoenlijk werk programma.
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TUNESIË
VAKBOND
De UGTT (Algemene Tunesische Bond van de Arbeid) werd in 1946 opgericht en speelde een belangrijke rol in de 

overgang naar onafhankelijkheid in 1956. Ook in de Jasmijnrevolutie die leidde tot het vertrek van Ben Ali in 2011 

speelde de UGTT een belangrijke rol. Voor haar aandeel in de nationale Dialoog, die leidde naar een vreedzame 

overgang naar democratie, kreeg zij samen met de drie andere partners (de werkgevers, de mensenrechten-

organisatie en de orde van advocaten) in 2015 de Nobelprijs voor de Vrede. 1 Februari 2011 werd de CGTT – 

Tunesische Algemene Federatie van de Arbeid (her)opgericht. Op 26 augustus 2013 werd de OTT (Tunesische 

Organisatie van de Arbeid) opgericht.

ILO FATSOENLIJK WERK PROGRAMMA TUNESIË 2017 – 2022
Inbedding

Na de democratische transitie sinds 2011 kreeg Tunesië steun van de ILO en de Noorse regering voor het starten 

van een sociale dialoog, die op 14 januari 2013 resulteerde in een Sociaal Contract tussen de nieuwe regering, 

UTICA (werkgevers) en de UGTT, waarin de sociale dialoog en een versterking van het bestuur in vier strategische 

doelstellingen werden vastgelegd. Eind 2016 werd het werkprogramma 2017 – 2022 vastgesteld.

Context van het land – startsituatie

Op 14 januari 2011 vond de Jasmijnrevolutie in Tunesië plaats, als eerste land in wat later de Arabische Lente is gaan 

heten, omdat na Tunesië in veel meer ander landen, zoals b.v. Egypte opstanden uitbraken. Deze revolutie 

resulteerde in een nieuwe grondwet en verkiezingen drie jaar later, in 2014. Het land werd gekenmerkt door zwakke 

instellingen, instabiliteit, een grote werkloosheid (15,5 %; onder jongeren 35,5 %), grote tekorten, inflatie en een 

forse buitenlandse schuld. Verder de informele economie en het vrijwel ontbreken van sociale voorzieningen en 

rechten voor werknemers op velerlei gebied.

Maar uitgaande van het sluiten van liefst 61 internationale verdragen werd de weg naar sociale vooruitgang 

ingeslagen. Er ontstond wetgeving inzake bescherming van vakbondsrechten, het afsluiten van collectieve 

arbeidsovereenkomsten, gelijkheid van rechten voor iedereen, mannen en vrouwen, bescherming van kinderen tegen 

economische uitbuiting, het recht op een personeelsvertegenwoordiging in de bedrijven en instellingen. In aparte 

verdragen werden criteria voor een representatieve vertegenwoordiging ontworpen en de vrijheid voor het 

oprichten van vakbonden gegarandeerd. Sinds 1975 is de UGTT lid van de ILO, waardoor gerichter kon worden 

gewerkt aan nadere verdragen over gezondheid en het versterken van het instrumentarium om de werkloosheid te 

bestrijden. Direct al vanaf 2011/2012, na de revolutie, kwamen wetten tot stand over rekrutering van 

arbeidsplaatsen, stageplaatsen en programma’s tegen de werkloosheid, opleidingen voor kaderfuncties en van 

kwalificaties in het werk.

Daarna kwam er veel wetgeving tot stand - met betrokkenheid van de drie partijen in een sociale dialoog- op sociaal 

gebied: bescherming in geval van ziekte, ouderdom, armoede en beroepsongevallen, dus een systeem van sociale 

zekerheid, een pensioenfonds, sociale bijstand in geval van armoede, handicaps, kinderbijslag etc.

Daarnaast werd ook een pensioenstelsel ingevoerd, zowel voor ambtenaren als in de privésector, dat in 2015 voor 

78,5 % van de werknemers gold. Aparte categorieën vormden de agrarische sector, overige gesalarieerden en 

studenten. In het algemeen kan gesteld worden, dat er in Tunesië sprake is van een verdergaande verbetering van 

het voorzieningenniveau, rekening houden met demografische veranderingen en een steeds inclusievere sociale 

bescherming, zoals hulp voor behoeftige gezinnen, lagere tarieven in de toegang tot zorg en gelijkheid voor de wet 

en non-discriminatie door verbeterde wetgeving. De deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt ligt nu op 25 à 26%.

Prioriteiten en doelstellingen

1. Economische groei en regionale ontwikkeling, duurzaam, evenwichtig en eerlijk verdeeld. 

  Het plan voorziet in verankering van goed bestuur, verbetering van het ondernemingsklimaat dat leidt tot 

privéinvesteringen als motor van de werkgelegenheid door nieuwe wettelijke, fiscale en soepeler financiële 

regelingen; een actievere rol van de staat in de ontwikkeling van de publieke sector en initiëren van  

publiek-private samenwerking. 
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2. Werkgelegenheid en beroepsopleidingen. 

  Er wordt gewerkt aan hervorming van het onderwijssysteem waarin beroepskwalificaties en vaardigheden een 

duidelijker rol spelen en ook ondernemersvaardigheden. Sociale partners worden betrokken bij een nationale 

strategie voor werkgelegenheid en doen mee in het beheer van de opleidingen. Re-integratie van ontslagen 

werknemers, bijstand en ondersteuning van werkzoekenden wordt verbeterd, evenals gezondheid en veiligheid  

op het werk. Een overgang van informele naar formele arbeid wordt ingezet. 

3. Arbeidsverhoudingen en fatsoenlijk werk. 

  Er komt een model van arbeidsverhoudingen gericht op evenwicht tussen de sociale partners. Sociale wetgeving 

en een procedure voor geschillenregeling op basis van recht op organisatie, staking en lock out. Een economisch 

beleid gericht op verbetering van de koopkracht door de versterking van het concurrentievermogen van de 

bedrijven. 

4. Er wordt gewerkt aan een alomvattende hervorming van de sociale zekerheid in Tunesië. 

  Een hervorming van de socialezekerheidsstelsels, met een systeem van goed bestuur voor het beheer van de  

sociale zekerheidsfondsen. Op basis van de financiële balans worden met verbeterde beleggingen en 

investeringen de financieringsbronnen gediversifieerd. De staat verbindt zich het recht op gezondheidszorg voor 

kwetsbare groepen te waarborgen, en hen een minimuminkomen te verzekeren. Sociale zekerheid en sociale 

solidariteit is gescheiden. 

5.  Institutionalisering van de sociale dialoog.  

Er wordt een landelijke raad voor sociale dialoog opgericht en ingesteld. 

Voor de volledige (Franstalige) tekst zie:

>  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/program/dwcp/
WCMS_560734/lang--en/index.htm

SOEDAN
VAKBONDEN
Al sinds de onafhankelijkheid in 1956 hebben de vakbonden in Soedan zich als onderdeel van de oppositie verzet 

tegen de respectievelijke militaire dictaturen. Onder de regering van Omar al-Bashir boetten ze sterk aan kracht in. 

Door de repressie verloren ze duizenden leden. Maar in de volksopstand die leidde tot zijn vertrek speelde de 

Soedanese vakbondskoepel SPA (Soedanese federatie van beroepsgroepen) een grote rol. Ze staan ook kritisch  

ten opzichte van de overgangsregering, die het land naar vrije verkiezingen in 2022 moet leiden.

Geen lopend ILO fatsoenlijk werk programma.

2.2. DE SITUATIE VAN DE WERKNEMERS IN DE BEZETTE ARABISCHE 
GEBIEDEN

In 1980 heeft de Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie een resolutie 

aangenomen om jaarlijks een missie te sturen naar de door Israël bezette gebieden. Die missie brengt dan 

verslag uit aan de jaarlijkse Arbeidsconferentie over de arbeidssituatie van de werknemers in de bezette 

gebieden. Ten behoeve van haar verslag spreken de deelnemers van de missie met tal van personen die 

kennis hebben van de arbeidsmarktsituatie in de bezette gebieden. Die personen worden allemaal in het 

verslag vermeld. 

Hieronder staat de vertaling van een deel van het meest-recente missierapport, opgemaakt in 2020.2) 

Voor de nummering van de paragrafen is de oorspronkelijke nummering van het missie verslag aan-

gehouden. Vanwege de COVID-19 maatregelen is de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie van  

2020 niet doorgegaan. Het missieverslag zal behandeld worden tijdens de Internationale Arbeids-

conferentie van 2021. 

2) Belangstellenden voor het geheel missieverslag kunnen dat in de Engelstalige versie vinden op de website van de ILO.  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_745966.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_745966.pdf
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2.2.1 WERKNEMERS OP DRIFT ONDER STIJGENDE ONZEKERHEID 
 

HET VREDESPROCES ZIT MUURVAST
10. De verworvenheden van Oslo staan op het spel. Nog maar zelden stonden de Oslo-akkoorden en het 

bijbehorende vredesproces zó onder druk als afgelopen jaar.

11. De betrekkingen tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël zijn verslechterd in afwezigheid van een politieke 

dialoog gericht op beëindiging van het conflict via een tweestaten oplossing. Er worden geen zinvolle onder-

handelingen meer gevoerd. Tegelijkertijd is de bezetting verscherpt. Oost-Jeruzalem is geïsoleerd van de rest van  

de Westelijke Jordaanoever door middel van de scheidingsmuur. De bouwwerkzaamheden voor nederzettingen zijn 

versneld. Geweld en toenemend radicalisme aan beide zijden zijn onderdeel van de dagelijkse werkelijkheid.  

En de dreiging van verdere annexatie is toegenomen; politieke uitspraken over de uitbreiding van de Israëlische 

soevereiniteit over de Jordaanvallei en andere delen van de Westelijke Jordaanoever zijn steeds meer gemeengoed 

geworden.

12. In januari 2020 werd het lang aangekondigde voorstel van de Verenigde Staten van Amerika voor een oplossing 

van het Israëlisch-Palestijnse conflict openbaar gemaakt. Terwijl hooggeplaatste vertegenwoordigers van de 

Israëlische regering ingenomen waren met het voorstel, werd het aan Palestijnse zijde krachtig verworpen. De 

Arabische Liga en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking benadrukten dat het voorstel geen recht deed aan 

de minimale rechten en aanspraken van het Palestijnse volk. Op 15 februari 2020 werd de oprichting van een 

gezamenlijk comité van Israël en de VS aangekondigd voor het maken van gedetailleerde kaarten van relevante 

gebieden van de Westelijke Jordaanoever.

13. De lancering van het voorstel was voorafgegaan door een internationale workshop die de Verenigde Staten in 

juni 2019 in Bahrein hadden georganiseerd, en die zich richtte op de economische aspecten van het toekomstige 

voorstel. Ook liet de Amerikaanse regering in november 2019 haar jarenlange beleid ten aanzien van Israëlische 

nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever los en kondigde aan dat deze niet langer werden beschouwd als zijnde 

in strijd met het internationaal recht. De Palestijnen reageerden door de banden met Israël te verbreken. Reeds in juli 

2019 had president Abbas aangekondigd dat hij de naleving van de overeenkomsten met Israël zou opschorten, en 

premier Shtayyeh gaf aan dat de indeling in zones A, B en C volgens de Oslo-akkoorden niet meer gold als gevolg van 

de aangevoerde schending van deze overeenkomsten door Israël. 

14. Zoals de secretaris-generaal van de VN bij herhaling heeft gezegd, wordt het VN-beleid op dit thema bepaald 

door de relevante resoluties van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering. Aan de basis daarvan ligt het 

principe dat duurzame en rechtvaardige vrede alleen kan worden bereikt door middel van het realiseren van de visie 

van twee staten, Israël en Palestina, die zij aan zij in vrede en veiligheid leven op basis van de grenzen van vóór 

1967, met Jeruzalem als hoofdstad van beide staten.

WIJKENDE PALESTIJNSE EENHEID 
15. Tussen de Westelijke Jordaanoever en Gaza bestaat een steeds groter wordende kloof. Na bijna 13 jaar 

verstikkende blokkade van Gaza zijn beide gebieden verder uit elkaar gedreven, zowel economisch als politiek.  

De Westelijke Jordaanoever is nu goed voor 82 procent van de Palestijnse economie en voor bijna 90 procent van  

de belastinginkomsten. De verzoening tussen Fatah en Hamas, de facto de autoriteit in Gaza, is nauwelijks houdbaar 

gebleken. Slechts weinig bepalingen van het akkoord van oktober 2017, dat na bemiddeling door Egypte door beide 

groeperingen in Cairo werd ondertekend, worden nageleefd. Inspanningen van Egypte om de dialoog en uiteindelijk 

eenheid tussen de twee groeperingen te bevorderen zijn voortgezet, net als pogingen van andere derde partijen.  

Er waren plannen om in 2018 presidentsverkiezingen en verkiezingen voor wetgevende organen te houden, maar de 

termijnen zijn verlopen. In september 2019 kondigde president Abbas tijdens de Algemene Vergadering van de VN 

zijn voornemen aan om verkiezingen te gaan organiseren, maar er is nog geen datum bekendgemaakt.
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DE BEZETTING VERDIEPT ZICH
16. De bezetting van de Palestijnse gebieden is zijn 53e jaar ingegaan. De afgelopen decennia heeft Israël een 

netwerk van nederzettingen en een gelaagd systeem van fysieke en administratieve beperkingen opgebouwd. 

Nederzettingen in bezet gebied zijn illegaal volgens het internationaal recht. Al in 1980 gaf de ILO-resolutie die 

werd aangenomen tijdens de 66e Zitting van de Internationale Arbeid Conferentie uitdrukking van de leden over 

“grote bezorgdheid…. met betrekking tot de intensivering van het Israëlische nederzettingenbeleid”. De resolutie 

betreurde de oprichting van Israëlische nederzettingen in Palestina en de andere bezette Arabische gebieden ten 

zeerste en riep de Israëlische autoriteiten op hier een onmiddellijk einde aan te maken. In 2016 herhaalde resolutie 

2334 van de VN-Veiligheidsraad eerdere zorgen en riep Israël op “nederzettingsactiviteiten in de bezette Palestijnse 

gebieden onmiddellijk en volledig te staken, inclusief in Oost-Jeruzalem”. In deze context moet in herinnering worden 

gebracht dat 40 jaar geleden, toen de ILO-resolutie werd aangenomen, er iets meer dan 100.000 kolonisten op de 

Westelijke Jordaanoever waren, inclusief Oost-Jeruzalem. Vandaag de dag zijn er ongeveer 650.000 kolonisten, 

verspreid over zo’n 250 nederzettingen.

17. Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever hebben een belangrijke economische functie. In vele 

worden omvangrijke zakelijke activiteiten ontplooid die de Israëlische economie ten goede komen. In maart 2016 gaf 

een resolutie van de VN-Mensenrechtenraad het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten het 

mandaat een databank op te zetten van ondernemingen die betrokken zijn bij specifieke activiteiten in de Israëlische 

nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. In februari 2020 werd een lijst van 112 van dergelijke 

voorkomende gevallen gepubliceerd.

18. Tijdens de verslagperiode was er voortdurend sprake van vernielingen en inbeslagneming van Palestijns 

onroerend goed, met name in Zone C. Ook het aantal uitzettingen nam toe in 2019, evenals geweld gerelateerd aan 

kolonisten. Oost-Jeruzalem en met name Hebron zijn brandhaarden van groeiende spanning tussen kolonisten en 

Palestijnen.

19. Beperkingen in de bewegingsvrijheid, in toegang en in handel zijn aangemerkt als de belangrijkste 

belemmeringen voor economische groei in de bezette Palestijnse gebieden. De Conferentie van de Verenigde Naties 

inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) schatte de budgettaire kosten van de bezetting voor de Palestijnse 

bevolking in de periode 2000-2017 op 47,7 miljard dollar. Dit komt neer op ongeveer drie keer het jaarlijkse 

Palestijnse Bruto Binnenlandse Product (BBP). Volgens het UNCTAD-rapport zouden duizenden extra banen zijn 

gecreëerd als dit bedrag in de Palestijnse economie was gepompt middels een expansief begrotingsbeleid.

ECONOMISCHE STAGNATIE
20. In het grootste deel van 2019 bevonden de openbare financiën van de Palestijnse Autoriteit zich bijna 

permanent in een diepe crisis als gevolg van het besluit om alleen maar de volledige betaling van de in- en uitvoer-

heffingen van Israël te accepteren. Israël had een aanzienlijk bedrag ingehouden op basis van wetgeving die in 2018 

door de Knesset was aangenomen over de vermindering van de overdrachten met een bedrag gelijk aan de som die 

was uitbetaald aan de begunstigden van het Martelarenfonds van de Palestijnse Autoriteit. Dientengevolge werden 

de lonen in de publieke sector op de Westelijke Jordaanoever gekort en belangrijke uitgaven uitgesteld.  

De overheidsconsumptie leed hieronder. Deze impasse duurde tot oktober 2019 en leidde in eerste instantie tot  

een verlies van twee derde van de inkomsten. Een noodbudget betaald uit hogere leningen verzachtte de gevolgen 

enigszins. Na afspraken tussen de partijen in augustus en oktober 2019 droeg Israël respectievelijk 568 miljoen en 

425 miljoen US-dollar over aan de Palestijnse Autoriteit bij wijze van betalingen met terugwerkende kracht.  

Het probleem is echter nog zeker niet opgelost en kan ook in 2020 nog impact hebben op de openbare financiën,  

de economie en de arbeidsmarktresultaten, aangezien de Israëlische regering eind december 2019 besloot opnieuw 

43 miljoen US-dollar aan in- en uitvoerheffingen achter te houden, met dezelfde rechtvaardiging als eerder. 

21. Onder deze omstandigheden, die bovenop de beperkingen voor het bedrijfsleven en handel komen door de 

bezetting, wekt het geen verwondering dat de economie het moeilijk heeft. In 2019 bleef de groei op het niveau van 

2018, dat wil zeggen 0,9 procent, en dat is te weinig voor een significante groei van de werkgelegenheid en te traag 

om een daling van het inkomen per hoofd te voorkomen.
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UITDAGING VOOR BANEN 
22. De Palestijnse arbeidsmarkt presteert al tientallen jaren slecht. Gebukt onder de bezetting en de talloze 

beperkingen voor toegang tot hulpbronnen, mobiliteit en handel wordt de arbeidsmarkt gekenmerkt door lage 

arbeidsparticipatie, hoge werkloosheid en de wijdverbreide onderbenutting van arbeid. Met name vrouwen en 

jongeren worden benadeeld. In Gaza wordt de werkloosheid onder beide groepen langzaam maar zeker universeel.

23. In 2019 had 25% van de Palestijnse beroepsbevolking geen baan. Bijzonder zorgelijk zijn de hoge aantallen 

jonge Palestijnen die niet naar school gaan, geen opleiding volgen of geen werk hebben: het gaat hier om 40 procent 

van de vrouwen en 27 procent van de mannen. In een wereldwijde vergelijking behoren de bezette Palestijnse 

gebieden tot de onderste 10 procent voor deze indicator.

24. In Gaza ogen de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid bijzonder somber. De werkloosheid blijft stijgen en 

bedraagt nu 45 procent; ongeveer twee derde van de economisch actieve vrouwen en jongeren zijn op zoek  

naar een baan. Het meest alarmerende is dat bijna alle economische actieve jonge vrouwen in Gaza – negen van  

de tien – werkloos zijn.

25. Terwijl de bezetting en de daarmee samenhangende obstakels de meeste invloed hebben op de arbeidsmarkt  

als geheel, dragen ook verschillende andere factoren bij aan de sombere situatie. Kernpunt daarbij is een opgeblazen 

publieke sector die niet in staat is meer nieuwkomers te absorberen en een grotendeels inefficiënte private sector 

die wordt gekenmerkt door lage productiviteit, versnippering van de productie en een hoge mate van informaliteit. 

Meer dan de helft van alle Palestijnse werknemers heeft een of andere vorm van informele arbeid. Veel banen zijn 

afhankelijk van externe donorfinanciering.

HOOP OP BETER WERK IN ISRAËL
26. Werk in Israël wordt door veel Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever nog steeds begeerd. Net als in voor-

gaande jaren nam het aantal Palestijnse werknemers toe naarmate de Israëlische autoriteiten meer vergunningen 

beschikbaar stelden. Volgens het Palestijns Centraal Bureau voor de Statistiek (PCBS), werken op dit moment 

ongeveer 133.000 Palestijnen in Israël en de nederzettingen, bijna 5 procent meer dan vorig jaar. De meesten 

steken dagelijks de grens naar Israël over. De meerderheid werkt in de bouw. Naar schatting 26.000 werknemers 

hebben geen papieren en 23.000 werken in nederzettingen. Beide groepen hebben vaak te maken met slechte 

omstandigheden en tekortschietende bescherming. Daarnaast zijn er zo’n 7.000 handelsvergunningen (ook wel 

handelaren of kooplieden vergunningen genoemd) afgegeven aan inwoners van Gaza, meer dan in voorgaande jaren. 

De missie vernam dat een aanzienlijk deel van hen in loondienst werkt, in plaats van of naast de handelsactiviteit. 

27. Werk door Palestijnen in Israël gaat gepaard met aanzienlijke gebreken wat betreft fatsoenlijk werk. Het gaat 

onder andere om: (i) het lange wachten en drukte bij de grensovergangen; (ii) een corrupt vergunningenstelsel dat 

tussenpersonen en werkgevers overmatige macht over werknemers geeft; (iii) gebrek aan uitgebreide sociale 

bescherming, met lonen die alleen in contanten wordt betaald, vaak ook met onjuiste documentatie; en (iv) vaak 

slechte arbeidsomstandigheden op de bouwplaatsen en een relatief hoog aantal slachtoffers en ongevallen als 

gevolg van onvoldoende naleving en handhaving van regels voor veiligheid en gezondheid.

28. Bovenstaande problemen en misstanden zijn al jaren bekend, geanalyseerd en besproken, zowel in de Israëlische 

media als in beleidskringen. Maar brede en daadkrachtige actie lijkt vaak nog steeds onhaalbaar. Voor zover er sprake 

was van hervormingen, was de vooruitgang ongelijk en onvolledig. Bijvoorbeeld, terwijl het oversteken van bepaalde 

grensovergangen makkelijker en minder omslachtig is gemaakt, zijn de vergunningen nog steeds gebonden aan één 

werkgever en tussenpersonen zijn nog steeds actief ten nadele van tienduizenden werknemers, die aanzienlijke 

bedragen betalen voor een dienst die niet nodig zou zijn als het systeem naar behoren functioneerde. De missie nam 

nota van hervormingsmaatregelen op dit gebied die door de Israëlische autoriteiten zijn aangekondigd en die op dit 

moment gepland en getest worden. Die omvatten onder andere de ontwikkeling van een online-arbeidsbeurs die 

werkgevers en werknemers in staat zou stellen om zonder tussenpersonen met elkaar in contact te komen. 
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29. Er zijn ook inspanningen geleverd om de veiligheid en de gezondheid op Israëlische bouwplaatsen te verbeteren 

door middel van training, betere bescherming van de werknemers, versterking van de arbeidsinspectie en strengere 

sancties in geval van niet-naleving van de regelgeving. Het effect van deze maatregelen is onzeker. In 2019 deden 

zich nog te vaak ongevallen en sterfgevallen op bouwplaatsen voor.

30. Opgemerkt moet worden dat het toelatingsbeleid voor Palestijnse werknemers in Israël ingrijpend is gewijzigd  

in het kader van de COVID-19 uitbraak in maart 2020. In eerste instantie eisten de Israëlische autoriteiten dat werk-

nemers twee maanden in Israël zouden blijven in plaats van dagelijks de grens over te steken, en werkgevers in de 

belangrijkste industriële sectoren die afhankelijk zijn van Palestijnse werknemers werd verzocht huisvesting te 

regelen voor hun werknemers. Vervolgens, toen de lockdown strenger werd, werden vele werkplaatsen gesloten  

en Palestijnse arbeiders teruggeroepen naar de Westelijke Jordaanoever.

TOENEMENDE ONLEEFBAARHEID EN ONWERKBAARHEID IN GAZA 
31. Gaza lijdt al dertien jaar onder een strenge land-, zee- en luchtblokkade en verkeert in een chronische sociaal-

economische en humanitaire crisis, met daarbovenop nog veelvuldige conflicten met Israël en het ontbreken van een 

interne Palestijnse verzoening. Bijna 40 procent van de Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden woont in 

Gaza; 73 procent van de inwoners van Gaza is geregistreerd als vluchteling en 41 procent woont in kampen.  

In 2019 werden enkele beperkingen (bv. onvoldoende elektriciteitsvoorziening en waterzuivering) deels verlicht  

met behulp van een pakket humanitaire en economische maatregelen gesteund door donoren. Israël stond ook toe 

dat een gedeelte van de visserijzone werd uitgebreid tot 15 zeemijlen, de grootste verruiming sinds het begin van 

de blokkade.

32. Maar geen van deze maatregelen is krachtig genoeg om het levenspeil boven een crisisniveau uit te tillen. 

Uiteindelijk kan alleen opheffing van de blokkade leiden tot aanzienlijke verbeteringen van de sociaaleconomische 

vooruitzichten van de inwoners van Gaza.

33. De belangrijkste basisindicatoren illustreren de omvang van de aanhoudende ellende: meer dan de helft van  

de inwoners van Gaza wordt beschouwd als arm en bijna driekwart lijdt onder voedseltekort. Het BBP per capita is 

gestaag afgenomen tot 1.417 US dollar in 2019, slechts 60 procent van het BBP van vóór de blokkade.

34. Werk is schaars terwijl Gaza onleefbaar wordt. Bijna de helft van de beroepsbevolking is werkloos, dus het is  

niet verwonderlijk dat de afhankelijkheid van humanitaire hulp groot is. Jonge en goed opgeleide mensen proberen  

te vertrekken, hoe moeilijk en duur dat ook blijkt te zijn. Er is een groeiende braindrain, vooral onder gezondheids-

werkers. Voor de achterblijvers zijn omvangrijke geld-voor-werk programma’s opgezet, waardoor de druk op de 

arbeidsmarkt enigszins verlicht wordt. Eind 2019 waren er 37.000 tijdelijke banen gecreëerd door middel van deze 

maatregelen, die gefinancierd worden met donorgeld. Zoals hierboven beschreven lijkt het er ook op dat meer 

werknemers uit Gaza toegang hebben tot de Israëlische arbeidsmarkt door middel van handelsvergunningen. Maar 

deze mogelijkheden kwamen tot een abrupt einde met het uitbreken van de COVID-19 pandemie in maart 2020 en 

de sluiting van de Erez-grensovergang.

UITDAGINGEN OP HET GEBIED VAN WERKGELEGENHEIDSBELEID
35. In april 2019 vormde de Palestijnse Autoriteit een nieuwe regering. Premier Mohammad Shtayyeh legde de 

nadruk op economische ontwikkeling op basis van een regionale clusteraanpak, verbeterde publieke dienstverlening 

en verminderde afhankelijkheid van Israël. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt voor de wereld van de arbeid, 

zowel beleidsmatig als qua uitvoering. Een Nationale Werkgelegenheid Strategie is bijna afgerond en goedgekeurd, 

om richting te geven aan de stimulering van de werkgelegenheid binnen de beperkingen van de bezetting. Het 

minimumloonstelsel wordt momenteel herzien en de arbeidsinspectie wordt versterkt.
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36. Maar op andere dossiers die essentieel zijn voor het welzijn van werknemers is er weinig daadkracht te 

bespeuren, hetgeen vaak wordt gevoed door onenigheid tussen de sociale partners en onvoldoende sociale dialoog. 

Zowel de hervorming van de arbeidswetgeving als het ontwerp van de wet op de vakbondsorganisatie zijn al jaren 

onderwerp van discussie. Het stelsel van sociale zekerheid voor werknemers in de particuliere sector, één van de 

mogelijke pijlers van de bescherming van werknemers, heeft afgelopen jaar grotendeels in winterslaap doorgebracht 

en blijft steken in controverse. Er is dringend een inspanning nodig om maatschappelijke consensus te bereiken hoe 

vooruit te komen op dit cruciale terrein. Het is belangrijk om eindelijk een instelling te creëren die zijn potentieel 

waarmaakt, niet alleen om de particuliere sector aantrekkelijker te maken voor werkzoekenden, maar uiteindelijk  

ook om de pensioenfondsen en de aanspraken te beheren die gedurende tientallen jaren zijn opgebouwd door 

Palestijnse werknemers in Israël.

37. Glansloos als ze vaak was slaagde de sociale dialoog er midden maart 2020 toch in: er werd een tripartiete 

overeenkomst bereikt over de verzachting van de gevolgen van COVID-19 voor de werkgelegenheid en het welzijn 

van werknemers, met name door te zorgen voor loonbescherming tijdens de crisis.

OVERBRUGGEN VAN DE COÖRDINATIEKLOOF
38. De Palestijnse en Israëlische arbeidsmarkten zijn van elkaar afhankelijk. Zoals de situatie nu is heeft Israël 

Palestijnse werknemers nodig en de Palestijnen werkgelegenheid. Dit vraagt om dialoog en coördinatie om 

resultaten te bereiken die de behoefte van beide gepast dient. Het huidige niveau van coördinatie schiet hiertoe 

echter tekort. Hoewel de missie toenemend contact zag tussen vakbondsorganisaties aan beide zijden van de 

afscheidingsmuur, vaak gefaciliteerd door derden, heeft dit contact niet systematisch geleid tot breder tripartiete 

overleg tussen Palestijnen en Israëli’s over arbeidskwesties. Er zijn pogingen ondernomen om bilaterale werk-

groepen en taakgroepen op te zetten, maar de vertegenwoordiging aan beide kanten bleef ongelijk en er waren 

maar sporadisch bijeenkomsten.

39. Er zijn arbeidskwesties die alleen effectief kunnen worden opgelost door een dialoog tussen Israëli’s en 

Palestijnen, variërend van de hervorming van het stelsel van vergunningen en tussenpersonen, tot de situatie aan 

de grensovergangen en de verbetering van veiligheid en gezondheid op de Israëlische werkplaatsen. Uiteindelijk 

moet ook, zoals voorzien in het Protocol van Parijs van 1994, de kwestie van de overdracht van Palestijnse 

pensioenen die in de loop der jaren zijn opgebouwd door Palestijnse arbeiders in Israël naar een Palestijnse instelling 

worden aangepakt door middel van dialoog en coördinatie en met de juiste inzet van beide kanten.

2.2.2 AFSLUITENDE OPMERKINGEN

152. Conflicten en onrecht hebben de Israëlisch-Palestijnse betrekkingen in de afgelopen 75 jaar gedomineerd.  

De Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en Gaza zijn nu meer dan een halve eeuw bezet. De bezetting 

van Palestijns gebied is gestaag geïntensiveerd door de jaren heen. Op dit moment zijn er zes keer zoveel kolonisten 

op de Westelijke Jordaanoever als ongeveer veertig jaar geleden, toen de Internationale Arbeids-conferentie een 

resolutie aannam over de bezette Arabische gebieden, die ten grondslag ligt aan dit jaarverslag. Maar de 

mogelijkheden een rechtvaardige vrede te bereiken zijn niet verloren; de weg vooruit ligt open sinds Oslo.  

De routekaarten hoeven niet opnieuw getekend te worden. Zinvolle onderhandelingen tussen beide partijen,  

met multilaterale steun, zouden een betere toekomst verzekeren voor zowel de Arabische werknemers als hun 

Israëlische buren. Blijvende vrede kan alleen worden bereikt door het proces naar de tweestaten oplossing weer  

op te pakken.

153. Verstikt door de bezetting is de Palestijnse arbeidsmarkt nog steeds niet in staat om te presteren.  

De arbeidsparticipatie is laag en werkloosheid en onderbenutting zijn schering en inslag. De werkgelegenheids-

situatie van jongeren en vrouwen blijft grimmig; jonge vrouwen hebben het meest te lijden. Slechts weinigen van 

hen hebben kans om werk te vinden. Het is niet verwonderlijk dat in de context van de bezetting de rechten van 

werknemers vaak in gevaar zijn.
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154. Gaza vertegenwoordigt het toppunt van arbeidsmarkt ellende. Terwijl de werkloosheid richting de 50 procent 

gaat, dalen de inkomens. Humanitaire steun van donororganisaties zorgt ervoor dat de enclave net niet ineenstort 

en zorgt ook voor enkele vaak kortdurende banen. Het risico bestaat dat de langdurige afwezigheid van vooruit-

zichten op werk en een beter leven een voedingsbron voor radicalisme zal blijken te zijn. Elke opleving van de 

werkgelegenheid vereist een veelomvattende opheffing van de blokkade.

155. De situatie op de arbeidsmarkt in de bezette Syrische Golan blijft moeilijk in te schatten. Het gebied is 

tientallen jaren geleden geannexeerd en blijft in de schaduw van het Palestijns-Israëlisch conflict. De 

werkgelegenheid is verschoven van landbouw richting bouw en diensten. Er zijn aanhoudende berichten dat Syrische 

burgers worden geconfronteerd met achterstellingen en discriminerende praktijken. De afzet van producten in de 

Syrische Arabische Republiek stopte een paar jaar geleden, maar de Syrische burgers van de Golan blijven sterke 

banden onderhouden met het thuisland.

156. Israël heeft werknemers nodig en steeds meer Palestijnen hebben aan die behoefte gehoor gegeven.  

Meer dan 130.000 Palestijnse arbeiders zijn nu werkzaam op Israëlische bouwplaatsen, in keukens en op velden. 

Voor de meesten is dit een welkome uitweg van de ingeperkte Palestijnse arbeidsmarkt. De lonen zijn gemiddeld  

2,5 keer zo hoog als thuis. Maar de omstandigheden blijven vaak slecht en beroepsrisico’s maar al te aanwezig. 

Bovendien is er maar weinig gedaan om een einde te maken aan het corrupte en slecht functionerende 

vergunningenstelsel, ondanks de hervormingen die al jarenlang worden beloofd. De tussenpersonen zijn nog steeds 

actief en hun jaarlijkse winst bedraagt minstens 119 miljoen US-dollar, zoals dit verslag liet zien. Dit geld gaat 

verloren voor Palestijnse arbeiders.

157. Ondertussen zijn van Palestijnse kant de inspanningen versterkt om het beheer en de administratie van de 

arbeidsmarkt te versterken. Er staan belangrijke beleidsinitiatieven op stapel, bijvoorbeeld rond werkgelegenheids-

beleid. Maar op andere gebieden, zoals arbeidswetgeving en sociale zekerheid, wordt de vooruitgang belemmerd 

door gebrek aan daadkracht en resultaten. Sociale dialoog en tripartiete overleg moeten worden gestimuleerd zodat 

de sociale partners hun rol als aanjagers van sociale vrede en rechtvaardigheid kunnen vervullen. 

158. Op het moment van schrijven dreigt de COVID-19 pandemie een ravage aan te richten op de Palestijnse en 

Israëlische arbeidsmarkt. Om de impact hiervan effectief aan te pakken is er behoefte aan dialoog en coördinatie 

tussen beide partijen. Dit betreft met name de situatie van Palestijnse werknemers in Israël.  

Als zodanig biedt de huidige crisis ook mogelijkheden om samen te werken over de scheidingsmuur heen en te 

komen tot wederzijds gunstige oplossingen door middel van bilaterale en tripartiete coördinatie. Vooruitgang op  

het gebied van de arbeid kan het pad effenen voor een versterkte dialoog over bredere economische en sociale 

kwesties over de scheidslijnen heen. 

HAYMANOT

“ Mijn naam is Haymanot en ik kom uit Ethiopië. Ik heb mijn driejarig contract beëindigd, dat aanvankelijk een 

tweejarig contract had moeten zijn. Mijn werkgever heeft me al zeven maanden niet betaald en ze wilden dat 

ik voor hen bleef werken. De laatste tijd hebben ze me geslagen en mijn telefoon kapotgemaakt en al mijn 

familiecontactnummers verwijderd. Ze brachten me naar het politiebureau waar ik drie opeenvolgende dagen 

verbleef, ik weet nog steeds niet onder welke beschuldigingen. Een politieagent in de gevangenis leende me 

zijn telefoon om mijn broer in Zuid-Afrika te sms-en. Mijn broer belde terug en ik kon hem vertellen wat er 

met me aan de hand was, maar mijn werkgevers lieten me zijn telefoontjes niet meer beantwoorden. Dus ik 

zit weer bij hen vast zonder geld en kan mijn familie niet bereiken. Ik weet niet wat ik moet doen.”
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3. SOLIDARITEIT MET VAKBONDEN  
IN DE REGIO
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gepresenteerd van de projecten die via Mondiaal FNV worden 
ondersteund voor vakbondswerk in de MENA-regio. Daarna volgt een impressie van de standpunten 
en initiatieven van vakbondsgremia met betrekking tot de solidariteit met de Palestijnen. 
 

3. 1. MONDIAAL FNV IN HET MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-AFRIKA

KANSHENA

Kanshena, een 39-jarige Sri Lankaanse vrouw, meldde dat ze door haar toenmalige werkgever werd begroet 

toen ze in 2014 voor het eerst bij haar thuis aankwam met een lijst van vernederende en discriminerende 

huisregels. "Zij (de werkgever) zei tegen me: ‘Bewaar je bord en beker uit de buurt van het bestek van de 

familie. Als meneer komt, blijf je in de keuken. En je zit nooit op een bank.’” Kanshena vertelde ook dat haar 

werkgever haar haar tegen haar wil had geknipt en toen ze hierover klaagde bij haar werkgever, sloeg ze  

haar en sloot haar op in de keuken.

Mondiaal FNV is een zelfstandige organisatie, verbonden met de FNV. Met geld van de Nederlandse overheid 

en van de FNV ondersteunt Mondiaal FNV de opbouw en versterking van vakbondswerk in andere landen. 

De middelen van de Nederlandse overheid worden ingezet via het zogenoemde Vakbondsmedefinancierings-

programma, VMP. De overige middelen vinden hun bestemming vanuit de FNV Solidariteitsfondsen. 

Deze steunprojecten geven op een treffende wijze steun aan vakbondsmensen en werkenden, die daardoor 

in staat worden gesteld op eigen kracht nog beter te werken aan meer vakbondskracht en meer recht-

vaardigheid in de landen waar ze werkzaam zijn. 

Op verzoek van de MENA Werkgroep FNV heeft Mondiaal FNV een overzicht gemaakt van de projecten  

die recent in de MENA-regio zijn of worden uitgevoerd.3) Als illustratie van de problematiek in de regio en  

als bewijs van de betrokkenheid van de FNV bij de opbouw van vakbondswerk in deze regio. In de meeste 

gevallen werkt Mondiaal FNV in deze regio samen met de wereldwijde sectorfederaties: de GUF’s (Global 

Union Federations). 

3.1.1. FNV SOLIDARITEITSFONDSEN

GB0010671: ORGANISING OP DE LUCHTHAVEN VAN CASABLANCA 
Uitvoerende organisatie: International Transport Workers’ Federation

Projectperiode: 1-7-2019 t/m 30-6-2022

Landen: Marokko

Een organising project onder het personeel van de grote internationale luchthaven van Casablanca, Marokko. 

Er vindt daar op grote schaal outsourcing plaats, wat ten koste gaat van sociale zekerheid en waardoor het 

personeel slecht betaald wordt. Door de huidige fragmentatie van de vakbond per bedrijf is er geen 

effectieve aanpak mogelijk. De ITF beoogt, in samenwerking met de Marokkaanse UMT, te komen tot een 

gezamenlijke aanpak, met daarbij aandacht voor outsourcing, onzeker werk en specifieke problemen van 

vrouwen en jongeren.

3) Het overzicht is op 12 november 2020 samengesteld. 
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GB0010681: CAPACITEITSOPBOUW VOOR JONGE TRANSPORTARBEIDERS IN DE ARABISCHE WERELD

Uitvoerende organisatie: International Transport Workers’ Federation

Projectperiode: 1-5-2019 t/m 31-12-2020

Landen: Algerije, Irak, Tunesië

Dit project met de ITF heeft als doel het opbouwen van een stevige en actieve jongerenvertegenwoordiging 

binnen de deelnemende vakbonden. Daarnaast wordt er gewerkt aan het creëren en activeren van een 

sterke regionale jongerenbeweging binnen het regionale vakbondslandschap. Een netwerk wordt op 

regionaal niveau opgezet dat als platform zal dienen voor het uitwisselen van kennis en ervaringen en om 

samen te werken op campagnes en solidariteitsactiviteiten. Op landelijk niveau vindt capaciteitsversterking 

plaats door middel van trainingen in organising en leiderschap.

JR0010011: KNOKKEN VOOR HET RECHT VAN BOERENVROUWEN OP GRATIS GEZONDHEIDSZORG 

VERZEKERING IN AL SHONEH AL WST

Uitvoerende organisatie: Specific Union for Farmer Women in Jordan

Projectperiode: 1-10-2020 t/m 31-3-2021

Landen: Jordanië

De Specific Union for Farmer Women (SUFW) is een non-profitorganisatie in Jordanië die via dit project  

de marginalisering van vrouwelijke werknemers in de landbouwsector wil aanpakken in twee regio’s in  

het Al Ghor-district, de grootste landbouwregio en tegelijkertijd de armste regio in Jordanië.  

De nadruk zal liggen op het recht op en de toegang tot gratis ziektekostenverzekeringen. Het project bouwt 

voort op eerdere successen in drie andere regio’s. De activiteiten bevatten ook bewustwordingswerk. 

HK0140031: AANPAKKEN VAN OP GENDER GEBASEERD GEWELD TEGEN HUISHOUDELIJKE  

MIGRANTEN WERKERS IN KOEWEIT EN LIBANON - ILO PROCES

Uitvoerende organisatie: International Domestic Workers Federation (IDWF) 

Projectperiode: 15-5-2019 t/m 31-12-2020

Landen: Koeweit, Libanon

Het project betreft een samenwerking met IDWF, de Global Union voor huishoudelijk werkers. In de MENA-

regio is sprake van een kafala-systeem waarbij de huishoudelijk (migranten)werkers ‘gesponsord’ worden  

door hun werkgevers. Inherent aan het systeem is een zwaar onevenwichtige machtsverhouding die veel 

ruimte biedt voor misbruik en uitbuiting, wat in de praktijk dus ook veel gebeurt. De focus van het project is 

tegengaan van geweld tegen vrouwen. 

IL0030051: VERSTERKEN VAN DE WERKGELEGENHEIDSKANSEN EN DE SOCIALE RECHTEN VAN  

WERKLOZE ARABISCHE EN PALESTIJNSE VROUWEN UIT ISRAËL EN OOST-JERUSALEM

Uitvoerende organisatie: The Workers Advice Center (WAC Maan)

Projectperiode: 1-9-2017 t/m 31-8-2020

Landen: Palestijnse Gebieden

Palestijnse en Arabische vrouwen leven in permanente armoede in Oost-Jerusalem en Israël. Dit komt door 

gebrek aan naleving van hun sociale en economische rechten en aan toegang tot de arbeidsmarkt. WAC Maan 

biedt de vrouwen rechtshulp zodat zij de ondersteuning kunnen krijgen waar ze wettelijk recht op hebben. 

Verder organiseert WAC Maan de vrouwen en traint de vrouwen in het zich bewuster worden van hun 

rechten en het beter voor zichzelf op te komen. Dit project wordt gesteund door de MENA Werkgroep FNV en 

het WIS-netwerk Vrouwen.
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3.1.2. VAKBONDSMEDEFINANCIERINGSPROGRAMMA (VMP)

LB0010021: CONSULTANT MENA REGIO

Uitvoerende organisatie: Hind Hamdan

Projectperiode: 1-11-2019 t/m 30-9-2020

Landen: MENA

Dit project betreft een vervolgcontract van de Mondiaal FNV consultant voor de regio Midden-Oosten  

en Noord-Afrika (MENA), Hind Hamdan. De consultant werkt sinds augustus 2019 voor Mondiaal FNV en  

vervult een belangrijke rol in de voortzetting en uitbreiding van het programma in de regio.

CH0110341: ONTWIKKELING VAN DE SOCIALE DIALOOG IN MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN  

IN DE MENA REGIO 2019-2020

Uitvoerende organisatie: IndustriALL Global Union

Projectperiode: 1-11-2019 t/m 31-12-2020

Landen: MENA

Het project wordt uitgevoerd door IndustriALL in de MENA-regio en draagt bij aan het verbeteren van de 

sociale dialoog in de regio. De focus is op acht multinationale corporaties (MNCs) in een viertal sectoren,  

te weten olie en gas, textiel/kleding, lucht- en ruimtevaart en de automobielindustrie. 

Het betreft de kernfase van een project in navolging van een onderzoeksfase waarin een mapping is gedaan 

en een strategie door de betrokken bonden is bepaald.

CH0011361: VERSTERKEN VAN DE SOCIALE DIALOOG BIJ DE BELANGENBEHARTIGING VAN  

MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN IN DE MENA REGIO

Uitvoerende organisatie: Building and Wood Worker‘s International (BWI)

Projectperiode: 1-4-2019 t/m 31-12-2020

Landen: MENA

Het project is gericht op het organiseren en vertegenwoordigen van vluchtelingen en migranten en het 

verbeteren van arbeidsvoorwaarden en de algehele arbeidsomgeving voor deze groep. Het project bouwt 

voort op resultaten en geleerde lessen uit het vorige BWI-project. Een eerste fase van het project is  

onlangs uitgevoerd waarin de strategie door BWI en de lidbonden verder is ontwikkeld en aangescherpt.  

Deze kan nu in de tweede fase worden toegepast en uitgevoerd. 

FR0011391: STRATEGISCHE PLANNING VOOR SOCIALE DIALOOG VOOR VAKBONDEN VOOR  

PUBLIEKE DIENSTEN IN DE MENA REGIO

Uitvoerende organisatie: Public Services International (PSI)

Projectperiode: 1-1-2020 t/m 31-12-2020

Landen: MENA

Het project beoogt een betere synergie tussen sociale partners op nationaal niveau in meerdere landen  

te creëren. Het zal ook de capaciteiten van vakbonden opbouwen en vakbonden trainen in het belang van 

sociale dialoog en collectieve onderhandelingen als democratisch instrument om deze rechten te verdedigen.
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CH0011401: RESEARCH EN MAPPING VAN DE CEMENT EN BOUWSECTOR IN DE MENA REGIO

Uitvoerende organisatie: Building and Wood Worker’s International (BWI)

Projectperiode: 1-11-2019 t/m 30-9-2020

Landen: MENA

BWI is al langer actief in de cementsector in de MENA-regio, vooral met een focus op de onderneming 

LafargeHolcim. Om de potentie voor het versterken en mogelijk uitbreiden van de activiteiten te bepalen 

inclusief eventuele mogelijkheden voor activiteiten in de bouwsector als geheel (en niet alleen de 

cementsector), worden twee onderzoeken in de MENA-regio uitgevoerd. 

LB0020011: EMPOWERMENT EN GELIJKWAARDIGHEID OP DE WERKPLEK

Uitvoerende organisatie: Lebanese Observatory for Workers & Employees’ Rights (LOWER) 

Projectperiode: 1-5-2020 t/m 31-12-2020

Landen: MENA

LOWER, een observatorium voor arbeidsrechten, en HELEM, een belangenorganisatie van LGBTIQ-ers, 

hebben hun krachten gebundeld om samen te werken aan het verbeteren van de situatie van LGBTIQ-ers  

op de werkvloer. Door dit te doen, zullen ze ertoe bijdragen dat LGBTIQ-werknemers hun rechten uitoefenen, 

bijdragen aan de economie op manieren die zij geschikt achten en een stem hebben in de strijd voor 

hervormingen van het arbeidsrecht, resulterend in arbeidsbescherming voor iedereen.

Meer informatie van en over Mondiaal FNV is te vinden op de website.

> https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/over-mondiaal-fnv  

3.2. VERKLARING IVV-CONGRES 2018 

Op het IVV-congres in Kopenhagen in december 2018 is een uitgebreide verklaring aangenomen,  

waarvan hier de tekstdelen worden weergegeven waarin landen uit de MENA-regio worden genoemd.4)  

De FNV is lid-organisatie van het IVV. 

WERELDWIJDE SOLIDARITEIT
53. Palestina heeft 50 jaar bezetting doorstaan. We hebben herhaaldelijk de voorwaarden van een  

rechtvaardige en duurzame vrede gesteund, in het bijzonder in overeenstemming met resoluties 242 en 338  

van de VN-Veiligheidsraad. We herbevestigen ons standpunt.

54. De voortdurende Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, het bestaan   van illegale Israëlische 

nederzettingen daar en hun impact op het leven van Palestijnen leggen ernstige beperkingen op aan het potentieel 

voor de Palestijnse economische en sociale ontwikkeling. Onder de huidige omstandigheden kunnen honderd-

duizenden Palestijnse arbeiders geen werk vinden, wat wijdverbreide wanhoop en ontgoocheling veroorzaakt.  

Veel Palestijnse arbeiders, die afhankelijk zijn van onzeker werk in Israël en de nederzettingen, bevinden zich in 

omstandigheden van uitbuiting. Er moet dringend actie worden ondernomen om de kansen op waardig werk voor 

hen te bevorderen. Staten en bedrijven moeten worden ontmoedigd om direct of indirect activiteiten in verband  

met illegale nederzettingen mogelijk te maken of ervan te profiteren.

4) Dit is een niet-geautoriseerde vertaling van paragrafen van de IVV Congres Verklaring over landen uit de MENA-regio. De officiële 
(engelse) tekst is te vinden op de website van het IVV. https://www.ituc-csi.org/4co-e-5-building-workers-power?lang=en

https://www.ituc-csi.org/4co-e-5-building-workers-power?lang=en
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55. De bezetting moet eindigen, met de verwijdering van illegale nederzettingen en de terugtrekking van Israël uit 

alle Palestijnse gebieden tezamen met de ontmanteling van de afscheidingsmuur. In overeenstemming met onze 

inzet voor een tweestaten oplossing met veilige grenzen voor beide volkeren, roepen we alle landen op om Palestina 

onverwijld te erkennen als een soevereine staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Dit zal het recht van het 

Palestijnse volk op zelfbeschikking in een vrij en onafhankelijk Palestina helpen bevestigen.

56. We erkennen en moedigen de voortzetting van de samenwerking tussen de Histadrut en de PGFTU aan,  

met name wat betreft de overeenkomst voor de overdracht van de afdrachten van Palestijnse arbeiders. 

57. Opnieuw het besluit van het 3e IVV-wereldcongres bevestigend hekelt het IVV het lijden van de Saharaanse 

bevolking, dat al een halve eeuw voortduurt, en dringt er bij alle partijen die betrokken zijn bij het conflict in de 

Westelijke Sahara op aan te zoeken naar een rechtvaardige en blijvende oplossing, onderhandeld onder auspiciën 

van de VN, en gebaseerd op de principes van vrijheid en democratie.

58. We steunen evenzeer de eisen voor vrede en veiligheid van de bevolking in andere door conflicten geteisterde 

landen, waaronder Afghanistan, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Irak, Libanon, Libië, Somalië, Soedan, 

Syrië en Jemen. De wereld kan haar ogen niet sluiten voor de dood en vernietiging die worden ontketend op 

onschuldige burgers en de vernietiging van vitale infrastructuur.

61. In landen met de rating 5 op de Global Rights Index worden systematisch rechten ontzegd aan werknemers.  

In deze landen zijn de rechten zeer beperkt en in te veel daarvan gaan ze achteruit, waaronder Wit-Rusland, 

Griekenland, Kazachstan, Turkije en Oekraïne in Europa; Benin, Nigeria en Swaziland in Afrika; Bangladesh, Cambodja, 

China, Fiji, Hongkong, India, Indonesië, Iran, Korea, Laos, Myanmar, Pakistan en de Filippijnen in Azië en de Stille 

Oceaan; Bahrein, Egypte, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten in het Midden-Oosten; en Colombia, 

Ecuador, Guatemala, Honduras en Mexico in Amerika.

‘MILA’

‘ Mila’, een huishoudster uit de Filipijnen, was in wanhoop nadat haar werkdruk toenam terwijl haar werkgever 

haar salaris had verlaagd: “Mijn salaris ging omlaag en ze nam mijn paspoort in. Op een dag zei ik: genoeg is 

genoeg voor mij. Ik zei tegen haar: ‘Waarom heb ik geen vrije dag en waar zijn mijn papieren?’ Ze zei: ‘Oh, je 

wilt leven als een prinses!’ We hadden ruzie. Ze zette me in mijn kamer en sloot me drie dagen op. Ik verdien 

het niet om zo behandeld te worden ... Ik heb haar man een bericht gestuurd. Ik zei tegen hem: ‘Als je me 

vandaag niet naar de Filippijnen stuurt, spring ik van de 18e verdieping.’” Toen sloot haar werkgever haar 

drie dagen op in een kamer.

62. De rechtsstaat is afgebrokkeld in landen met een 5+ rating in de Global Rights Index, waaronder Burundi, 

Centraal-Afrikaanse Republiek, Eritrea, Libië, Palestina, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan, Syrië en Jemen. Het IVV 

verwelkomt het vredesakkoord tussen Eritrea en Ethiopië en hoopt dat het een constructieve en democratische 

ontwikkeling kan brengen voor beide landen en voor de Hoorn van Afrika.

68. Het Congres bevestigt opnieuw zijn steun voor de legitieme vakbeweging in Somalië en veroordeelt pogingen 

vanuit de regering om de vrijheid van vereniging te ondermijnen.

69. Het IVV heeft haar diepste bezorgdheid geuit over de ontwikkelingen die plaatsvinden in Turkije sinds de 

mislukte staatsgreep van 15 juli 2016. Het IVV en het EVV hebben de gezamenlijke verklaring van de Turkse lid-

organisaties bekrachtigd en zullen een fonds voor juridische ondersteuning in stand blijven houden en andere 

middelen om vakbondsleden te verdedigen. Het congres bevestigt zijn solidariteit en steun voor de Turkse lid-

organisaties in hun strijd.
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3.3. IVV VERKLARING T.G.V. DE INTERNATIONALE DAG VAN 
SOLIDARITEIT MET HET PALESTIJNSE VOLK 2020

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk heeft het IVV  

op 28 november 2020 de volgende verklaring uitgebracht.5)

ERKENNING VAN DE STAAT PALESTINA EN VERANTWOORDINGSPLICHT VAN 
BEDRIJVEN ONDER INTERNATIONAAL RECHT ZIJN DE SLEUTEL TOT DE RECHTEN VAN 
PALESTIJNSE ARBEIDERS

29 november is de internationale dag van solidariteit met het Palestijnse volk en het IVV roept de internationale 

gemeenschap op om de inspanningen te verdubbelen om tot een tweestaten oplossing te komen, gebaseerd op 

resoluties 242 en 338 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) en de grenzen van vóór 1967 – met 

Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een Palestijnse staat.

“De illegale nederzettingen en hun infrastructuur omvatten meer dan 60% van de bezette Westelijke Jordaanoever 

en nemen middelen in beslag die ten goede zouden moeten komen aan de mensen die onder bezetting leven, die 

recht hebben op speciale bescherming onder het internationaal humanitair recht”, zei Sharan Burrow, algemeen 

secretaris van het IVV.

“In overeenstemming met het internationaal recht en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights roept 

het IVV bedrijven en investeerders op om hun medeplichtigheid in en met de illegale nederzettingen te beëindigen.

‘’ Het onttrekken van winsten door Israëlische en multinationale ondernemingen rust op het belemmeren van de 

Palestijnse economische ontwikkeling, de annexatie van grondgebied en de plundering van Palestijnse natuurlijke 

hulpbronnen. Daarom roepen wij de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) op om ervoor te blijven zorgen dat de 

VN-database van ondernemingen en bedrijven die actief zijn in de illegale nederzettingen wordt bijgehouden en dat 

er voldoende middelen beschikbaar zijn om het voortbestaan ervan te waarborgen ‘’, gaf Sharan Burrow aan.

Het IVV verwelkomt de onlangs door de Israëlische regering aangekondigde maatregelen die een aanzienlijke 

verbetering zullen zijn van het huidige vergunningensysteem dat leidt tot uitbuiting van Palestijnen die werk zoeken 

in Israël. De nieuwe maatregelen zijn gericht op het opheffen van het quotasysteem en het tot stand brengen van 

directe arbeidsrelaties tussen werknemers en werkgevers, en dus het bestrijden van het illegale en lucratieve web 

van arbeidsbemiddelaars.

Tot nu toe worden Palestijnen die een fatsoenlijk bestaan   zoeken door in Israël te werken gediscrimineerd en ze 

worden geconfronteerd met een onderdrukkend vergunningensysteem dat hen bindt aan een bepaalde Israëlische 

werkgever in omstandigheden van ernstige uitbuiting.

“Deze hervormingen zijn een stap vooruit. Het is onaanvaardbaar dat ongeveer 45% van de Palestijnen die in Israël 

werken een vergunning van een bemiddelaar hebben moeten kopen en ongeveer 14% van hun loon kwijt zijn aan 

illegale wervingskosten. Deze frauduleuze makelaars verdienen tot US $ 256 per vergunning. In totaal is dat alleen 

al in 2018 US $ 119 miljoen aan illegale winsten voor arbeidsbemiddelaars. Als de nieuwe hervormingen zullen 

werken, zal handhaving de sleutel zijn”, zei Sharan Burrow.

5) De oorspronkelijke tekst in het Engels is te vinden op de website van het IVV.  
https://www.ituc-csi.org/recognition-of-palestine?lang=en

https://www.ituc-csi.org/recognition-of-palestine?lang=e
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Het IVV verwelkomt de hervormingen als een stap in de richting van de implementatie van de algemene principes  

en uitvoeringsrichtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) voor eerlijke rekrutering.

‘’Miljoenen dollars worden door de staat vergaard via inhoudingen bij Palestijnse loontrekkenden in Israël. Het is 

onaanvaardbaar dat Israël ervan afziet deze fondsen over te maken als strafmaatregel tegen de Palestijnse 

Autoriteit. Bovendien verbiedt het ingewikkelde aanvraagproces werknemers verder om toegang te krijgen tot  

hun sociale uitkeringen’’, zei Sharan Burrow.

Erkenning van de staat Palestina en het verantwoordelijk stellen van bedrijven onder het internationaal recht 

zouden een einde maken aan deze misbruikpraktijken en uitbuiting. De internationale gemeenschap heeft de 

verantwoordelijkheid om er bij regeringen en bedrijven op aan te dringen het internationaal recht te respecteren.

3.4. VAKBONDSSOLIDARITEIT MET DE PALESTIJNEN

In vakbondskringen, nationaal en internationaal, worden soms felle discussies gevoerd over standpunten 

rond “de Palestijnse kwestie”. In dit onderdeel worden een aantal voorbeelden weergegeven van stand-

punten die zijn ingenomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het werk van de ETUN, het Europese 

Vakbondsinitiatief voor Gerechtigheid in Palestina. 

Op initiatief van de toenmalige Palestina Werkgroep van de Abvakabo 6), heeft de Bondsraad van de Abvakabo 

op 27 november 2007 een solidariteitsverklaring aangenomen. Hieronder volgt de tekst van die verklaring. 

SOLIDARITEITSVERKLARING ABVAKABO FNV D.D. 29 NOVEMBER 2007

Aan Palestinian Health Services Union en Palestinian Public Services Union 

Beste Palestijnse vakbonds-vrienden. Het spijt ons zeer dat we de voor vandaag geplande solidariteits-conferentie 

moesten uitstellen omdat met onze hoofdspreker Anan Qadri contact de laatste maanden onmogelijk was.  

Onze Palestina-vakbondsconferentie willen we niettemin op zo kort mogelijke termijn hebben met daarbij een 

afvaardiging vanuit de Palestijnse vakbeweging! Intussen zullen wij de andere bonden binnen de FNV bij de te 

voeren discussie betrekken. Vandaag, op de door de Verenigde Naties uitgeroepen dag van Internationale Solidariteit 

met het Palestijnse volk, willen wij onze solidaire groet overbrengen met opmerking van het hierna volgende. 

1.  Gelet op sinds 1994 bestaand ABVAKABO-beleid m.b.t. Palestina hebben we onder andere goede nota genomen 

van - de slotresolutie van de destijdse IVVV in december 2004 o.a. eisend dat de bezetting van 1967 onmiddellijk 

eindigt inclusief muur en nederzettingen; - vooral de “Request for Political Support and Humanitarian Assistance 

for Palestinian Public Employees” gedaan door Anan Qadri op 10 november 2006 aan de PSI. 

2.  Spreekt nu uit - alles in het werk te zullen stellen om de solidariteit met de Palestijnse collega’s  

konkreet inhoud te geven overeenkomstig voornoemde oproep uit 2006. 

3.  Zal daartoe de volgende activiteiten uitwerken 

• 1 -  de contacten met Palestijnse collega’s te intensiveren; 

• 2 -  de situatie voor de Palestijnse collega’s te helpen verbeteren door druk uit te oefenen op Israël  

om te voldoen aan de eisen die door het internationaal recht worden gesteld; 

• 3 - samen te werken met andere bonden in FNV-verband; 

• 4 -  belangrijke ontwikkelingen in nationaal en internationaal verband daarbij te betrekken; 

• 5 -  onze regering en parlement aan te spreken op de grondwettelijke verantwoordelijkheid om  

het internationaal recht te bevorderen. 

Nogmaals met solidaire groet en hopend elkaar snel te treffen in Nederland! 

ABVAKABO FNV

6) Per 1 januari 2015 is Abvakabo FNV als zelfstandige vereniging opgeheven en samen met andere bij de federatie FNV aangesloten vak-
bonden gefuseerd in de vereniging FNV.
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CONGRES RESOLUTIE PSI UIT 2017

De PSI: Public Services International is de federatie van vakbonden op wereldniveau voor de georganiseerde 

werknemers in de publieke sector. De PSI organiseert 30 miljoen werknemers uit 30 landen vanuit 700 vakbonden. 

De FNV-sectoren met werknemers die werkzaam zijn in overheidsdienst zijn bij de PSI aangesloten. Op het 30e 

congres van de PSI is een resolutie aangenomen over het belang van Palestijnse burgers bij goede publieke 

diensten. Hieronder volgt, vertaald, de tekst van die resolutie.

RESOLUTIE: VOOR EEN ONAFHANKELIJKE PALESTIJNSE STAAT DIE PUBLIEKE DIENSTEN VAN 
GOEDE KWALITEIT BIEDT AAN ZIJN BURGERS 

Het 30e Wereld Congres van Public Services International (PSI),

bijeenkomend in Genève, Zwitserland, van 30 oktober tot 3 november 2017

MERKT OP DAT:
Naast de aanhoudende bezetting is de grootste bedreiging voor de vrede in het Midden-Oosten vandaag dat Israël 

en de Amerikaanse regering de tweestaten oplossing hebben afgewezen, zoals bleek tijdens de eerste ontmoeting 

tussen de VS, Donald Trump, en de Israëlische premier, Benjamin Netanyahu.

Deze VS-Israëlische tendens is naar voren gekomen na de belangrijke resolutie die op 23 december 2016 door de 

VN-Veiligheidsraad onder nummer 2334 werd aangenomen, waarin werd opgeroepen tot onmiddellijke stopzetting 

van alle nederzettingenactiviteiten en van mening was dat alle na 1967 gestichte nederzettingen onwettig zijn. Het 

herbevestigde ook zijn visie van een Tweestaten oplossing, waarbij twee democratische staten, Israël en Palestina, 

in vrede naast elkaar leven binnen veilige en erkende grenzen.

Ondanks de resolutie van de VN-Veiligheidsraad zet de Israëlische regering haar nederzettingenbeleid in een 

escalerend tempo voort, ook in Oost-Jeruzalem, om de bezette Palestijnse gebieden niet levensvatbaar te maken.

Gaza wordt nog steeds getroffen door een blokkade en daarom lijden de mensen aan sociale problemen op 

verschillende niveaus, vooral op gezondheidsniveau, waarbij de Israëlische regering zelfs heeft verhinderd dat 

Palestijnen de grens oversteken om medische behandeling te krijgen.

MERKT OOK OP DAT:
PSI heeft al in eerdere besluiten zijn overtuiging bevestigd dat duurzame vrede in het Midden-Oosten alleen 

gebaseerd kan zijn op gerechtigheid en zelfbeschikking van de Palestijnen, en moet uitmonden in een soevereine, 

onafhankelijke en levensvatbare Palestijnse staat die zij aan zij leeft met een veilige Israëlische staat. PSI ziet niet 

dat zijn belangrijkste slogan “voor kwalitatief hoogwaardige openbare diensten” in een land als Palestina toepasbaar 

is zonder de oprichting van een onafhankelijke en democratische Palestijnse staat. Geen kwalitatief goede openbare 

diensten zijn mogelijk zonder een staat die bij machte is om zijn eigen beslissingen te nemen via democratische 

mechanismen en onafhankelijk van enige buitenlandse macht.

DAAROM BESLUIT HET CONGRES:
1.  Om de slogan te VOEREN “voor een democratische en onafhankelijke Palestijnse staat die hoogwaardige 

openbare diensten aan zijn burgers levert”; 

2.  Een OPROEP te doen aan de aangesloten bonden om met hun regeringen samen te werken om hen onder druk  

te zetten om Israël onder druk te zetten om Resolutie nr. 2334 van de VN-Veiligheidsraad uit te voeren, in 

aanvulling op de resoluties 338 en 242, en om ook druk uit te oefenen om de blokkade van de Gaza Strook  

te doorbreken;

3.  UITVOERING te geven aan een speciaal project voor Palestina onder de bovengenoemde slogan, dat een 

internationale PSI-conferentie zou moeten omvatten, resulterend in een internationale campagne.  

De te houden internationale conferentie zal zich concentreren op de volgende kwesties: 

 a) de bezetting en de gevolgen daarvan voor openbare diensten en voor de omstandigheden van de Palestijnen;

 b)  het sociaaleconomisch beleid van de Palestijnse Autoriteit en de ontwikkeling van beleid dat leidt tot 

hoogwaardige openbare diensten;
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 c)  hoogwaardige openbare diensten en hun rol bij de totstandbrenging van democratie;

 d)  de rol van de nationale en internationale vakbonden bij de opbouw van de democratische en  

onafhankelijke Palestijnse staat;

 e)  arbeidsnormen en vakbondsrechten in de wet en praktijk; en

4.  ROEPT VERDER de leiding van de PSI om een   missie naar Palestina en Israël te tot stand te brengen met als  

doel deze kwesties te onderzoeken en om aanbevelingen te doen voor programma’s ter versterking van het 

vakbondswerk van werknemers in de publieke sector in de hele regio.

ETUN, HET EUROPESE VAKBONDS NETWERK VOOR RECHTVAARDIGHEID IN 
PALESTINA

In 2015 werd het initiatief genomen om tot een samenwerkingsverband te komen van Europese vakbonden met het 

doel druk uit te oefenen op het EVV en de gehele Europese vakbeweging. De historische oprichtingsvergadering 

werd in november 2016 in Brussel gehouden en werd bezocht door 100 vakbondsdelegaties uit 34 bonden met in 

totaal 6 miljoen leden. In 2018 volgde nog een tweede bijeenkomst van alle aangesloten delegaties in Barcelona. 

Hieronder worden de doelstellingen van het ETUN weergegeven en de bij het ETUN aangesloten vakbondsorganen. 

Hieronder volgt de beginselverklaring van de ETUN. 

UITNODIGING OM HET EUROPEES VAKBONDSINITIATIEF VOOR RECHTVAARDIGHEID  
IN PALESTINA TE ONDERSCHRIJVEN 

De vakbeweging, handelend in de geest van internationale solidariteit van de arbeidersklasse, en van de verdediging 

van fundamentele mensenrechten, heeft consequent opgeroepen tot een rechtvaardige oplossing voor het 

Palestijnse volk. De fundamentele waarden van het internationalisme van de vakbeweging geven ons de opdracht 

om concrete en effectieve acties te nemen om een einde te maken aan de illegale bezetting door Israël, de 

uitvoering van VN-resoluties en een rechtvaardige en gelijkwaardige regeling voor iedereen. 

In deze geest lanceren we deze oproep tot een gecoördineerde mobilisatie van de Europese vakbeweging om 

effectieve maatregelen te nemen om een einde te maken aan Israëls ontkenning van Palestijnse rechten en aan 

ernstige schendingen van het internationaal recht. 

De kwestie Palestina is op een cruciaal moment aangekomen. Israël breidt meedogenloos de kolonisatie van 

Palestijns land op de bezette Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem uit en blijft de Palestijnen actief verdrijven uit 

hun voorouderlijk land. Een wrede blokkade is sinds 2007 aan de 1,8 miljoen inwoners van de Gazastrook opgelegd 

en Palestijnse vluchtelingen wordt nog steeds hun recht op terugkeer ontzegd. 

Ondanks verschillende vredesinitiatieven en economische ontwikkelingsinitiatieven, maakt het voortbestaan van 

Israëls gewelddadige bezettingssysteem de ontwikkeling van de Palestijnse economie praktisch onmogelijk. Het 

werkloosheidscijfer op de bezette Westelijke Jordaanoever ligt op 27 procent, terwijl een rapport van de Wereldbank 

uit 2015 aangaf dat Gaza het hoogste werkloosheidspercentage ter wereld heeft. 

Het onderdrukkende systeem van de internationaal als illegaal bestempelde muur, nederzettingen, controleposten 

en verdere land annexatie opgelegd aan de Palestijnse bevolking, ontzegt de Palestijnen niet alleen de mogelijkheid 

om een welvarende lokale economie te ontwikkelen, het ontneemt hen ook hun land en bron van inkomsten, maar 

dwingt ook arbeiders om te overleven in vernederende en uitbuitingsgevoelige arbeidsomstandigheden. Talrijke 

VN-resoluties en aanbevelingen van de Europese Unie hebben geen einde gemaakt aan de flagrante schending van 

het internationaal recht door Israël. Israël zet zijn koloniale expansie en wrede beleid van discriminatie tegen het 

Palestijnse volk voort, inclusief de 1,5 miljoen Palestijnse burgers van Israël. 
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KANSHENA

Kanshena, een 39-jarige vrouw uit Sri Lanka, vertelde dat haar werkgever haar naar het wervingsbureau  

had gebracht via welke ze in dienst was gekomen, na een ruzie waarbij de werkgever haar sloeg en zij de 

werkgever vervolgens bedreigde. De agent sloeg haar en sloot haar 21 dagen op bij een andere werk-

neemster in een leeg appartement zonder eten. Gedurende deze 21 dagen nam de agent beide arbeidsters 

elke dag mee naar zijn huis, dwong ze daar te werken en bracht ze 's nachts terug naar het appartement. 

Ze werden niet betaald voor hun werk en ze kregen niet goed te eten. Kanshena meldde ook dat de agent 

haar fysiek mishandelde toen ze probeerde te ontsnappen: "Ik kon er niet meer tegen, dus besloten we te 

ontsnappen. We sprongen van de tweede verdieping, maar ik brak mijn been. Ik zei tegen de andere werkster 

dat zij zonder mij moest vluchten, zodat ze onze ambassade over ons kon vertellen, maar dat deed ze niet. 

Ze was bang. De mensen van het bureau kwamen. Ze hoorden me schreeuwen van de pijn. Ze brachten  

ons terug naar het appartement en ze sloegen ons zwaar. De agent stapte meer dan eens op mijn gebroken 

been om me te straffen.'' Kanshena zei dat de agent haar niet vrijliet totdat hij een nieuwe sponsor voor  

haar had gevonden.

Als Europese vakbondsmensen zijn we gealarmeerd dat, ondanks het duidelijke onrecht dat de bevolking van 

Palestina wordt aangedaan, de Europese staten, de Europese Unie (EU) en representatieve instellingen niet hebben 

voldaan aan hun plicht om Israël verantwoordelijk te stellen voor zijn ernstige schendingen van het internationaal 

recht. Binnen dit regime van straffeloosheid maken multinationals winst door het vergemakkelijken van de 

voortdurende onderdrukking en onteigening van het Palestijnse volk. 

Hoewel de EU kritiek heeft op sommige aspecten van het beleid van Israël, blijven ze het politiek, economisch en 

militaire steun verlenen. Het EU-vrijhandelsbeleid treedt consequent de Palestijnse rechten met de voeten, zoals 

benadrukt werd door meer dan 150 Europese maatschappelijke organisaties, en laat zien hoe het TTIP de mogelijk-

heden voor campagnes ter ondersteuning van de Palestijnse zaak zal beperken. We hechten er vooral belang aan om 

een effectieve campagne te ontwikkelen om de Associatieovereenkomst tussen de EU en Israël te doen beëindigen. 

De overeenkomst verleent Israël preferentiële toegang tot de Europese markten, stelt Israëlische ministeries en 

wapenbedrijven in staat EU-financiering te ontvangen en geeft Israël de politieke steun die het nodig heeft om zijn 

misdaden tegen het Palestijnse volk te plegen. 

Dit is in strijd met Artikel 2 van de Overeenkomst waarin staat dat: “Betrekkingen tussen de partijen ... zullen 

gebaseerd zijn op eerbiediging van de mensenrechten en democratische beginselen…” De voortdurende toepassing 

van de Associatieovereenkomst tussen de EU en Israël ondanks de duidelijke schending door Israël van de clausule in 

Artikel 2 bevordert een klimaat van straffeloosheid en van tolerantie ten opzichte van de misdaden van Israël. 

Wij geloven dat we als vakbondsleden en bewuste burgers van deze wereld de plicht en macht hebben om te 

handelen. Wij geloven dat het tijd is dat we ons collectief solidair verklaren met de Palestijnse arbeidersbeweging, 

om strategieën te ontwikkelen om onze regeringen en de EU als vertegenwoordigend orgaan verantwoordelijk te 

stellen, en om druk uit te oefenen op bedrijven om hun medeplichtigheid aan Israëls schendingen van het 

internationaal recht en mensenrechten te beëindigen.

Als middelen om deze solidariteit vorm te geven roept het ETUN vakbondsgroeperingen op om de volgende 

initiatieven te ondernemen: 

1.  Moties aan te nemen en campagnes te steunen voor een militair embargo tegen Israël, als het gaat om zowel 

import van Israëlische wapens als de export van Europese landen naar dat land; 

2.  Bedrijven onder druk te zetten, die betrokken zijn bij het schenden van internationale en Palestijnse rechten  

door Israël, en wel door: 

• effectief campagne te voeren om overeenkomsten tussen uw vakbond en medeplichtige bedrijven te  

beëindigen en de medeplichtigheid inzake de bezetting van Palestijns gebied op te heffen; 

• samen te werken met pensioenfondsen om investeringen uit de bezette gebieden terug te trekken;
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3.  Actie te ondernemen om de bewustwording bij de eigen leden over de arbeidsomstandigheden van Palestijnse 

werknemers en hun recht op waardig werk te vergroten, en hun eigen organisaties te steunen.

Daarnaast roept de ETUN de Europese Unie op tot:

1.  Opschorting van het associatierecht met Israël tot het land voldoet aan de criteria van internationale recht; 

2.  Israëlische bedrijven, die betrokken zijn bij het militair-industriële complex uit te sluiten van alle Europese 

projecten en onderzoeken, op dit terrein; 

3.  De verkoop van Israëlische producten uit de illegale Israëlische nederzettingen te verbieden; 

4.  Alle contractuele overeenkomsten met medeplichtige bedrijven te beëindigen; en 

5.  Europese bedrijven te weerhouden zaken te doen met bedrijven in de illegale nederzettingen.

De navolgende vakbondsgroeperingen hebben zich bij de start verbonden aan het ETUN-initiatief:

LAND  VAKBONDSGROEPERING

België:  Vakcentrale ABVV – ACV/CSC Brussel – ACV/CSC België – IRW-CGSP – LBC-NVK – CNE –  

ACOD Culture

Baskenland:  ELA – Basque Workers Solidarity – LAB

Frankrijk: Union syndicale Solidaires – CGT France – 66

(Noord-)Ierland:  The Irish Congress of Trade Unions (ICTU) – FORSA – Unite the Union – Unison N. Ireland –  

The Northern Ireland Public Service Alliance – Communications Workers Union –  

Mandate Trade Union – Irish National Teachers’ Organisation – INTO: Derry City, INTO: Newry, 

INTO: Dungannon, INTO: Armagh, INTO: Belfast West – Belfast & District Trades Union Council – 

Derry Trades Union Council – Trade Union Friends of Palestine

Noorwegen:  Fagforbundet (Norwegian Union of Municipal and General Employees) – Fagforbundet Bergen – 

The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) – region Trondheim –  

The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) – region Sandefjord –  

The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) – region Bergen og Omland

Nederland:  MENA werkgroep FNV 

Spanje:  Confederacion Intersindical Galega – CIG (Galicia) – Intersindical Valenciana -Valencia –  

IAC -Intersindical Alternativa de Catalunya – CGT – Confédération générale du travail

Verenigd Koninkrijk: UNISON – The Public Service Union 

STANDPUNT ANDERE VAKBONDEN

Vooral in West-Europa zijn enkele nationale vakbonden, zoals het ABVV en ACV uit België, de LO uit Noorwegen en 

de ICTU uit Ierland erg actief in de beweging voor solidariteit met de Palestijnen. Uit andere landen zijn afzonderlijke 

sectorale bonden of regionale of plaatselijke bondsafdelingen actief. Hieronder worden een aantal voorbeelden 

weergegeven van uitspraken in moties, resoluties en oproepen aan de verschillende regeringen in de betreffende 

landen.

HET ABVV UIT BELGIË
Het ABVV sprak zich tijdens haar congres in 2018 in een actualiteitsmotie uit voor solidariteit met het Palestijnse 

volk, veroordeelt het oorlogszuchtig beleid van onderdrukking en apartheid door Israël en eist dan ook erkenning van 

de Palestijnse staat door België. Verder eist ze stopzetting van de bezetting van de Palestijnse gebieden en andere 

uitingen van dit beleid, zoals de afscheidingsmuur, de nederzettingen en de blokkade van Gaza. Stopzetting van de 

kolonisering en terugkeer naar de grenzen van 1967, toepassing van de VN-resoluties en het verbreken van alle 

economische banden met de illegale nederzettingen.
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Ten slotte vraagt het ABVV een toegangsverbod voor producten die illegaal zijn vervaardigd in de nederzettingen  

en verbreking van elk akkoord met Israël, zolang deze staat het internationaal recht schendt.

Het congres van de ABVV vraagt de Israëlische vakbond Histadrut zich te distantiëren van het beleid van de 

Israëlische regering en uit te gaan van de principes en waarden, geformuleerd door het IVV, waarbij ook de Histadrut 

is aangesloten. 

De ABVV onderschrijft het Europees vakbond appel voor concrete maatregelen tegen de Israëlische kolonisatie.

DE LO UIT NOORWEGEN
De LO uit Noorwegen pleit al op 1 mei 2017 voor erkenning van Palestina en een boycot van Israël. Zij onderschrijft 

de volledige boycot, zoals geformuleerd in de BDS-oproep 7) vanuit Palestijnse zijde en wil verder het beëindigen van 

militaire banden met Israël, een internationale economische boycot, een culturele en academische boycot, weg met 

de afscheidingsmuur, een einde aan de blokkade van Gaza, terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen en gelijke 

rechten voor iedereen. Tenslotte eist de LO een erkenning van de grenzen van 1967, en een democratische oplossing 

voor de zelfbeschikking van Palestina met gelijke rechten voor iedereen.

DE ICTU UIT IERLAND
De Ierse vakcentrale ICTU neemt eveneens het BDS-beleid volledig over, wenst geen link met Israël en kiest voor 

zelfbeschikking van Palestina, op basis van een mandaat en actie van de Palestijnen zelf. De ICTU was al in 2007  

als eerste vakbeweging vóór het terugtrekken van investeringen uit Israël door bedrijven en uit alle andere 

bedrijven die door de bezetting profiteren van Israëlische goederen en diensten. Een boycot van deze Israëlische 

goederen en diensten is voor de ICTU vergelijkbaar met die van Zuid-Afrikaanse goederen tijdens de apartheid.  

ICTU beschuldigt westerse regeringen van het wegkijken in het geval van schending van mensenrechten, etnische 

zuivering en oorlogsmisdaden. Zij steunt het uitbannen van goederen uit de bezette gebieden en spreekt zich uit 

tegen kolonisering, annexatie, de oorlogsvoering in Gaza en de traumatisering van Palestijnse kinderen en hun 

gezinnen.

De EU zou volgens de ICTU een einde moeten maken aan haar medeplichtigheid door b.v. associatieverdragen en 

wapenhandel en moet straffeloosheid van Israël voorkomen, door juist Israël ter verantwoording te roepen om de 

mensenrechten, internationale rechten en vrijheden te respecteren, net als destijds in de strijd tegen de Apartheid 

in Zuid-Afrika.

CAMILLA

“ Mijn naam is Camilla en ik kom uit Togo. Ik heb mijn driejarig contract beëindigd en ik wil terug naar huis.  

Mijn werkgevers bleven mijn reis uitstellen en zeiden dat er geen vliegtuigen naar Togo waren. Ik heb geen 

telefoon en ik kan maar een paar minuten de deur uit als ik de vuilnis moet weggooien. Ik ben al twintig 

maanden niet betaald en krijg nauwelijks eten. Mijn lichaam is nu erg mager.

Mijn werkgevers sloegen me toen ze erachter kwamen dat ik een ontmoeting had naast de vuilnisbak met 

een andere migrant-werknemer die me wat eten gaf. Ik weet niet wat ik nu moet doen, mijn contract is 

afgelopen, maar ik zit opgesloten in het huis van mijn werkgever. Ik kan niet weggaan omdat ze me zoveel 

geld schuldig zijn en ik kan niet blijven zonder hoop dat ik binnenkort betaald of naar huis gestuurd zal 

worden. Ik zit vast.”

7) BDS staat voor: Boycott, Divestment and Sanctions, dus: Boycot, Desinvesteringen en Sancties.  
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DE TUC UIT ENGELAND
Op het congres van de Britse vakcentrale TUC, gehouden online op 14-15 september 2020 is op voorstel  

van de aangesloten vakbond Unite The Union een motie aangenomen over de situatie in Israël en Palestina.  

Hieronder volgt de integrale tekst van deze motie. 

Het congres is verenigd in zijn volledige oppositie tegen het verklaarde voornemen van de Israëlische regering  

om grote delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren, een maatregel die volgens het internationaal recht 

illegaal is en die duidelijk maakt dat de Israëlische regering niet van plan is om de bezetting en het recht op zelf-

beschikking van het Palestijnse volk te erkennen. Het is weer een nieuwe belangrijke stap in de totstandkoming  

van een apartheidssysteem.

Te lang heeft de internationale gemeenschap werkeloos toegezien terwijl de Israëlische staat zijn daden heeft 

mogen plegen en dit kan niet langer worden getolereerd of geaccepteerd. Beslissende actie is nu dringend nodig  

met betrekking tot de illegale acties van Israël tegen de Palestijnen.

Het congres besluit daarom:

I.  volledige steun te geven aan en een actieve rol te spelen in de acties van de Palestijnse Solidariteit Campagne 

om een   brede coalitie tegen de voorgestelde Israëlische annexatie op te bouwen en er bij alle aangesloten 

bonden op aan te dringen hetzelfde te doen.

II.  een brief sturen aan de premier waarin wordt geëist dat het VK stevige en beslissende maatregelen neemt, 

inclusief sancties, om ervoor te zorgen dat Israël de illegale annexatie stopt of ongedaan maakt, de bezetting 

van de Westelijke Jordaanoever en de blokkade van Gaza beëindigt en het recht op terugkeer van Palestijnse 

vluchtelingen respecteert.

III.   deelt haar standpunt mee aan alle andere nationale vakbondscentra in de Internationale en Europese 

Confederaties van Vakbonden en dringt er bij hen op aan om zich aan te sluiten bij de internationale  

campagne om de annexatie te stoppen en de apartheid te beëindigen.
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MEER WETEN?
In het onderstaande overzicht wordt gewezen op websites van organisaties die werknemers 
organiseren of zich voor werknemers inzetten in de MENA-regio. Via deze websites is een keur  
aan documenten en verwijzingen te vinden over de situatie van de werknemers in de regio.  
Het is een selectie gemaakt door de samenstellers van deze brochure. 

ARAB TRADE UNION CONFEDERATION
Voor vakbondsleden is de website van de Arabische Vakbondsconfederatie, verbonden met het IVV, de belangrijkste 

bron van informatie: https://www.arabtradeunion.org/index.php

AFRICAN REGIONAL ORGANISATION OF THE INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION – ITUC-AFRICA
Voor de Noord-Afrikaanse regio is ook de website van de Afrikaanse Regionale Organisatie van het IVV van belang: 

http://www.ituc-africa.org/?lang=en

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS
Class oriented - uniting - democratic – modern – independent!

Het WVV, Wereld Verbond van Vakverenigingen, met hoofdkantoor in Athene, heeft een regionaal kantoor in Syrië en 

leden in landen van het Midden-Oosten. Berichten uit en over het Midden-Oosten kunnen worden gevolgd via de link: 

http://www.wftucentral.org/tag/arab-world/

INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE UNION RIGHTS
Het ICTUR is een internationale Ngo, waarmee veel vakbondsorganisaties verbonden zijn. Het heeft ook een 

afzonderlijke link naar informatie over vakbonden en vakbondsrechten in de MENA-regio.  

http://www.ictur.org/MENA.html

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
Voor de inhoud van het algemene Decent Work Programma van de ILO kan het beste de volgende startpagina 

worden gebruikt. Daarna kan volop worden doorgezocht naar landenrapporten en andere documenten.  

https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm

MENA (WERKGROEP PALESTINA)
Vakbondsleden die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen over Palestina kunnen de website van de 

MENA (Palestina) Werkgroep volgen en zich aanmelden voor de Nieuwsbrief. 

https://palestina-werkgroep.email-provider.nl/web/nfomwwz2av/sk1crmygwe/poddqmdljd/wthaffnh59

EUROPEAN TRADE UNION NETWORK FOR JUSTICE IN PALESTINE (ETUN)
Informatie van en over het ETUN, een samenwerkingsverband van vakbonden actief rond de Palestijnse zaak is te 

vinden op hun website: http://www.etun-palestine.org/site/

Solidariteitsprojecten

MONDIAAL FNV
Informatie over de doelstellingen  

en projecten van Mondiaal FNV zijn 

te vinden op de website: https://
www.fnv.nl/mondiaal-fnv
Daar kun je je ook aanmelden voor 

de Nieuwsbrief van Mondiaal FNV.

SOLIDARITEITSPROJECTEN FNV
Van FNV’ers die een wereld van verschil maken. Naast de website van 

Mondiaal FNV bestaat ook een website over de solidariteitsprojecten van  

de FNV te raadplegen via: https://solidariteitsprojectenfnv.nl

https://solidariteitsprojectenfnv.nl
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