
  
Verslag gemaakt door Feride Kayikci 

Uitvoeren van het project ‘Vrouwen in Turkije, Marokko en Nederland’  

In het kader van het internationale vakbondsproject tussen het Netwerk vrouwen van de landen 
Turkije, Marokko en Nederland is er een internationale seminar van 16 tot 19 februari 2019 
plaatsgevonden in de Marokkaanse stad Rabat. Voor dit seminar in Rabat zijn 3 vakbondsvrouwen uit 
de werkgroep Wis Netwerk vrouwen FNV en 4 vrouwelijke vakbondsactivisten van de Turkse vakbond 
Genel Is naar Marokko afgereisd. Dit is een samenwerkingsproject tussen het Netwerk Vrouwen Fnv, 
de Turkse vakbond Genel Is,  (aangesloten bij DISK) en de vrouwenorganisatie OFSAF binnen de 
vakbond FNSA (de Marokkaanse bond voor werknemers in de landbouw en aangesloten bij de 
Federatie UMT).  
 
Hoofddoel van het project is het bijdragen aan de verbetering van de positie van (werkende) vrouwen 
en hun zichtbaarheid in de samenleving. Dit door het vechten tegen geweld tegen werkende vrouwen 
en de toename van de veiligheid van vrouwen.  
In Nederland, Turkije en Marokko worden eigen activiteiten uitgevoerd en er zijn een aantal 
gezamenlijke activiteiten gepland. Een van de gezamenlijke activiteiten is: 

• Uitwisselingsbezoek aan OFSAF in Marokko om van hen te leren hoe het vrouwennetwerk is 
juridisch en organisatorisch georganiseerd is in de bond.  

15. Februari  2019 
Onze vlucht  met Royal Air Maroc van Amsterdam naar de luchthaven Mohammed V in Casablanca 
3,5 uur geduurd en we waren ongeveer om 20.15de douane uit. Wij werden opgehaald door 2 
vakbondsactivisten, Rachida en Nadia en gebracht naar ons hotel in Rabat. Het afstand tussen 
Casablanca en Rabat is 94,68 km. Deze afstand is ongeveer 2,5 uur geduurd met een busje.  

16. februari 2019 
(We zijn belangstellend, erg warm hartig ontvangen door Samira, Yamina en haar kameraden. Dat 
was echt een warm binnenkomertje) 

Vroeg in de ochtend is het seminar in een vergaderzaal bij het hoofdkwartier van de vakbond FNSA 
door Samira/Jamina met welkom woord geopend.  
De samenstelling van de aanwezigen zijn 25 à 35 vrouwen van drie organisaties : 

• 3 vrouwen van het vrouwennetwerk FNV (Nederland) 
• 4 vrouwen van het vrouwennetwerk van DISK/Genel Is (Turkije):  

Marokkaanse afvaardiging : 
• 15 vrouwen van het vrouwennetwerk van de vakbond FNSA/OFSAF. 
• 3 vrouwen uit de sector Onderwijs 
• 2 vrouwen uit de sector Gezondheidszorg 
• 3 vrouwen uit de sector plaatselijke overheden/lokaal bestuur 
• 1 vrouw uit de sector beroepsopleidingen 
• 3 mannen uit Fnsa 



  

Yamina geeft kennis over de activiteiten die zij ikv het bovengenoemde project in Marokko uitgevoerd 
hebben. Zij laat foto presentatie zien van de activiteiten over de verbetering van de positie van de 
kwetsbare vrouwen.  

Kennismakingsrondes: iedereen stelt zich voor. De heer Said Khir Allah is algemeen secretaris van de 
FNSA. Yamina is algemeen secretaris van het vrouwennetwerk OFSAF 

De heer Abdelhamid Amina. Oprichter van Ofsaf. In 1999 is de Ofsaf  opgericht. Hij is nu met 
pensioen. Reden van zijn initiatief was dat hij geloofde in de gelijkheid van mannen en vrouwen. Anja 
vroeg of hij een feministische moeder had: nee, zegt hij. Zij was een gewoon een huisvrouw. Hij is van 
natuur een activist en politieke activist. Hij is in de gevangenis gezeten meer dan 12 jaar. Moeder en 
zusters, hij heeft veel vrouwen gezien. Hij is marksist. Een vrouwvriendelijke man! 2001-2007 was de 
voorzitter van de mensenrechtenorganisatie van de Morakaanse tak.   

De heer Handouf Abderrahim, USF/UMT: algemeen secretaris van de bond van ambtenaren. 
Ambtenaren van vrouwen en mannen, vanaf 2012. 

Fatima Chelhaou van de Collectieve gemeentelijke organisatie. 
  
Het noteren van de kennismakingsrondes laat ik verder hierbij stoppen.  

Presentatie over de vakbond FNSA 

Said khir Allah, de algemeen secretaris van de bond FNSA.  
Hij welkomt iedereen,voornamelijk de delegatie uit Turkije en Holland. Ik hoop dat jullie goede verblijf 
zullen hebben in Rabat. Ik ben gevraagd om presentatie te geven over FNSA.  

Organisatie van FNSA 
FNSA is in 1991 opgericht en angesloten bij vakfederatie UMT. Umt is in de jaren 1950 opgericht. Uit 
de politieke sociale bewegingen in de jaren 60-70 is FNSA ontstaan. Het is een bond waarbij 
verschillende sectoren aangesloten zijn. In totaal zijn er 17 sectoren die onder FNSA vallen. Zoals 
agrarisch, vervoer, handel etc. (Het is te vergelijken met voormalige FNV Bondgenoten). Doel van de 
oprichting van FNSA is om samen te werken met de verschillende sectoren zoals met ambtenaren, 
voedingindustrie, vissers en agrarische sector. Zij wilden arme boeren organiseren en hun rechten 
halen. 67 lokale en 10 regionale netwerken zijn aangesloten. Er zijn ook een paralle organisatie 
binnen FNSA. 
- OFSAF, vrouwen organisatie.  
- Jongeen organisatie  
- gepensioneerden.  



In 2016 werd er 25 jarige bestaan van de bond gevierd. 

Het oorspronkelijke doel van de bond is door zich naar de ambtenaren toe te richten de kleine boeren 
helpen, hen organiseren. De werknemers die werkzaam zijn bij de boeren bij de vakbond betrekken 
en hun arbeidspositie versterken. In totaal zijn er 1 miljoen mensen die in de grote boerderijen werken. 
Daarnaast werken 0,5 miljoen mensen bij de kleine boerderijen.    
22  juni 2019 zal het congres van FNSA plaatsvinden en zij zullen daar 2de strategische plan 
bedenken.  

Activiteiten van de bond 

Opleidingen organiseren: Dat zijn namelijk pre binnen de bond en (ook onderdeel van het  2de 
strategische plan).Opleidingen zijn daarnaast de steunpilaren om hun doel te bereiken. Deze 
trainingen bieden zij aan de jongeren, vrouwen, nieuwe werknemers/ vakbondsactivisten of 
verantwoordelijken die bij de bond komen werken.  

Met de gemeentelijke instellingen werken zij ook samen. 

Waar zij kampen in hun werk is dat mensen die bij de visserij en bij de kleine boeren werken  
analfabeet zijn. Deze mensen kunnen de informatiematerialen niet lezen.  

Internationaal vakbondswerk vinden zij belangrijk en werken samen met de andere buitenlandse 
organisaties, zoals Jordanie. Ofsaf doet ook internationaal vakbondswerk met de verschillend landen 
op het gebied van migratie, klimaatverandering, mensenrechten in Marokko.  

Nu moment voor de vragen aan Said. Nebile neemt het woord: zij bedankt Said voor de informatie. Zij 
bedankt tegelijk ook de FNV en Fnv-leden. Dankzij de Fnv zijn we nu bij elkaar gekomen om onze 
ervaringen met elkaar uit te wisselen. Veel mensen die hier zijn ken ik ze van de gezichten, via de 
Facebook. Ik bewonder jullie vakbondswerk. We geloven dat we van jullie strijd leren. Onze 
gezamenlijke strijd zal bijdrage leveren aan het ontstaan van aan een rechtvaardige systeem, nu we 
van alle kanten aanvallen zien van de kapitalisten op de arbeiders.   
  
Nu de vragen aan Said:  
1-Hoeverre bemoeit de regering aan je werk, tijdens het organiseren, tijdens jullie vakbondwserk? 
2-Vallen de verkiezingen en lidmaatschap onder een bepaalde vakbondswet?  
3-Wat is de posities van de arbeiders hier in Marokko?  
4-Hoeveel is de contributie?  

Said geeft antwoord:  

1- FNSA  is een stoorzender, is niet altijd welkom bij de regering. Wij zijn een vakbond van de meeste 
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. FNSA strijd tegen multinationaal en tegen de overheid. De 
overheid toont een tolarante houding t.o.v. De multinationals ten aanzien van de wetgeving. Dat 
betekent vaak verslechteringen van de arbeidspositie van werknemers.  Daartegen srijdt de vakbond, 
dus ook tegen de overheid. Een voorbeeld, als mensen staken worden door de overheid een groep 
mensen samengesteld die een lijst maakt van de stakende mensen. Vervolgens worden die mensen 
bedreigd met de ontslag. Actie voeren is te riskant in Marokko. Leiders van de stakende werknemers 
zijn, ikv het wetsartikel 288, opgepakt en in de gevangenis gezet. Werkgevers kunnen vakbonden 
ontkennen. Je mag niet zo maar staken in Marokko. Werk verstoren is hier strafbaar. Er zijn ook gele 
bonden, deze werken samen met de overheid en sluiten zich aan de politieke partijen. Umt en de 
aangesloten bonden zijn niet gelieerd aan een politieke partij.  

2- Na de verkiezingen krijgen delegaties bevoegdheden. In 2004 is een wetswijziging mbt de 
verkiezingen ingevoerd door de overheid. Een vakbond moet op bedrijfsniveau 6% , op sector niveau 
35% leden hebben. Het doel van deze quota is om beeld te krijgen hoe machtig een vakbond is. Zo 
krijgt een bond pas recht voor sociaal dialoog met de overheid. Zo niet, dan mogen zij niet deel nemen 
aan de overlegtafel.  

3-Inkomsten van FNSA: we hebben contributie inkomsten van 10 euro per persoon per jaar. FNSA 
heeft in totaal 10.000 leden die contributie betalen. Daarnaast krijgen we giften. Wij krijgen geen 
subsidies van de overheid.  



Wat betreft de politieke voorkeur van de werknemers, we zijn niet bezig met de klassenvakbond. Bond 
heeft een richtlijn. Mensen hoeven niet per se linkse politieke voorkeur te hebben om bij ons lid te 
worden. Tijdens ons contactmomenten proberen wij hen te informeren over de standpunten FNSA 
vakbond.  

4- Wettelijk is niet verboden om lid te worden, maar in de praktijk wordt het moeilijk gemaakt. 
Wekelijksarbeidsduur is 44 uur per week voor de landarbeiders, 37 uur per week voor ambtenaren, in 
de industrie is dat 40 uur per week. In Turkije is de arbeidsduur per week bij elke sector 45. In turkije 
wordt het daarnaast veel overgewerkt.  

Vraag van Anja: is de hoogte van de contributie inkomens afhankelijk?  
Antw: een standard bedrag voor iedereen. €10, voor heel jaar van elke lid.      

Vraag van Feride: wat bieden jullie als vakbond aan mensen zodat zij lid worden van jullie?  
Antw: kinderbijslag is een van de thema's. Van de 1 miljoen landarbeiders krijgen slechts  
40 000 kinderbijslag, betalen pensioenpremie en premie voor de ziektenkostenverzekering, omdat die 
mensen georganiseerd zijn en werken bij de georganiseerde werkgevers.  
In de landbouw zijn er twee soorten minimum lonen. De lonen van de laagbetaalde arbeid willen we 
nu collectief op het hoog niveau trekken. Zij hebben geen Cao afspraken. Er wordt in Marokko slechts 
20% cao's afgesloten. 

Vraag Anya: in de ILO verdrag staat dat stakingsrecht fundamenteel recht is. Hoe kijken jullie zowel 
marokko als Turkije daar tegen aan?  

Antwoord Marokko: Het is via de wet geregeld dat men mag staken. Maar heeft de regering een 
nieuwe wetsvoorstel ingediend dat stakingsrecht van de werknemers verbiedt. (2 jaar geleden heeft 
de regering wetsvoorstel voorbereid). FNSA mensen hebben dit met de internationale organisatie 
ITUC besproken. Vanwege de internationale druk en de internationale campagne heeft de invoering 
van de wet is nu vertraagd. Daardoor is de sociale dialoog met de regering ook verslechterd.  

 13.30 uur: lunchpauze!: het eten was zalig!!  

middagdeel van het programma 

Presentatie over de oprichting OFSAF 

Film vertoning over OFSAF, geschiedenis, het ontstaan van de vrouwencomissie. Het is in het 
Arabisch gemaakt. In de laatste congres dat gehouden is 2016 waren er meer dan 1000 vrouwen 
aanwezig. "Gelijke rechten gelijke kansen voor zowel mannen als vrouwen op alle gebieden" was de 
slogan tijdens het congres.  

Vakbondsactivisten streden voor de Burgerlijke wetboek over familierecht. Zij hebben ervoor gezorgd 
dat de vrouwen na de scheiding gelijke rechten kregen als mannen.  

Heer Abdelhamid Amina, de oprichter van OFSAF heeft veel lobbywerk gedaan binnen de FNSA om 
OFSAF op te richten. Voor de belang van de vrouwen, en de belang van FNSA moest volgens hem 
een vrouwencommissie ontstaan.  

Turkse delegatie wil weten hoe OFSAF werkt: waarom is een vrouwen organisatie nodig? 
Antw: De oprichter besefte dat vrouwen nodig zijn op de arbeidsmarkt. Vrouwen waren al aan het 
werk maar die werden nauwelijks vertegenwoordigd binnen de vakbond en ook binnen de structuur. 
Maar zij waren altijd aanwezig met de acties. Abdelhamid Amina heeft samen met een collega een 
besluit genomen om de vrouwencommissie op te richten, omdat de vrouwen simpel niet goed 
vertegenwoordigd waren. Om een sterke positie van de vrouwen te kunnen creeren hebben zij 
OFSAF opgezet. Tegelijkertijd zouden de nieuwe leden van OFSAF ook de positie van Fnsa 
versterken.  

Missie van de vakbond was: Leiderschap: 50% vrouwen, 50% mannen binnen de FNSA 

10 april 1994: eerste overleg van de vrouwen 



8 maart 1995 hebben zij een eerste brief gestuurd naar het ministerie van het landbouw, met de eisen 
van de werkende vrouwen.  

5 maart 1999: eerste congres van de Ofsaf.  

8 maart 2012, 4de congres: bosbouw beheer is toen ook aangesloten bij de Ofsaf.  

Activiteiten van Ofsaf 

- Bewustwoordingsproces van de vrouwen over het werkleven, arbeidrecht en hun algemene recht.  
- Versterking van de solidariteit tussen de vrouwen 
- Dialoog: problemen moeten kenbaar en herkenbaar zijn door de vrouwen. Problemen analyseren  
van de mensen die in de landbouw en bosbouw (wachter) werken. Het vaststellen van hun eisen, 
Oplossingen bedenken.  
- Feminisme wordt ook aangemoedigd door de bewuste vrouwen tijdens de vergaderingen.  

Doelen van Ofsaf 
-zorgen voor de toename van de vrouwelijke leden 
- opleidingen geven zodat zij meer participeren met het vakbondswerk 
- zorgen dat quota 25% vrouwen wordt gehaald binnen de structuur van de FNSA  
- vrouwen aanmoedigen om hogere functies te bekleden 
-het hoofd bieden aan verschillende vormen van geweld en discriminatie waar vrouwen mee kampen. 

Principes   
- ofsaf is open voor iedereen ongeacht hun religie, ras en kleur 
-autonoom 
-Democraat 
-Solidair: ongeacht de opleiding, wie ze zijn 
-Progressief 
-Egalite: gelijkheid tussen mannen en vrouwen 

Wie zijn de leden van de ofsaf 
- ambtenaren van de ministerie van landbouw, visserij, water en bosbouw 
-werknemers van de publieke sector 
- Voeding Industrie 
- boerinnen 
-studenten die in de landbouw ingenieurs willen worden. 

Hoe gaat ofsaf doen? 
- opleidingen organiseren; om capaciteiten te vergroten 
- organiseren van seminars 
- eisen opstellen (puntenplan maken) 

Organisatie van ofsaf:  
Elke sector heeft een eigen vrouwen commissie of ze zijn op dit moment bezig om het op te richten.  

Wat is de link tussen OFSAF en FNSA? 
Ofsaf is een vrouwen netwerk binnen de vakbond Fnsa. Fnsa heeft een eigen statuten. De Ofsaf is 
opgericht om de positie van de vrouwen te versterken. Gelijke rechten gelijke kansen. Het is geen 
vakbond. Indien er vrouwen issue ter sprake is maakt de Ofsaf contact met de bonden om de 
problemen/issues aan te kaarten. Zij oefent de druk uit voor de agendapunten. Zij heeft ook lobby 
functie voor vrouwen themas’s.  

Vrouwen die niet lid zijn van de Ofsaf zien de activiteiten van de Ofsaf, dat we goed werk doen, willen 
daarna wel lid worden van de bond.  

De rol van de ofsaf binnen FNSA 

Opmerking door Nebile. Nebile heeft de indruk dat Ofsaf taak heeft voor meer leden voor de vakbond 
FNSA. Zij heeft de indruk dat Ofsaf niet echt voor de rechten van de vrouwen zijn, maar voor de 
vakbond werken. Klopt dat? 



Antw: De ofsaf is nodig om de positie van de Fnsa te versterken. Als de achterbaan sterk is dan 
hebben we ook sterke leden bij de bond. Om contact te kunnen leggen met de vrouwen was er een 
netwerk van vrouwen nodig. De goed ontwikkelde vrouwen nemen vervolgens een belangrijke posities 
bij de bond. . 

De verdwijning of bedreiging van de Ofsaf is onmogelijk gemaakt in de statuten, indien er een anti-
vrouw hoofdbestuur komt bij FNSA.   

Het is nu 17.14 uur  

Presentatie van Anya en Petra 

Middels een foto verslag geeft Anya aan waar en wanneer Netwerk vrouwen FNV heeft eraan 
gewerkt, welke projecten heeft uitgevoerd.  

Hieronder een opsomming:  
-Internationaal vakbondswerk: vrouwencommittee bestond 10 jaar vand e Wit-Russische   
mijnvakbond.  
- Seminar in Marokko in 2016 
-in 2016 seminar in Turkije,  
- in november 2016 seminar in nederland: vrouwen uit 7 verschillende landen; mexico, guatamala, 
honduras, belarus, marokko, turkije en Nederland 
-komt het project zichtbaarheid vrouwen tussen de drie bonden aan bod.  

  

Na de presentatie van Anya breekt een discussiemoment binnen de Ofsaf vrouwen. Zij discusseren 
over de problemen waar zij tegenaan lopen op de werkvloer.  

Het is nu 18.00 uur! Seminar is afgelopen!  

Het is nu tijd voor de avond programma van 16 februari 2019 

17 februari 2019, tweede dag seminar 

9.30 uur is het tweede dag begonnnen.  

Vervolg Presentatie van Anya 



Anya vertelt over het project dat we het hebben tussen Marokko, Turkije en Nederland, netwerk 
vrouwen Fnv en vertelt door over de activiteiten van Netwerk vrouwen Fnv wat uitgevoerd is tussen 
november 2018-december 2019.  
- activiteit op 25 november 2018 int. Day against violence against women.  (tegen geweld tegen 
vrouwen over based violence).  
- Facebookberichten,   
- Foto verslag op de Facebookpagina transnationaal etc.  

Presentatie van Petra  

Petra geeft informatie over het project waar zij op dit moment samen met Tineke mee bezig zijn. 
"Training ontwikkelen voor meer veiligheid op de werkplek". Dit initiatief werd belangstellend reacties 
geleverd bij de aanwezigen. Petra gaf aan zodra zij klaar zijn met het ontwikkelen, gaat zij dat 
doorzenden. Workshop kan dan aangepast worden aan de situatie per land en dan in de praktijk 
zetten.  

  

Anja vertelt verder de doelen van ons project. Zie onderstaande.  

Wat kunnen we leren van Marokko? 
- hoe hebben jullie bereikt dat OFSAF statuten bij de bond kreeg?  
- Juridische rechten 
- Welke activiteiten zijn nodig die de vrouwen moeten doen? 

Wat kunnen we leren van de groep Turkije? 
- mobilisering vrouwen 
-hoe kunnen we vrouwen bij de bond betrekken 
- toegankelijke activiteiten organiseren voor vrouwen 

Presentatie Nebile & Elif (Turkije groep) 

Algemeen informatie over het vakbondswerk en over de vakbond gaat zij een toelichting geven. Elif 
zal een toelichting over het project doen.  

Algemene informatie over Genel Is 
Kapitalistisch systeem valt op alle gebieden op vrouwen aan. Vrouwen krijgen minder lonen dan de 
mannen in Turkije. Uit een onderzoek van Disk is gebleken dat 63.9% van de vrouwen niet tevreden 
zijn van hun werkleven.  92% van de vrouwen zijn geen lid van een vakbond. Discriminatie tegen de 
vrouwen zijn te hoog. (Vooral Discriminatie bij solliciteren). Het werkleven van de vrouwen in Turkije is 
niet goed geregeld. Vrouwen strijden nog altijd voor hun rechten. Bijvoorbeeld Flormar vrouwen zijn 
nog steeds aan het strijden voor hun vakbondsrechten.  

De vrouwelijke arbeiders van de fabriek Gripin zijn nu 200 dagen lang aan het staken voor hun 
rechten. In Turkije zie je helaas alle vormen van geweld tegen vrouwen toenemen. Geweld tegen 



vrouwen met het conservatieve beleid van de Akp regering zelfs enorm toegenomen. In 2018 zijn 440 
vrouwen vermoord en 371 vrouwen zijn lastiggevallen. In medio januari 2019 zijn zelfs 43 vrouwen  
door hun naasten mishandeld/vermoord. Sterker nog, worden de strijdende vrouwen tegen dat 
praktijken, tegen het systeem, opgepakt en in de gevangenis gezet. Leyla Guven, vakbondsactivist  zit 
nu in de gevangenis omdat zij opkwam voor de rechten van de vrouwen.  

Geschiedenis van Disk: in Turkije leven verschillende soorten etnische groepen. Turken, Koerden, 
islamieten, aleviten, Arabieren, Cerkezen, Armeniers. Deze diverse groepen/culturen hebben geleid 
tot de oprichting van Disk vakbond. Vroeger was alleen één vakbond en die was gelieerd aan 
nationalistische partij en tevens was dat een gele vakbond, omdat het gelieerd was aan de overheid. 
Disk is ontstaan door de behoefte van de arbeiders aan meer democratie, vrijheid voor meningsuiting 
en militante, actieve vakbond. Disk is in in 1967 opgericht. 

Door de coup in 1980 is disk verboden. In de jaren 1990 heeft Disk weer met zijn activiteiten 
begonnen.  

Er zijn 3 grote Federation: Hak is, Turk is en Disk. Hak-is en Turk-is zijn gelieerd aan de regeringde 
partijen. Disk is een progressief, onafhankelijke federatie en staat dicht bij de werknemers. Maar Disk 
staat ook onder de druk van de kapitalisten en de overheid.  

Genel-is is aangesloten bij Disk. Kent 95.000 leden waarvan 10.000 vrouwelijke leden. Turkije kent in 
totaal 19 miljoen werknemers waarvan slechts 13 % lid is van een vakbond. Volgens de statistieken 
van de overheid telt Turkije 4 miljoen werklozen. Maar dat getal is volgens de gegevens van Disk-Ar 7 
miljoen. Disk-Ar is een onderzoeksdepartement van Disk Konfederatie.  

Hoewel Genel-is een democratisch vakbond is zie je daar ook discriminatie tegen de vrouwen 
plaatsvindt. Hierdoor hebben vrouwen behoefte aan om meer te gaan vechten voor het halen van de 
rechten: tegen de discriminatie en tegen alle vormen van geweld. Daarom hebben de vrouwen Disk-
vrouwencommissie in 2005 opgericht. De vrouwencommissie valt organisatorisch onder het 
hoofdbestuur van Disk, maar dat staat niet juridisch verankerd in de statuten. Als een ander bestuur 
komt die anti-vrouwbeweging is loopt de commissie het risico om opgeheven te worden.  

Vraag door Ofsaf vrouwen: gezien de foto's op het sociaal media zijn de vrouwen in Turkije heel erg 
sterk en erg actief met acties? Hoe lukt dat? Wat is de bron van kracht om op de straat te gaan? 

Nebile geeft antw: Hoe meer geweld tegen de vrouwen hoe meer de wil ontstaat bij de vrouwen om 
daar tegen te strijden. Wij als vakbond-vrouwen proberen met ons werk feministische benadering te 
verspreiden. Bovendien proberen we op 8 maart, 25 november, 17 oktober aandacht te vragen voor 
de problemen. Sociaal media speelt ook een belangrijke rol voor de beweging van de vrouwen voor 
de acties. 

Presentatie Elif over het project 

Nu Elif is aan het woord over het project: zij geeft informatie over de locale workshops in Turkije. Zij 
doet dit in het Frans/Engels.   

Workshop op 18 november 2018: hier kwamen feministische vrouwen die bij de diverse bonden lid 
zijn. 15 vrouwen hebben hier deel genomen. Het was een productieve bijeenkomst.  

Workshop op 7 februari 2019: met de werknemers van de schoonmaak in Avrupa Konutlari. Waar 
Nebile de bestuurder en organiser van is.  

-Verder zijn zij van plan een aantal activiteiten eind februari 2019 en in maart of april te organiseren. 
Zij willen na de workshops een grote vrouwen mars organiseren.  

12.00 uur:  

Presentatie Samira over de statuten van Ofsaf 



Ze geeft toelichting over technieken en methoden die nodig waren om de Ofsaf op te richten.  

Juridische Statuten van de Ofsaf: het eerste artikel gaat over het identificeren van OFSAF. Ngo, 
typisch voor Marokko is dat de wetten voor ngo anders is dan die van de vakbonden. Men heeft voor 
ngo's makkelijker gemaakt, om met het ministerie toegankelijk te maken. De wet voor de ngo's is 
gebaseerd op de basis principes van de vakbonden. Het is ontleend uit vakbondswetten. Progressieve 
wetgeving.  
Doelen en middelen: vrouwen vooral in de landbouwsector bewust maken van de sociale leven, 
rechten, plichten. Zij wilden de positie van vrouwen versterken, solidariteit vergroten tussen de 
landbouwarbeiders. Praten over alle soorten geweld. Vrouwen contact laten maken met de 
verschillende organisaties in het land en buitenland.  
Lidmaatschap? Welke vrouwen/sectoren hebben recht om lid te worden van Ofsaf? 
-landbouwsector 
-Ambtenaren 
-Studenten 
-Landarbeidsters 
-Arbeiders in de voedselindustrie en de boerinnen 

Ook mensen die een bijdrage hebben geleverd aan Ofsaf, mogen lid worden ook al zij niet in de 
landbouw werken.  
Je kunt niet meer lid worden als je je lidmaatschap opzegt. Als je de waarden van ofsaf niet 
respecteert, als je zelf besluit om weg te gaan, dan mag je nooit meer terug komen. Bij elk congres, 
welk wordt bij elk 4 jaar gehouden, wordt een commissie gekozen. Er zijn verschillende commissies: 

Structuur van Ofsaf 

Nationaal congres: elke 4 jaar. Hoogste orgaan binnen de Ofsaf. In het congres van de Ofsaf zijn er 
ook mannen bij aanwezig. Mannen worden ook tijdens het congres gekozen. Mannelijke 
functionarissen die vrouwvriendelijk zijn.  

- Nationaal administratieve commissie van Ofsaf) (Uitvoerende orgaan) kent 65 leden waarvan 
mannen en vrouwen. Deze zijn tijdens dat congres gekozen. Komt twee keer bij elkaar.  

- Nationaal bureau (Soort staf afdeling): 85 vrouwen kiezen 25 tot 35 leden voor Nationaal bureau. 
Tijdens dat gebeuren kiezen zij een aantal belangrijke functionarisssen zoals penningmeester of zo. 
Communicatie afdeling. Algemeen secretaris, vice voorzitter etc. Administratief secretaris. Komt elke 
week bij elkaar.  

-Nationaal administratieve bureau: komt elke dag bij elkaar.  

In de vergaderingen praten zij op het gebied van opleiding, communicatie, strijd, organising en de 
planning van activiteiten. Aanbevelingen die tijdens het congres wordt gesproken worden ook 
uitgevoerd. Administratieve commissie neemt het jaarprogramma aan. Jaar programma wordt elke 
jaar vastgesteld. Nationale bureau maakt het programma en die presenteert het aan de nationale 
commissie. Om het programma uit te kunnen voeren dienen alle leden te werken aan het programma. 
Vrouwen moeten dan bij de vergaderingen aanwezig zijn. Om de taken makkelijk te maken volgen we 
een modelprogramma. (Dit is een soort agenda punten),  

Als er een lid van ofsaf in een andere stad woont, mogen zij in de woonstad een vestiging openen. Er 
is wel een juridische statuten nodig om zo'n vestiging te openen. Daarom hangt er van af hoeveel 
vrouwen er zijn. Totale vrouwen moeten voldoende zijn om een vestiging te openen.  

Algemeen ledenvergadering vindt plaats één keer in twee maanden. Wat interessant is dat zij 
sectorgericht secretariaaat hebben opgericht. Fnsa heeft nationale vakbonden, sector commissie 
bestaan uit vrouwen. Dit wordt gecreerd onder het toezicht van Ofsaf. Statuten van Ofsaf kan alleen 
maar tijdens het congres gewijzigd worden.  

Contributie leden: leden betalen contributie, komt ook geld uit de giften. Maar die gift moet passen bij 
ons principes. Zij hebben recht op subsidies. Ministerie van landbouw maakt mogelijk dat Ofsaf van 
hun facilitetien gebruik maken.  



Vraag van Elif: afhankelijk zijn van Fnsa vakbond en het relatie met het ministerie van landbouw is niet 
riskant voor de activiteiten van Ofsaf? 

Antw: Ofsaf heeft het recht om de faciliteiten van het ministerie landbouw gebruik te maken. Omdat zij 
gestreden hebben voor hun vakbondsrechten. Vakbond heeft recht op subsidie, op onderwijs. Fnsa is 
het meest represantatieve vakbond, doet veel beroep op het ministerie.   

Werkmethodes van Ofsaf  

Algemeen methode baseert op Strijdwerk. Veranderingen in de maatschappij vereist , bewustwording 
van mensen over de veranderingen, bewegingen, rechten. Mensen moeten bewust zijn dat de rechten 
niet zo maar uit de lucht vallen. Mensen moeten er zelf voor vechten. Organisatiestructuur willen ze 
behouden en de manier waarop ze willen werken. Organiseren van mensen is van belang. Zonder 
structuur en organisatie is geen democratie. Wat is georganiseerd werk is, zal ik straks uitleggen: 

- Het functioneren van organisatie 

Organisatiemiddelen van Ofsaf  
Opleidingen: die zij uitvoeren op verschillende niveaus. Drie nationale opleidingen waarbij minimaal 60 
vrouwen bij zijn. Elke opleiding duurt 3 dagen.  
Verder zijn opleidingen over onderhandelingstechnieken, ABCD van vakbondswerk, timemanagement, 
conflict management etc.  
Nationale activiteiten zoals 1 mei, 25 november, 17 oktober maken onderdeel uit van de 
organisatiemiddelen. 17 oktober en 25 november hebben zij werkconferenties georganiseerd. Op 8 
maart 2019 zullen zij in de landbouw sector een manifest organiseren. Op de onderstaande data 
hebben zij verschillende activiteiten georganiseerd, ze gaan daar o.a. alle vormen van geweld tegen 
vrouwen, veilig en gezond werken onder de aandacht brengen.   

7 maart 
8 maart 
12 maart 
14 maart 
21 maart 

Ofsaf is lid van de Mondiale Mars. Samira is de coordinator van deze mars in Marokko.  

Over de activiteiten van Ofsaf wordt altijd met de leden overlegd. Bijvoorbeeld als er naar buitenland 
wordt gegaan dan wordt het aangekaart in het overleg. Zij proberen alles democratisch te doen.  
Alle leden van het uitvoering bureau en nationaal bureau moeten bij alle vergaderingen aanwezig zijn. 
Als ze drie keer niet aanwezig zijn, moeten zij dan vertrekken vanuit het club. Er wordt dus sancties 
gelegd!  

Groepswerk is van belang voor de interne democratie. Iedereen heeft eigen taken en iedereen is 
verantwoordelijk van de uitvoering.  
Evaluatie is van belang, zegt Samira. Wat is het gelukt? Wat is niet gelukt? Waarom is het niet gelukt? 
Welke problemen zijn geweest? Interne kritiek is van belang voor de verbetering.  



  

18 Februari 2019, derde dag van seminar 
Vandaag is de laatste dag van de uitwisseling 

10.00 uur:  

Nadia (algemeen secretaris Ofsaf van de afdeling rabat en de coördinator van de afdeling Bos en 
waterbouw. Lid van Nationaal bureau van uitvoering) geeft presentatie over de resultaten van de strijd 
van Ofsaf 

Er is nog geen definitieve strategisch plan. maar er is wel een voorlopig plan. Dat gaat Nadia nu 
presenteren.  

Voorlopige meerjaren plan van Ofsaf en resultaten 

Ofsaf bestaat dit jaar 20 jaar. Strategisch plan van Ofsaf wat nu in de ontwikkeling is gaat van 
2019-2023 .  

Wat is de inhoud en doelen van het plan? 
- meer leden bij ofsaf, organisatie niveau voor alle sectoren verhogen.  
- zij willen vooral bepaalde beroepsgroepen, adm, ingenieurs, boerinnen, landbouw  arbedeiders 
organiseren omdat de overheid tegenwoordig geen ambtenaren meer aanneemt, betekent dat dat er 
geen ledengroei is vanuit de ambtenarentak. Daarom richten zij zich nu op de andere 
beroepsgeroepen. Zoals; 
-boerinnen, landbouwarbeiders, Administratief medewerkers. Ze moeten worden goed opgeleid zodat 
zij voor hun rechten kunnen komen 
- mensen met iegen boerderijen, landarbeiders, 

Versterking van Ofsaf binnen de allerlei beroepsgroepen. Zij willen de samenwerking met de andere 
ngo's versterken en verhogen. Ook Contacten met de jongerenorganisatie verbeteren en verhogen. 
Positie van Ofsaf op het gebied van maatschappelijk middelveld te versterken en verbeteren. 
Promoten van mensenrechten, zodat de Ofsaf een goede positie krijgt. Wij willen ook op internationaal 
niveau goed werk leveren.  

- 60% van de leden van FNSA mogen nu meedoen met de sociaal dialog. In de toekomst ambieert de 
bond 100% van de leden voor sociaal dialoog. Dit betekent dat Ofsaf meer vrouwelijke leden moeten 
aantrekken bij de bond.  



Beoogde resultaat in 2023: zij beoogen bij de commissies van NFSA man en vrouw verhouding 
50-50 worden. Nu is dat aandeel 25% .  Er is 11 regio in Marokko. In elke regio willen zij Ofsaf 
vestigen.  

Zij willen ofsaf vergroten. Hoe willen zij dat doen? Door meer sector commissies op te richten, voor 
meer boerenin, voor de landarbeiders. Nu hebben zij 6 commissie. Daarbij willen zij nog 3 toevoegen. 
Wij willen de jonge vrouwen bij Ofsaf betrekken. Organisatie opzetten voor de gepensioneerde 
vrouwen. 9 maart 2019 is er congres binnen FNSA voor de gepensioneerde vrouwen. Ze gaan langs 
de werkplekken en een op een gesprekken uitvoeren om hen lid te maken. Wat zijn de problemen op 
de werkvloer? Zwangerschapsverlof is soms thema van de gesprekken. Ofsaf mensen leggen uit wat 
hun rechten en plichten zijn.  

Vraag van Anya: Hoeveel mensen hebben jullie in de afgelopen maand februari gesproken? Hoeveel 
mensen hebben jullie lid gemaakt? 
Sinds begin februari hebben zij landelijke vergaderingen georganiseerd: overzicht van de bijeenkomst:  
Kantoor van Bosbouw beheer: werkt niet veel vrouwen in de sctor toch 100 vrouwen,  
Gezondheid voedselveiligheid: 200 
Kadaster: 200 
Agrarische sector: 200 
Onderzoek 80 
Tijdens de vergaderingen delen zij lidmaatschapsformulieren uit. Luisteren naar de problemen waar 
mensen tegen aan lopen. Hoeveel vrouwen lid zijn gewoorden hebben zij nog geen totaal beeld. Als 
die vrouwen naar 8 maart manifestatie komen, dan zullen we hen lid maken.  

Opleidingen: zij willen mensen continue opleidingen bieden. Levenslang leren is tegenwoordig motto 
en onontbeerlijk, ook in Marokko. 

Communicatiemidden; 
Facebook 
Internet website 
Whatsapp groepen maken 

Elke jaar op 8 maart komen Samira en Yamina op het Amazichg radio.  

Zij willen een soort kennis en informatie centrum binnen FNSA over vrouwen oprichten waar 
onderzoek en documentatie onder vallen.  

Vraag van Ofsaf vrouwen aan Fnv en Disk vrouwen: hebben jullie een onderzoek afdeling waarbij 
onderzoek gedaan naar de vrouwenbehoefte? 
-Disk heeft het verteld dat zij een onderzoekbureau voor vrouwen hebben, Wij hebben ook verteld 
over het bestaan van vrouwensecretariaat van de Fnv in het verleden en Fnv vrouwenbond.  

Elke jaar op 8 maart stellen zij hun Doelen bij:  
- bedrijfsongevallen 
-werkloosheidsuitkering 
-vergoeding bij ongelukken 
-internationale betrekkingen 
-alle onderwerpen die om die vrouw gaat aankaarten 
- periodieke vergaderingen   

Zij geloven in hun vakbondsstrijd. In het verleden hebben zij voor elkaar gekregen dat ze een 
opleiding centrum (Soort kader academie) krijgen. Daarnaast hebben ze ook voor elkaar geknokt dat 
een wetwijziging plaatsvind over gelijke rechten mannen en vrouwen. Dat is in 2011 gebeurd.  

Gender gerelateerde discriminatie willen zij voorkomen. Bijvoorbeeld vrouwelijke dierenartsen bij de 
slachthuizen door de eigenaren worden telkens lastiggevallen.  

Criteria voor Sociaal dialoog: minimaal 6% bij werkplekken, 35% in de sector moet je georganiseerd 
zijn zodat het ministerie de vakbond serieus neemt om sociaal dialoog aan te gaan. FNSA heeft 
regelmatig 60% in de sectoren organisatieniveau. Zij streven nu naar100% 



Evaluatie moment over de uitwisseling 

Samira vraagt aan de buitenlandse gasten over hun beleving, indruk over de organisatie van de 
uitwisseling, het hotel? Zij voegt daarbij toe, dat de mening van jullie ons helpen te verbeteren. Ik heb 
hier onder een opsomming gemaakt van aantal mensen die aan het woord zijn gekomen. Leuk om te 
lezen.  

Anya: bedankt iedereen van harte voor de organisatie, gastvrijheid in het algemeen en  Rachide 
bijzonder omdat zij ons elke ochtend bij het hotel kwam ophalen. Thee, koffie, eten  waren super! 
Hotel was goed!  

Inhoud: doel van de uitwisseling was om van jullie te leren hoe de structuur is vastgelegd.  
Presentatie van Samira heeft me geinspreerd. Tot slot: Feride en ik hebben een verslag gemaakt, dat 
gaan we met onze netwerk delen. 

Feride: Ik sluit me aan bij Anya. Bedankt voor de supervriendelijke en gastvrije ontmoeting. Verder ben 
ik heel blij met de uitbreiding van mijn netwerk met de strijdige vrouwen als jullie. Wat de inhoud 
betreft zou ik meer uit de praktijk willen zien. Deze uitwisseling vond ik te theoretisch.  

Petra: heeft het in het Frans gezegd, ik kon haar niet volgen.  

Nese (Turkse groep): Ik vond je strijd heel leuk. De kracht van de strijd katseert in het licht van je 
ogen. Dat heeft me geïnspireerd. Dit is voor mij de eerste internationale uitwisseling. Bedankt voor 
alles.  

Nebile: Bedankt voor de zorgzame organisatie. We worden vanaf het moment van de luchthaven tot 
nu super goed verzorgd. De organisatie is uitstekend. Wij hebben cultureel veel gemeen, in die zin 
voelde ik me hier thuis.  

Ik herken me in het werk van de Ofsaf en Fnsa. Ik heb nog veel vragen over de statuten van Ofsaf. Ik 
zou nog door willen gaan met onze samenwerkingverband. Wij hebben veel gemeen samen. Geweld 
tegen vrouwen is wereldwijd toegenomen. In die zin is het juist nu van belang dat we internationaal 
samen werken. Internationaal solidariteit is heel erg belangrijk geworden, gezien de wereldwijde 
slechte ontwikkeling. Ik vind dat we onze samenwerkingsverband moeten voortzetten, omdat ik vind 
dat de kapitalist aanvallen op arbeiders enorm zijn toegenomen. We moeten daartegen samen 
vechten en een bijdrage leveren aan de rechtvaardige, vrije wereld waarbij gelijke rechten 
onontbeerlijk zijn.  

Een vrouw uit onderwijsbond: ik ben blij om hier te zijn. Drie organisatie! Dankzij ofsaf vrouwen zit ik 
hier. Ervaringen uitgewisseld met alle organisatie.  

Nadia: jullie vertrek zal hier een leegte laten vallen. Wij hebben onze kennis met elkaar gedeeld, 
vooral hoop ik dat we met de Turkse kameraden in de toekomst onze samenwerkingsverband 
voortzetten, van elkaar leren en versterken.  

Sadiye: ze is blij om hier deel te kunnen nemen. Zij bedankt fnsa en ofsaf om deze uitwisseling. Zij 
heeft ons leren kennen. Ook al ik met pensioen ben betekent niet dat ik niet mee doe met de 
manifestatie etc. Zij waardeert deze uitwisseling, want zij heeft veel geleerd en veel gedeeld.  

Mennana: heel blij dat ik hier ben. Ben heel blij dat Fnsa Ofsaf heeft opgericht, zodat deze uitwisseling 
tot stand is gekomen. Zij is blij dat we hier zijn om geweld tegen vrouw te besrijden. Zij hoopt dat Ofsaf 
in de toekomst haar doelen heeft bereikt, zodat er geen geweld tegen vrouwen plaats vindt. Bedankt 
voor de jonge vertaalsters. Bedankt voor de hele secretariaat van Ofsaf. Bedankt voor onze fotograaf. 
Volgende keer moeten er meer statistieken van Ofsaf zijn.  

Een andere vrouw van Ofsaf: Vrouwen hebben altijd overaal meer verplichtingen dan de mannen, 
excusse nog een keer voor mijn afwijzigheid. Komt door taakverdelingen. Ik denk dat de uitwisseling 
heel succevol is geweest. Ik zal het verslag lezen. Doel van deze uitwisseling: dat de 
vrouwenorganisatie groter worden. Hoop dat zij de resultaten concretiseren, en de aanbevelingen 
uitvoeren. Veel succes in de toekomst.  



Hafida: enthousiasme, bij de manifestatie. Zij hoort bij de commissie van sectoren. Over de sector 
commissies zou zij meer willen vertellen. Veilig en gezond werken in de sectoren is van belang en 
doen zij enorm veel werk. Dat ze veel gebruik maken van de sociaal media. Dank voor de alle 
mogelijkheden die social media biedt. Meer samenwerken met Disk zou zij leuk vinden. We kunnen 
ook veel leren van Disk-vrouwen, zegt ze.  

Hodja; kort, heel blij dat zij nu hier met ons zijn. Strijdige vrouwen! Het verhaal van Disk- vrouwen, het 
onderzoeksbureau vind ik het heel interessant. Dankzij de teamspirit, teamgeest hebben we 
succesvolle bijeenkomst gehad dat bijdraagt aan een goede leermoment.  

Kenzoi: netwerk vergroten, opkomen voor de rechten, meer internationaal werk, bedankt voor twee 
vakbonden, bedankt voor de deelname aan de manifestatie. Dat jullie foto en video maakten, vond ik 
het heel leuk. Met Disk ontmoet te hebben was ik heel blij mee. Ik krijg inspiratie van jullie 
vakbondsstrijd dat baseert is op conflictmodel.  

Azize: bijzonder gelegenheid. Grote ervaring zelfs. Extra waarde voor elke partij door ervaringen met 
elkaar te wisselen. Langdurige project moet komen en de resultaten van dit project moet uitgevoerd 
worden. Dan kunnen we pas over win win situatie praten.  

Een Man uit een commissie werkt samen met Samira: we moeten samen werken en solidair met 
elkaar zijn.  

Samira: heel blij om hier te zijn. Heel blij voor dit project. Rijkdom van de uitwisseling is  elkaar 
ontmoeten. Nu beseffen we hoe hard we werken en hoe druk we het hebben. Zij heeft echt door wat 
zij elke dag te doen hebben. Zij willen nog bepaalde dingen in hun werk nog ontwikkelen. Volgende 
ontmoeting met Turkije zullen zij het nog meer in detail gaan.  
Het bestaan van een onderzoeksbureau over vrouwen bij Disk bond vindt zij zeer interessant.  

Said: onder de indruk van de kwaliteiten van de presentaties. Hij gaat de presentatie in het Frans 
maken en aan ons doorzetten.  

Yamina: zij is heel blij met ons geduld, met vertalingen etc. De vruchten van onze samenwerking is 
lange adem. Het is tijd nodig. Uitvoeringsbureau van de Ofsaf bedankt zij voor de organisatie. Zonder 
de financieele middelen konden we dit niet realiseren. Dankzij de FNV kunnen we dit doen en in april 
in Turkije zijn. Vrouwelijke lobby die tot stand komt door onze samenwerking, kan druk zetten op 
vrouwen thema’s. Meer aandacht voor de internationale speciale dagen, een aparte slogan 
ontwikkelen voor ons allemaal, om uit te delen. Heel blij dat jullie hier zijn.  

Sluiting van het seminar 

Aan het eind van het seminar heeft Ofsaf aan de kar trekkers van het project een plaket aangeboden. 
Zie hieronder foto.  



!  

Seminar met succes afgelopen!!! 

  



 


