Gender seminar in Moskou
KTR Vrouwencommissie
Verslag door Feride Kayikci (WIS Netwerk Vrouwen FNV) en Imelda Tjong Tjing Joe
(WIS Metaal)

Op 11 en 12 juni vond het seminar met het thema ‘Vakbondswerk vanuit een gender
perspectief in vakbondswerk’ in Moskou plaats. Het seminar was een samenwerkingsverband
tussen het WIS Netwerk Vrouwen FNV, de WIS Metaal en de Gender Commissie van
Russische vakcentrale KTR. Lees het verslag door Feride Kayikci (WIS Netwerk Vrouwen
FNV) en Imelda Tjong Tjing Joe (WIS Metaal).

10 juni 2016,
Onze vlucht met de KLM vanuit Schiphol naar de luchthaven Sheremetyevo in Moskou
duurde 3,5 uur en we waren rond 15.45 uur de douane in Sheremetyevo gepasseerd. Gezilda
(TIE Moskou) wachtte op ons op de luchthaven. We stapten in de auto van haar, op weg naar
de verblijfsplaats ergens in de bosrijke omgeving in Moskou. Het weer was ietsje bewolkt en
de temperatuur 18 graden. Wij troffen op de snelweg naar onze verblijfplaats een enorm lange
file aan en zaten meer dan 5 uur in de auto in het langzaam rijdende verkeer in Moskou.
Welkom in Moskou!
11 juni 2016
Op 11 en 12 juni heeft het seminar met het thema ‘Vakbondswerk vanuit een gender
perspectief in vakbondswerk’ in Moskou plaatsgevonden. Het seminar was een
samenwerkingsverband tussen het WIS Netwerk Vrouwen FNV, de WIS Metaal en de Gender
commissie van Russische vakcentrale KTR. Bovendien is dit het eerste project van FNV met
de Vakcentrale KTR. De deelnemers van deze tweedaagse waren de vakbondsactivisten uit de
Russische bonden die aangesloten zijn bij KTR. Dat zijn bonden in de sectoren van horeca &
voeding, metaal, vervoer, hoger & lager onderwijspersoneel en gezondheidszorg. Wij
vertegenwoordigden de WIS Metaal en de WIS van het Netwerk Vrouwen FNV. Het
bovengenoemde thema is stapsgewijs in behandeling genomen tijdens deze internationale
bijeenkomst in Moskou.
Het was een zeer leerzaam en participatief seminar. De deelnemers waren zeer geïnteresseerd
en betrokken met de materie. Tot slot was de energie van het seminar erg positief, aldus de
deelnemers aan het einde van de tweedaagse.
Zaterdag 11 juni
Vroeg in de ochtend nemen de deelnemers van het seminar hun plek in de zaal. De
samenstelling van het publiek bestaat uit 15 vrouwen en 3 mannen. Gezilda en Franny openen
de bijeenkomst. Zij stellen zich voor en geven info over het programma. Franny doet
daarnaast een korte introductie over wie we zijn en waarom we hier zijn.

Plenair kennis maken: Franny zegt dat we eerst een aanzichtkaart moeten kiezen die op de
tafel ligt en ons voorstellen. Ook moet je daarbij vertellen waarmee je het gekozen kaartje
associeert. Tijdens dit rondje hebben de Russische collega’s zich voorgesteld en gedeeld wat
er op hun kaart te zien was. Uit het voorstelrondje blijkt dat de meeste deelnemers actief zijn
als kaderlid binnen hun bonden.

De groep bespreekt een aantal regels die we gedurende het seminar moeten hanteren. Dat zijn;
- respect voor elkaar
- telefoons uit
- reglement volgen
- niet elkaar in rede vallen
Vertegenwoordiger KTR
De woordvoerder van de Gender Commissie KTR is vervolgens aan het woord en geeft breed
info over de ontwikkeling van de gendercommissie binnen deze vakcentrale en ook over het
genderaspect binnen de KTR:
“Op het congres van KTR in 2015 heeft men besloten om een gendercommissie op te richten.
Op 15 maart 2015 is deze commissie van start gegaan en wij hebben onze eerste vergadering
eind april jl. gehouden. Het is een jonge organisatie. Wij moeten ons nog ontwikkelen,
groeien. De vraag in de vergadering was “met welke issues hebben we te maken?”. In mei
vorig jaar werd door een bond een onderzoek gedaan naar de bewustheid van de issues. Uit
dat onderzoek is gebleken dat zelfs de gevorderde mensen weinig kennis te hebben over de
genderkwesties. Mensen waren bang om zich zelf te drukken. Op het congres hebben we
besloten om een structuur te bouwen. Samen met een collega heb ik initiatief genomen en een
seminar georganiseerd om de onderwerpen te inventariseren. Vervolgens hebben we een

Facebookpagina geopend om onze naam meer bekendheid te geven. Daarna hebben we de
gendercommissie opgericht waarvan ik nu secretaris ben geworden. In de commissie hebben
wij ook de mannen.
Doelen van de gendercommissie: gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Onze visie is dat
we overal in de maatschappij aanwezig moeten zijn. Wij hebben in ons werkplan drie
prioriteiten gesteld. Dat zijn:
- overal actieve vrouwen
- hogere functie (leidinggevende)
- voorlichting aan vrouwen over vakbondswerk
Deze punten willen we uitwerken via projecten die we in de komende tijd opzetten. We willen
in de verschillende sectoren aanwezig en actief zijn”.
Rondje Russische vakbonden
Vervolgens vertellen de woordvoerders van de Russische bonden de knelpunten in hun
sectoren.
“Regionaal werk is belangrijk. Wat er speelt is afhankelijk van de regio. Wij hebben besloten
om een enquête te houden onder alle werknemers. Want de meerderheid zijn de mannen bij
ons en die doen voornamelijk lichamelijk werk. Veel vrouwen beschouwen vrouwenzaak niet
als issue. Er is nog geen verandering, maar het is nog maar het begin.
Onderwijspersoneel.
Gesprekken met leerkrachten en werknemers in het onderwijs gehad. Uit die gesprekken blijkt
dat niet alleen gender het probleem is. Ook de sekse, leeftijd en kinderopvang zijn het
onderwerp van het gesprek in deze sector. Een jonge onderwijzeres moet gelijk zijn aan een
jonge leraar. Alleenstaande moeders hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
Daarom is het van belang dat alleenstaande jonge vrouwen met de kinderen aan het werk
blijven. Een 36-urige werkweek in het onderwijs levert problemen op voor de vrouwelijke
leerkrachten die kinderen hebben. Daarnaast kunnen mensen beschuldigd worden van
propaganda voor homo’s. Voor de homoseksuele mannen is het onmogelijk om te blijven
werken als docent. Feminisme en homoseksualiteit zijn nog steeds vieze woorden in Rusland.
Vakbond universiteitspersoneel voor internationale solidariteit
Veel vrouwen zijn in beroep gegaan, omdat ze de laatste tijd massaal werden ontslagen bij de
universiteit. Daarom stappen zij naar de rechter om hun recht te halen. De kans om opnieuw
een baan te vinden is bijna nihil voor deze groep. In de raad van de vakbond zitten vooral
mannen en ook bij de hogere functies zitten meer mannen. We streven ernaar om vrouwen
meer actief te maken in vakbondswerk.
Vakbond in de fastfoodketen
De lonen worden niet geregistreerd, werkgevers betalen geen premies over de daadwerkelijke
betaalde lonen. Werknemers betalen ook geen belasting over de daadwerkelijke ontvangen
lonen. Dat leidt vervolgens tot drama vooral bij de vrouwen wanneer zij werkloos worden. In
dat geval krijgen zij een lagere uitkering. Immigranten hebben problemen op grond van dat zij
migranten zijn. Daarnaast hebben moslimvrouwen een andere visie over vakbondswerk,
daarom is het moeilijk om hen te organiseren.

Opdracht werkgroepen 1
12.15-13.15 uur
Na het rondje vakbonden gaan de deelnemers een casestudie doen. Deze studie gaat over de
deelname vrouwen aan vakbondswerk. Hiervoor verdeelt Gezilda de deelnemers in groepen
(Voor de uitgebreide informatie over de case kijk naar het programma van het seminar van het
tijdstip 12.15-13.15 uur).
Zij hebben een uur de tijd om de opdracht uit te werken.

14.15-15.15 uur: Plenaire presentaties werkgroepen over de opdracht ‘Participatie
vrouwen in vakbondswerk’.
Groep 1
-

een aparte vrouwengroep oprichten
ruimte voor de vrouwen in vakbondsfuncties
bijeenkomsten organiseren waar de vrouwen ook kunnen komen
structuur opbouwen zodat de vrouwen ook kunnen participeren.

Toelichting Franny: Door de stereotypen: mannen verdienen meer dan de vrouwen. Veel
bedrijven nemen vrouwen aan om genderbeleid in te voeren, maar ondertussen doen zij dit
omdat vrouwen goedkoper zijn. Als alle lonen gelijk zouden zijn zouden de werkgevers
minder geneigd zijn om mannen te ontslaan. In die zin is gender ook van belang voor mannen.
Dat is tevens een vakbondskwestie.
Door de jaren heen hebben de vakbonden sterk georganiseerd meestal in sectoren.
Bijvoorbeeld in industrie, metaal. Dat zijn meestal mannen. Maar sommige sectoren, zoals
onderwijs, schoonmaak en zorg zijn niet zo goed georganiseerd. Aandacht voor deze sectoren
blijft achter, die komen niet als agendapunten naar voren. Vakbonden moeten zich ook op dit
punt vernieuwen.
Groep 2
Uitgangspunt is de industriesector waar de mannen leiding hebben. Vrouwen werken meestal
parttime in deze sector. In de case hebben we de mannen gezien als hoge functionarissen. De

vrouwen worden gezien als klanten die niet kunnen handelen. De vrouwen komen niet naar
stakingen, vrouwen komen niet actievoeren en komen ook niet naar bijeenkomsten.
Waarom is dat zo: hulpbronnen in handen van mannen
- de vrouwen hebben minder mogelijkheid om de bronnen te gebruiken
- vrouwen zijn minder zelfverzekerd omdat zij zelf de beslissing niet nemen.
- de mannen voelen professionele solidariteit, zij voelen collectivisme.
- mannen hebben de mogelijkheid om samen naar voetbal te gaan, te sporten. Mannen
maken goed gebruik van hun vrije tijd. Vrouwen zijn passief.
Plan van aanpak om vrouwen actief te maken
Van belang is dat de vrouwen gelijk behandeld worden.
Het eerste wat we moeten doen bepalen wat de vrouwen willen. Wat verwachten zij van de
vakbond.
- een rooster van vakbondsbijeenkomsten geschikt maken voor de vrouwen
- kinderopvang regelen tijdens de bijeenkomsten
- vrouwen moeten geschoold worden via aparte scholen
- dingen bespreken die kinderen aangaan; zowel mannen als vrouwen
- een gendercommissie binnen de vakbonden oprichten.
- een nieuwe cultuur binnen de vakbond creëren: feesten organiseren voor mannen en
vrouwen waar zij bij elkaar komen.
- regionale vakbonden bij betrekken.
- Franny: mannen zeggen meestal: gender issue gaat mij niet aan. Het is vrouwending.
kinderen zijn wel een gender issue. Mannen lijden eigenlijk ook onder genderaspect.
Bijvoorbeeld mannen moeten sterk zijn, zij mogen niet huilen, etc.

Groep 3
Wij hebben heel lang discussie gehad. Uitgangspunt organising model.
De plan van aanpak is gericht op het zoeken van mensen die de probleem gaan oplossen.
- informele leiders zoeken
- onderzoek naar het percentage vrouwen/mannen bij de organisatie
- onderzoek doen naar kwestie: door een enquête, interview, een-op-een-gesprek
- we kijken daarna of de kwestie haalbaar is, actueel is of collectief, diep en breed
gedragen zijn.
- wie neemt de beslissingen?: werkgever of de vakbond? Die hoort eigenlijk bij
haalbaarheid.
- daarna organiseren wij een vakbondsbijeenkomst om samen een plan te maken. Hoe
los je de kwestie op? Wat doen we de kwestie? Naar de bijeenkomst komen alleen
maar mensen die actief willen zijn en de probleem wil oplossen door actief mee te
doen.

15.15-16.15 uur: Feride & Franny geven een presentatie over het organising-model: het
organising-model uit de praktijk van de FNV is behandeld. Deelnemers vinden het een
interessante presentatie. Ze zullen de geleerde stof toepassen in hun context.

Daarna een filmvertoning over het organising-model. Het is een zeer inspirerend film.
Hiermee is de finish van de eerste dag bereikt.
Zondag 12 juni
De tweede dag van het seminar.
Energizer: We beginnen met de yogaoefening. Een deelnemer van de Russische vakbond
geeft een sessie.
Groepswerk 2
Franny geeft instructie over de oefening die we zullen doen. We zullen de gesprektechnieken
oefenen. Een-op-een-interview houden. De les die we gisteren hadden over het organisingmodel bij de FNV zullen we vandaag met elkaar oefenen. We zijn in groepjes verdeeld om de
oefening levendig te maken.
11.00-12.30 uur: Presentatie Imelda
Imelda geeft een presentatie over de positie van werkende vrouwen in Nederland.
Gendernormen vrouwen en mannen: traditionele normen.

Aan het einde van de presentatie was er een moment voor vragen.
In dit deel stellen Gezilda en Franny het vraagstuk genderaspect ter discussie. De vraag is hoe
zorg je ervoor dat het genderaspect een agendapunt wordt binnen je vakbond? Daarbij
kunnen de volgende vragen gesteld worden:
- wat is het ideale plaatje?
- als er budget beschikbaar is wat zouden jullie willen als agendapunt?
- wat doet de vakbond?
- hoe kunnen we het genderaspect in het vakbondswerk integreren?

Opdracht
12.30-13.00 uur: Franny introduceert een opdracht om een genderanalyse te maken in de
specifieke situatie van de bonden (voor de uitgebreide info over deze opdracht zie het
programma). Voor de uitwerking van de opdracht maakt zij een stappenplan:
Stap 1:
3 prioriteiten van vakbond (algemeen) definiëren.
Stap 2:
Waarom is het gendercomponent daar van belang?: bij het gekozen punt moeten jullie het
genderaspect ook meenemen.
Stap 3:
Wat zijn de mogelijkheden? Zijn er bijeenkomsten? Campagnes? Meer vrouwen, meer
mannen betrekken.
Stap 4:
Acties?: wat voor acties kunnen we nemen.
Stap 5:
Wat ga ik doen? Wat is mijn taak?

Deelnemers zijn in drie groepen verdeeld en krijgen twee uur de tijd om de opdracht uit te
werken.

15.30-16.30 uur: Plenaire presentatie van groepswerk en discussie
Hieronder vind je vervolgens de presentatie van de opdracht per groep.
Groep 1
Sector hoger onderwijs (de universiteiten)
Zij hebben een algemeen probleem ter discussie gesteld.
In de huidige situatie besteden de docenten op de universiteiten 900 uur per jaar aan de
hoorcolleges en 1540 uur aan de overige werkzaamheden. Dat willen zij veranderen.
Zij willen van 1540 naar 520 uur. Van 900 uur naar 180 uur gaan.
Waarom gender aspect?
Omdat:
- veel vrouwen zijn werkzaam
- ontslagen zijn
- actief lid-niet lid
- leden werven
Mogelijkheden
Gender commissie expert opzetten
De woordkeus in de materialen aanpassen. Bijvoorbeeld “vrouwelijke werkneemster”.

In de statistieken van de campagne vermelden hoe de hulpbronnen verdeeld zijn.
Vrouwelijke sprekers opleiden.
Actie:
-

strip verhal rond de tafel met experts organiseren
organising activiteiten
wat ga je zelf doen?
zorgen dat er genderexpertise komt
persoonlijke contacten maken met de vrouwelijke docenten, werkenden
vrouwelijke sprekers opleiden en hen verhaal laten doen. Vervolgens de verhalen
publiceren op social media en in de communicatiekanalen van de bond.
Organising-activiteiten

Groep 2
Sectoren metaalbond & fastfood
Prioriteiten:
1. kraamverlof voor de vrouwen zijn van belang.
2. werknermers betrekken
3. belangen van de werknemers opkomen, vooral die van de vrouwen
Waarom: Vrouwen zijn de meerderheid in de sector. Daarom kies ik voor de derde optie.
Het geldt vooral voor de vrouwen. De uitkeringen worden betaald op basis van de officiële
lonen.
De mogelijkheid:
Aantal werknemers: 80% van de werkenden bestaan uit vrouwen. Wij zien organising als
mogelijkheid. Zo gaan we langs de restaurants en de werknemers bijpraten over de situaties
en hen organiseren. We kunnen als middel pamfletten uitdelen. Social media gebruiken. Ook
de communicatiekanalen van de bond zelf gebruiken. We leggen in de communicatie uit
waarom het een actuele kwestie is. Daarna stellen we onze prioriteiten.
Actie:
Interne mobilisatie: vrouwencomités opzetten. Mensen bij het proces betrekken. Hoge salaris
voor de leden eisen, zodat mensen tevens gemotiveerd worden om lid te worden.
Dan komt het actieve deel van de campagne. Eisen stellen aan de werkgever. Daarna delen
wij de pamfletten uit. Reputatie van de restaurants schaden. Picketdiensten mogelijk maken.
Uiterste middel is: restaurants boycotten.
Wat ga ik doen: werknemers bijpraten. Duidelijk laten zien hoe de salarissen invloed hebben
op het leven. De werkgever betaalt lonen via een envelop en die wordt niet geregistreerd. Op
deze manier worden sociale premies niet ingehouden. Als de vrouw vervolgens werkloos
raakt krijgt zij een hele lage uitkering.

Groep 3
Sector gezondheidszorg

Prioriteiten
- bond sterk maken
- positief beeld over de vakbond in de maatschappij
- werk op lokaal niveau en behartig de belangen van de werknemers.
Waarom: meerderheid vrouwelijke werknemers. Laag opgeleiden. Een specifieke issue kan
zijn dat vrouwen s’nachts niet willen werken omdat ze zwanger zijn.
Mogelijkheden: betekenis van ons beroep in de maatschappij. Vrouwelijke patiënten
betrekken bij de materie.
Acties: publieke acties houden. Werkt effectiever in onze sector. Media inschakelen.
Zulke acties hebben altijd effect. Daarna komt absoluut een verandering.
Wat ga ik doen; eerst praten met de collega’s, ook de collega’s van de andere instellingen. We
gaan steun bij een organising-campagne zoeken, nieuwe leden werven. Mensen activeren voor
de materie. Media inschakelen. Acties plannen op regionaal en federaal niveau.

Na de plenaire presentatie van de opdracht was het einde van het seminar bereikt. Het waren
twee intensieve en leerzame dagen. Na een gezamenlijke fotosessie buiten namen we
afscheid.

