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Bezoek aan de Colombiaanse transportvakbond SNTT 26 juni – 3 juli 2018 

 

Verslag: Petra Zegerius 

 

Een paar maanden geleden ontvingen we tijdens een vergadering van onze WIS twee heren 

uit Zuid-Amerika, van wie één consultant voor FNV. Deze laatste vertelde ons over het werk 

van de Colombiaanse nationale transportvakbond SNTT en nodigde ons uit voor een braderie 

in het aan de kust gelegen Santiago de Tolú. Daar gaan vrouwelijke ondernemers, waarvan 

sommige de echtgenote zijn van een visser, hun producten presenteren. Aangezien visserij 

onder de transportsector valt, was de SNTT bereid geweest deze vrouwen te ondersteunen bij 

het opzetten van hun bedrijfjes. We (Astrid Kaag van Mondiaal FNV en medekaderlid 

Silvana Francken) gaan tijdens dit werkbezoek de vrouwen ontmoeten en de braderie bekijken 

en ook kennis maken met onze compañeras van de SNTT in Bogotá. 

 

26 juni Aankomst in Bogotá 

Rond een uur of 14.00 uur Colombiaanse tijd, -in Nederland is het dan al 21.00 uur! -, komen 

we op de luchthaven van Bogotá aan, waar we worden opgewacht door Patricio, de consultant 

van FNV. Na een korte rust gaan we uit eten en om 20.00 uur Colombiaanse tijd vallen mijn 

ogen dicht.  

 

27 juni Kennismaking met de vrouwen en deelname aan een manifestatie 

Vanmorgen hebben we een afspraak in het vakbondshuis dat de SNTT deelt met een vakbond 

voor vliegend personeel. Daar maken we kennis met een paar compañeras van de SNTT en 

een aantal vrouwen die lid zijn van een vrouwenondernemersorganisatie in Buenaventura. 

Deze laatste dames hebben maar liefst tien uur in een bus gezeten om hier aanwezig te kunnen 

zijn.  

 

Claudia Pinilla, een vakbondsleidster van de SNTT in Bogotá, vertelt ons dat mannen en 

vrouwen niet als gelijk worden gezien in de Colombiaanse maatschappij. Zo gaat men er 

traditioneel nog vanuit dat de man kostwinner is en de vrouw zich met het huishouden en de 

kinderen bezighoudt. De SNTT streeft juist naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het 

werk. Zo breekt Claudia lansen om te laten zien dat ook vrouwen in de transportsector in 

zogenaamde “mannenberoepen” kunnen werken. Zelf heeft ze een aantal jaren een busje 

bestuurd, tot ze zich helemaal aan het vakbondswerk ging wijden.  

 

Helaas blijkt het moeilijk te zijn vrouwelijke leden voor de SNTT te werven. Het is namelijk 

nog steeds lastig voor vrouwen om werk binnen de transportsector te vinden. Daarnaast 

hebben veel vrouwen geen belangstelling om lid te worden of actief binnen de vakbond te 

zijn. Zij denken vaak dat vakbondswerk alleen “iets voor mannen” is. Claudia probeert de 

vrouwen echter uit te leggen dat dat niet het geval is en dat vrouwen hun eigen rechten 

moeten verdedigen. Zo probeert Claudia vrouwen te betrekken bij bijvoorbeeld cao-

onderhandelingen binnen de transportsector. Ten slotte is een belemmerende factor voor 

lidmaatschap het feit dat bedrijven het bepaald niet waarderen als hun medewerkers lid zijn 
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van een vakbond. Je echt actief inzetten voor de vakbond blijkt zelfs gevaarlijk: sinds 1985 

zijn er al ruim 3200 vakbondsleiders vermoord!  

 

Vervolgens vertelt Claudia over de rol van de SNTT in Santiago de Tolú. De SNTT streeft 

ernaar de vrouwen daar de kans te geven hun eigen sociaaleconomische omstandigheden te 

verbeteren via het ondernemerschap. Veel van deze vrouwen zijn alleenstaande moeders en 

slachtoffers van geweld. Deze vrouwen leren nu hun krachten te bundelen, hun 

ondernemerschap te ontwikkelen en een netwerk op gemeentelijk en nationaal niveau op te 

bouwen. Daarnaast wordt in het stadje getracht het toerisme te ontwikkelen. Hopelijk kunnen 

deze vrouwen hierdoor straks helemaal zelfstandig vooruit met hun leven.  

 

Een leven zonder armoede streven ook de dames uit Buenaventura na. Zij stellen zich aan ons 

voor en vertellen over hun ondernemerschap. De één past bijvoorbeeld op kinderen en maakt 

likeur (lekker!), een ander heeft een klein fabriekje waar ze worsten van vis maakt. Ook deze 

vrouwen krijgen enige ondersteuning van de SNTT.  

 

Tot slot vertellen Silvana, Astrid en ik nog iets over de Nederlandse arbeidsmarkt, de 

economische situatie van de vrouw ten opzichte van die van de man en over de geschiedenis 

van het vrouwennetwerk. Silvana kan ook nog iets over de transportsector vertellen, waar ze 

zelf werkzaam is.  

 

Manifestatie tegen Transmilenio 

 

Na de lunch gaan we naar een door Claudia georganiseerde manifestatie tegen Transmilenio. 

Transmilenio is een busonderneming die van plan is een groot deel van haar ongeveer 2500 

medewerkers te ontslaan die kaartjes aan loketten verkopen. Transmilenio wil die mensen 

door kaartmachines vervangen en beroept zich op een zogenaamd faillissement dat eraan zou 

komen. Volgens de wet mag een bedrijf in zo'n geval mensen ontslaan. Echter, een 

faillissement is uiterst onwaarschijnlijk als je bedenkt dat het bedrijf per dag 2,6 miljoen 

mensen vervoert en dat die bussen steeds bomvol zitten!  

 

Ondanks het grote aantal loketbeambten dat de baan dreigt te verliezen, staan hier vanmiddag 

slechts een man (vooral eigenlijk vrouw!) of dertig. De andere loketbeambten moeten 

waarschijnlijk werken of zijn bang door deze actie hun baan nog eerder te verliezen.  

 

De mensen die hier wél staan, houden op een zeer strategisch punt de bussen tegen en 

verkondigen hun woede via een megafoon. Er staan enorme rijen bussen en het hele verkeer is 

gestremd. De politie komt op een motor, maar grijpt niet in. Iemand van Transmilenio staat 

foto’s te maken. Het kan best dat die foto's bij leidinggevenden terecht komen. Dan weet je 

wel wie de volgende kaartjesverkopers zijn die eruit vliegen. Hopelijk kunnen wij daar met 

bijvoorbeeld een brief nog iets aan doen. 

 

28 juni Vertrek naar Santiago de Tolú 

Vandaag vliegen we naar Santiago de Tolú. Tenminste, als we nog op de luchthaven kunnen 

komen. Onze taxichauffeur laat het namelijk afweten omdat hij liever de voetbalwedstrijd 

Colombia-Senegal wil kijken. Gelukkig vinden we nog een ander die zo gek is ons toch weg 

te brengen.  
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Op de luchthaven aangekomen, is het een gekkenhuis: overal staan mensen in kanariegele T-

shirts naar grote beeldschermen met voetbal te kijken. Het boarden wordt steeds uitgesteld en 

ik heb wel een vermoeden waar dat door komt… Uiteindelijk kunnen we nét het eind van de 

wedstrijd niet zien, maar hebben nog wél mogen delen in de vreugde toen Colombia een 

doelpunt maakte!  

 

Na een prima vlucht naar Montería, gaan we lunchen en kunnen vervolgens nog ruim 

anderhalf uur uitbuiken in een busje dat ons in een (gevaarlijke?) rotvaart naar Santiago de 

Tolú brengt.  

 

Werkplekbezoek 

Na even te zijn bijgekomen, stappen we op een soort bierfiets zonder bier, maar wel met 

knetterharde muziek. Die hoor je overigens door het hele stadje heen en van alle kanten 

tegelijk.  

 

Op deze bierfiets leggen we twee werkplekbezoeken bij vrouwelijke ondernemers af. We 

beginnen met een bakkerij, waar we hartelijk worden onthaald met een haverdrankje, een 

bladerdeegflap met ei en kibe. De vrouwen die in deze bakkerij werken, hebben hun grond 

achter moeten laten om te vluchten voor het geweld. Hier in Santiago de Tolú hebben ze een 

heel nieuw leven op moeten bouwen.  

 

Dankzij de vakbond SNTT hebben ze geleerd samen te werken, zich te organiseren en weten 

ze nu waar ze kunnen aankloppen voor scholing. Het is natuurlijk iets anders om als boerin te 

werken dan een bakkerij op te zetten en draaiend te houden. De benodigde technische kennis 

kunnen de vrouwen bijvoorbeeld opdoen bij het SeNA: Servicio Nacional de Aprendizaje.  

 

In de bakkerij heeft iedere vrouw haar eigen specialiteit. De een maakt taarten, de ander 

snacks en weer een ander legt zich toe op het maken van allerlei zuivelproducten. Aangezien 

de vrouwen er op dit moment nog niet van kunnen leven, doen ze er nog andere dingen naast 

om het hoofd boven water te houden.  

 

De grote wens van de vrouwen is om uit het informele circuit komen, waarmee in deze 

context bedoeld wordt dat zij graag hun producten gecertificeerd willen zien. Met 

gecertificeerde producten hebben de vrouwen meer kans dat toeristen er vertrouwen in hebben 

en tot aankoop zullen overgaan. Het is heel duidelijk dat zij hopen dat Santiago de Tolú een 

toeristische bestemming gaat worden.  

 

Na de dames in de bakkerij brengen we een bezoek aan de “vruchtendames”. Zij houden zich 

bezig met het wecken van vruchten en het maken van jam. We krijgen letterlijk en figuurlijk 

een kijkje in de keuken, waar het er heel professioneel en hygiënisch aan toe gaat. Ook 

proeven wij de heerlijke ananasjam. Deze vrouwen zijn vaak de echtgenotes van vissers, die 

in de informele economie werkzaam zijn. Ook deze vrouwen hebben via de SNTT geleerd 

zich te organiseren en willen met hun bedrijfje op termijn in hun levensonderhoud voorzien.  

 

In de ruimte waar bovengenoemde dames werken, ontmoeten we een dame, die met vijftien 

andere dames moppen (dweilen aan een stok) vervaardigt. Ook zij hebben ondersteuning 

gekregen via de SNTT en bijvoorbeeld geleerd hoe ze zich met hun bedrijfje bij de Kamer 

van Koophandel moeten inschrijven. Ook hebben ze de eerste keer materialen gekregen om 

hun zaak te beginnen. Ze werken vijf dagen in de week van 8 tot 12 uur. Daarnaast hebben ze 

vaak nog een andere baan. Een van de vrouwen maakt en verstelt bijvoorbeeld kleding.  
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Op den duur hopen de vrouwen van hun moppen te kunnen leven. Ze doen daar in ieder geval 

alles aan. Ze gaan ook de straat op met hun producten en de mensen in Santiago de Tolú 

kennen hen al. Als de vrouwen met hun moppen de straat op gaan, roepen de inwoners elkaar 

al om te komen kopen! Als het eenvoudig was een mop mee naar Nederland te nemen, zou ik 

zeker inslaan! 

 

29 juni: Een tocht naar het gemeentehuis en Casa de la Cultura 

 

Vanmorgen gaan we naar het gemeentehuis voor een gesprek met de plaatsvervanger van de 

burgemeester. Op diplomatieke, maar wel duidelijke manier, laten we hem weten dat het geld 

dat beschikbaar is om de vrouwelijke ondernemers te ondersteunen daar ook daadwerkelijk 

voor gebruikt moet worden. In de praktijk wordt dat nog weleens gedeeltelijk aan andere 

zaken uitgegeven waar de gemeente meer belang aan hecht. Nu maar hopen dat de 

aanwezigheid van FNV wat gewicht in de schaal legt en de vrouwen de medewerking en 

faciliteiten krijgen die ze nodig hebben om hun bedrijfjes tot succesvolle ondernemingen te 

laten uitgroeien! 

 

In de middag zitten we in het Casa de la Cultura, waar wederom door alle partijen wat verteld 

wordt en waar we kennis maken met nog een aantal compañeras uit Santiago de Tolú.  

 

In de avond hebben we een cena de confraternidad, waarbij alle vrouwen aanwezig zijn. We 

zitten met ongeveer vijfentwintig mensen aan lange tafels in ons hotel. Het is leuk om zo met 

de vrouwen te praten en te zien hoe blij ze zijn met de door ons meegebrachte stroopwafels, 

klompjes e.d.  

 

 

30 juni: De grote dag van de braderie 

Vandaag is de officiële opening van de braderie, waar de vrouwen zo ontzettend naar hebben 

uitgekeken. Voor deze braderie moesten we naar Colombia komen. Voor de officiële opening 

lopen we al wat rond, bewonderen de prachtig aangeklede kraampjes en slaan al een grote 

voorraad jam in!  

Als de braderie om 11.00 uur officieel wordt geopend, zitten we allemaal paraat in het park 

van Santiago de Tolú. Alle stalletjes zijn intussen helemaal opgebouwd. De bakkersvrouwen 

zijn er, de fruitdames, vrouwen met moppen en zelfgemaakt schoonmaakmiddel, vrouwen 

met sieraden en kleding, met likeur, met worstjes van vis. Al die vrouwen hebben geleerd hun 

business op te zetten, hebben visitekaartjes en zijn met hun zaak op Facebook. Ik vind het 

fantastisch wat zij in amper zes maanden voor elkaar hebben gekregen!  

De officiële opening van de braderie begint met volksliederen, waarbij iedereen staat. Er is 

zelfs een speciaal lied van Santiago de Tolú! Daarna volgt een toespraak van de 

plaatsvervangend burgemeester, die veel voor deze dag heeft gefaciliteerd. Vervolgens komen 

ook een paar van de vrouwen aan het woord, die vertellen hoe blij ze zijn de kans te hebben 

gekregen hun zaak op te bouwen. Ook Astrid moet nog een paar woorden zeggen. De 

toespraken worden gelardeerd met optredens van een jongerendansgroep en van een paar 

jonge rappers. De muziek is echt oorverdovend!  
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Na het officiële gedeelte slenteren we weer rond over de braderie en genieten daar van een 

door de vrouwen bereide lunch.   

In de avond willen we een klein boottochtje maken. Met veel moeite vindt Claudia een 

jongeman die ons wil meenemen. Met zijn vijven zitten we met onze krakkemikkige 

zwemvesten in het bootje. En dan scheuren we over de golven! Mijn adrenalinepeil bereikt 

ongekende hoogten! De mensen aan de zijkant van de boot krijgen golven warm zeewater 

over zich heen. Ik zit knus gesandwicht tussen Silvana en Astrid, die het meeste water 

opvangen.  

 

1 en 2 juli: terug naar Bogotá, een dagje toerisme en ontmoeting met de huishoudelijk 

medewerkers  

Helaas zit het er 1 juli weer op en vliegen we met een paar uur vertraging weer veilig terug 

naar Bogotá.  

De volgende dag haalt Jessika van de SNTT ons op voor een uitstapje naar de Montserrate 

kerk. Hoewel ze doodsbang is, stapt ze dapper met ons in een kabelbaantje dat ons van 2600 

meter naar 3150 meter hoogte brengt.  

We bekijken de kerk, genieten van de adembenemende uitzichten, gooien een muntje in de 

wensput en gaan weer naar beneden. Aangezien alle musea vandaag gesloten zijn, besluiten 

we onze dag met een wandeling door de Botanische Tuinen van Bogotá.  

Laat in de middag hebben we nog een vergadering met twee vrouwen van de vakbond voor 

huishoudelijk medewerkers. Zij vertellen over de moeilijke situatie van dienstmeisjes, van wie 

velen al heel jong beginnen met het werk en te maken krijgen met aanrandingen en 

verkrachtingen door de heer des huizes en de zonen. Met name als zo’n meisje in het huis van 

haar werkgever moet slapen. Ik begrijp dan ook wel dat de dienstmeisjes er de voorkeur aan 

geven elders te wonen. Verder staat dan weliswaar in de wet dat de dienstmeisjes maximaal 

acht uur per dag kunnen worden ingezet, maar in de praktijk komt het erop neer dat de 

inwonende dienstmeisjes vaak wel twaalf uur per dag werken. Tegen al deze missstanden 

strijden deze vrouwen.  

 

3 juli: Goudmuseum en weer naar Amsterdam 

Aangezien het goudmuseum gisteren vanwege een feestdag gesloten was, brengen Silvana en 

ik vanmorgen nog even een bliksembezoekje. Het is een prachtig museum met niet alleen 

gouden voorwerpen, maar ook keramiek. Als we weer bij het hotel zijn, nemen we afscheid 

van Astrid en Patricio en pakken een taxi naar het vliegveld. Ook dit keer moet Colombia 

voetballen. Vandaag tegen Engeland. De wedstrijd is nog aan de gang als we moeten boarden. 

Tijdens het rustige taxiën wordt er nog heel druk op telefoontjes gekeken en staan mensen in 

het gangpad. Als we écht de lucht in gaan, mag er van het vliegpersoneel nog één mobieltje 

met voetbal aan blijven staan. Op een gegeven moment wordt het heel stil: Colombia heeft 

verloren.  

4 juli: Vele ervaringen rijker weer in Amsterdam 
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Als we 4 juli in de morgen op Schiphol aankomen, zijn we bekaf, maar vele ervaringen rijker. 

Het was heel bijzonder om een aantal dagen met vakbondsvrouwen uit Bogotá, Buenaventura 

en Santiago de Tolú op te trekken. Hierdoor hebben we een inkijkje in hun leven gekregen en 

met eigen ogen kunnen zien dat het vakbondswerk in Colombia iets heel anders inhoudt dan 

dat bij ons in Nederland. Verder ben ik erg onder de indruk van de vindingrijkheid en de 

kracht van de vrouwen in Santiago de Tolú en Buenaventura, die hun eigen bedrijfjes hebben 

opgezet en proberen daarmee in hun levensonderhoud te voorzien.  

Maar met name heb ik bewondering voor een vrouw als Claudia Pinilla. Voor ons in 

Nederland is het vanzelfsprekend dat je je vakbondswerk niet met de dood hoeft te bekopen. 

Hoewel in Colombia vakbonden en vakbondswerk niet door de wet worden verboden, is het 

toch vaak gevaarlijk om actief binnen de vakbond te zijn. Sinds ik terug ben, heb ik gezien dat 

Claudia al twee berichten op haar Facebook heeft gezet over moorden op vakbondsleiders. Ik 

heb dan ook ontzettend veel bewondering voor al die mannen en vrouwen die zich ondanks 

alle risico’s blijven inzetten voor het sociaaleconomische welzijn van anderen en zich door 

niets en niemand daarvan laten weerhouden.   


