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In het kader van het internationale vakbondsproject van het Netwerk vrouwen van de landen

Turkije, Marokko en Nederland heeft er een internationale seminar op 8 en 9 maart 2019

plaatsgevonden in Istanboel, Turkije. Voor dit seminar in Istanbul zijn 3 vakbondsvrouwen uit

de werkgroep Wis Netwerk vrouwen FNV naar Istanbul afgereisd.

Dit internationale samenwerkingsproject bestaat uit de Netwerken van Netwerk Vrouwen

FNV, de Turkse vakbond Genel Is, (aangesloten bij DISK) en de vrouwenorganisatie OFSAF

van 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,

vakbond en op de werkvloer. Dit doen we door te strijden tegen geweld tegen (werkende)

vrouwen en het bevorderen van de veiligheid van vrouwen. In Nederland, Turkije en

Marokko worden eigen activiteiten uitgevoerd en er zijn een aantal gezamenlijke (Int. )

activiteiten gepland.

Een van de gezamenlijke activiteiten is:

Uitwisselingsbezoek aan de Turkse vakbond Disk in Istanbul in het kader van 8 maart

Internationale vrouwendag event en de vrouwen Mars. In de afgelopen jaren gaan

duizenden vrouwen uit Turkije de straat op om hun stem te laten horen. Doel van deze

gezamenlijke uitwisseling is te leren van de projectpartners hoe het hen lukt om zoveel

vrouwen te mobiliseren.



Programma 8 maart 2019, de internationale vrouwendag

Theatervoorstel

Op 8 maart in de middag is het programma begonnen met een theatervoorstel bij het

Culturele Centrum in Istanbul. Er waren meer dan 35 Disk vrouwen die werkzaam zijn als

schoonmaaksters bij een universiteit, of bij een gemeente, en bij een wooncomplex. Het

thema van de voorstelling is “lessen van de liefde”. Op erg komische wijze heeft de actrice

verteld hoe gender in de Turkse cultuur ingebed is: het ontbreekt aan seksuele voorlichting

in de kinderjaren, over de menstruatie, het huwelijk, de menopauze, seksistische

rolverdeling in de maatschappij. Het was voor iedereen herkenbaar en leerzaam. De gasten

hebben het genoten van de voorstelling.

Het tweede deel van het theater was minder leuk maar wel erg indruk wekkend. Er werd een

scéne gespeeld waarbij een verkrachting van een jonge vrouw door 3 mannen uitgebreid

wordt beschreven. Het was adembenemend!



17de avond feministische vrouwen mars

In de avond van 8 maart zijn we ook naar de beroemde Istiklal street gegaan om deel te

nemen aan de 17de feministische vrouwen mars die zou plaatsvinden. Er waren op de straat

letterlijk duizenden vrouwen in beweging; jonge vrouwen, studenten, academici,

huisvrouwen, werkenden. Volgens de organisatoren waren er in totaal meer dan 30.000

personen die de mars bijwoonden. Zij wilden hun stem laten horen, signaal afgeven aan de

autoriteiten dat zij het niet eens zijn met het beleid, de onderdrukking, repressie, slechte

sociaal culturele ontwikkeling in het land. De aanwezigen protesteerden tegen alle vormen

van geweld tegen vrouwen, tegen de abortuswet. Zij eisten onmiddellijk vrijheid voor

meningsuiting, en het vrije leven waarbij eigen keuze leidend is.

Zij toeterden, zij zongen en zij schreeuwden leuzen. Ik vond twee ervan heel erg leuk;

‘bang zijn we niet,

weggaan doen we niet,

gehoorzamen absoluut niet!’

‘hadden maar vrouwen vrijheid,

hadden maar vrouwen vrijheid,

zou dan de wereld wankelen!

zou dan de wereld wankelen!’



Helaas is de 17de avond mars van de Feministische vrouwen niet doorgegaan vanwege de

barricade van de politie. De autoriteiten hebben de mars geen toestemming gegeven.

Vervolgens is het jammer genoeg geëindigd met geweld tegen de vrouwen door de politie.

Politie gebruikte pepperspray en traangas; stuurde honden toe naar de vrouwen die de mars

niet wilden verlaten. De vrouwenmars die m.n. opriep tot vrijheid voor vrouwen is paradoxaal

genoeg geëindigd met geweld van de Turkse autoriteiten tegen vrouwen, nota bene op de

dag van de Internationale vrouwendag.

Dit was voor ons (delegatie Nederland) een bijzondere ervaring. Wij vonden de Turkse

vrouwen heel sterk en strijdvaardig, moedig en erg solidair met elkaar. Dit, terwijl het risico

om gearresteerd te worden, het risico om gevangen genomen te worden, erg aanwezig was.

Dit ondanks de hoge onderdrukking van de vrouwen in het land. Chapeau voor de

kameraden!!

Hieronder een plaatje van de mars.



Programma 9 maart 2019, vakbondsseminar

Seminar uitwisseling van kennis en ervaringen hoe vrouwen te organiseren en te

mobiliseren zijn bij de vakorganisaties of ngo’s in Turkije. Hoe zorgen de vakbonden ervoor

om vrouwen de straat op te krijgen?

Aanwezigen: 15 vrouwen waarvan één voorzitter is van de Turkse feministische beweging,

één uit de vrouwen secretariaat Onderwijsbond, drie vrouwen uit een metaal vakbond

waaronder de campagneleider organising en de kaderleden. Één vrouw uit een

vakvereniging van ingenieurs. Één advocaat van Genel Is vakbond (projectpartner). Een

aantal vrouwen uit ngo’s. 3-Fnv vrouwen uit het Netwerk Vrouwen Fnv.

Elif opent de vergadering. Zij doet een korte inleiding van ons project en geeft aan wat het

doel is van deze vergadering. Vervolgens roept zij de gasten op over 2 hoofdvragen te

discussiëren:

1. wat is de situatie van de vrouwenbeweging in het algemeen? Wat zijn de methoden die

jullie gebruiken om de vrouwen op de straat te krijgen?

2. Hoe organiseren en mobiliseren de vakbonden de vrouwen binnen de vakbond?



Vrouwen uit verschillende ngo’s aan het woord

Ayse Panus; werkt bij de vrouwen secretariaat bij de Onderwijsbond, aangesloten bij Kesk.

In de jaren 1980 is de vrouwencommisie binnen de onderwijsbond opgericht. Feministische

beweging speelde ook een rol op deze ontwikkeling bij de bond. Want veel leerkrachten zijn

aangesloten bij de feministische vrouwen beweging en zijn ook lid van de onderwijsbond. Dit

heeft geleid tot de versterking van de vrouwenbeweging en die van de vakbond. In de

afgelopen tijd bijvoorbeeld ivm de 8 maart activiteiten waren de leraressen overal aanwezig

bij de activiteiten van de vrouwenorganisaties, discussiepanel van de gemeenten etc. In het

kader van de ontslagen leerkrachten, vanwege de couppoging door Feytullah beweging,

hebben ze een solidariteitsfonds opgericht. Want die mensen krijgen qua inkomen letterlijk

helemaal niets. Geen ww-uitkering of een sociale uitkeringen. Alle leerkrachten betalen

maandelijks premie voor dat fonds om de ontslagen onderwijspersoneel een inkomenspotje

te creëren.

Ayse Berktay: is lid van TJA. Heet Vrij Vrouwenbewging. (Het is een Koerdische vrouwen

beweging). Deze beweging heeft 30 jaar ervaring en in de loop van de tijd telkens van naam

veranderd. Doordat de langdurige politieke strijd tussen de Koerden en Turkse regering

heeft geleid dat de vrouwen politieke stappen namen is de Koerdische vrouwenbeweging

opgericht. Vrouwen zijn in die periode politiek bewust geworden en creërden een plek in de

politieke sfeer.(engagement). Zo hebben ze een rol gespeeld voor de oprichting van de

vrouwen commissies binnen de Koerdische politieke partij HDP.

TJA Vrouwen hebben er voor gepleit dat er een gelijke burgemeesterschap systeem wordt

ingevoerd. Dat is ook juridisch verankerd in het beleid van de HDP partij. Dit is het systeem

waarin twee burgemeester één man en één vrouw samen aan de macht komen binnen een

stad. Dit systeem is zeer van belang voor de vrouwen. Sterker nog: alleen al het filosofie van

het systeem biedt veel mogelijkheden aan de vrouwen. Biedt veel ruimte om zeggenschap

te hebben. In de gemeentes waar de partij HDP meerderheid kreeg hebben we ervoor

gezorgd dat er vrouwen solidariteit centrum opgezet, vrouwen commissie binnen de

gemeentes opgericht. Leyla Guven is de eerste vrouwelijke burgemeester van dat systeem.

Een andere vrouw: in de jaren 1990 heeft een student zich zelf in de brand gestoken om

aandacht te trekken voor de Koerdische vrouwen. Dit heeft inderdaad geleid tot een

serieuze organisatie van de vrouwen. Tip van haar: indien je een breed gedragen

maatschappelijk probleem kan aankaarten en dat zichtbaar maakt is de weg naar succesvol

organisatie onontbeerlijk. Daarbij is de vrijheid van belang.

Hulya Osmanoglu; voorzitter van de feministische beweging en de kartrekker van de

vrouwenmars sinds 17 jaar. Zij is vandaag gevraagd om te vertellen hoe de vrouwenmars

georganiseerd is. Zij is onafhankelijk. Ze geeft kort aan hoe de feministische beweging in de

tweede helft van 1980 zich ontwikkelde. Deze beweging is later verdeeld in twee groepen.

Namelijk vrouwenbeweging en feministische beweging. Vrouwen die zich feminist vonden

hebben zich aangesloten bij de feministische beweging. Deze beweging is oorspronkelijk tot

stand gekomen doordat de vrouwen protesteerden tegen het patriarchaal systeem.



“Wij vonden de vrouwenmoorden door zowel huiselijk geweld, als door de culturele kwestie

zoals kuisheid, de resultaten van de mannen overheersende maatschappij. Door dit zo te

communiceren naar de buitenwereld begonnen we te benaderen dat de vrouwenmoorden

een politieke kwestie was”.

Toenemende geweld tegen de vrouwen door mannen, de toenemende vrouwenmoorden, de

toenemende verkrachtingen van de vrouwen zijn de meeste beweegredenen van de

vrouwen die de straat op gaan om te demonstreren. Sterker nog; het beleid van de

regerende AK-partij dat geen zware straffen hanteert, tov de daders maakt de vrouwen

alleen maar bozer. Zo zoeken de vrouwen gerechtigheid door de straat op te gaan.

Verder geeft zij een korte terugblik: “De avond feminist vrouwenmars vond voor het eerst in

2007 plaats. Toen waren we in totaal 50 vrouwen. We gingen de mars lopen om aandacht te

vragen tegen geweld tegen vrouwen en ook voor gelijk werk gelijk loon. Daarnaast waren er

in het beleid van de AK-partij bepalingen die de positie van de vrouwen verzwakten en de

positie van de mannen juist sterker maakte. Dit heeft de feministische vrouwen boos

gemaakt”.

De eerste mars is begonnen met 50 vrouwen, nu na 17 jaar ligt het tussen 30-50 duizend

vrouwen. Hulya geeft aan dat ze niet meer veel moeite meer doen om mensen op de straat

te krijgen. Vrouwen komen vanzelf. Er zijn er natuurlijk wel vrouwen uit de vakbonden, uit

ngo’s, studenten etc. De feministische vrouwen mars is nu eenmaal bekend geworden en de

vrouwen uit alle maatschappelijke gebieden willen gewoon daarbij aanwezig zijn. Zij willen

hun stem laten horen via de mars.

Wat communicatie betreft: zij doen slechts de aankondiging van de mars via de sociaal

media. Dat is het! Het bericht verspreidt zich vanzelf.

Dit jaar tijdens de persverklaring zouden zij Leyla Guven en de persoon (transgender) die op

dit moment in de gevangenis zit onder de aandacht brengen.

Waarom barricade door de politie? Volgens de voorzitter Hulya, willen de Turkse autoriteiten

de straat Istiklal niet herkenbaar maken met de Feministische wandeltocht. Daarom

mochten zij de mars niet voortzetten.

Vakbondsvrouwen aan het woord

Nuran Gulenc: campagne leider ‘organising’ bij de metaal vakbond, Birlesik Metal Is. Zij

werkt 20 jaar bij de vakbeweging. Voordat zij bij Birlesik Metaal Is kwam werken is zij

vanwege haar feministische houding ontslagen bij de Petrol Is vakbond. Zij werkt nu 3 jaar

bij de metaal vakbond. Zij vertelt het volgende:

Ik ben betrokken geweest met de vrouwenbeweging bij de vakbond en ik heb zorg gedragen

voor het organiseren en mobiliseren van de vrouwen binnen de vakbond. Samen met mijn

team hebben we nagedacht hoe we de vrouwen zichtbaar kunnen maken binnen de metaal

vakbond. Metaal sector bestaat immers grotendeels uit mannen.



Birlesik metaal vakbond heeft 20.000 leden waarvan slechts 1600 vrouwelijke leden. In het

verleden hadden we slechts 3-tal vrouwelijke kaderleden, maar nu is dat 18 geworden.

We geven twee keer per jaar scholing aan de vrouwelijke leden. Laatste jaren organiseren

we de training anders dan die gebruikelijke trainingen. Feministische vrouwen trainen nu de

vrouwelijke leden. In de training is het thema ‘gender’ onderwerp van gesprek. Sinds

september 2019 geven wij de training over de gender ook aan de mannelijke leden. Deze

vormt nu de basis van de vakbondsopleidingen. Dit doen we met als doel de problemen van

de vrouwen te minimaliseren op de werkplek. Na de training geven de mannen aan dat het

zeer leerzaam is.

Daarnaast gingen we discussiëren met de vrouwelijke kaderleden over de vrouw vriendelijke

bepalingen in de cao’s. Zo hebben we bij een bedrijfscao voor elkaar gekregen dat vrouwen

bij menstruatie betaald verlof kregen. Bij 4-bedrijfscao’s hebben we voor elkaar gekregen

dat de vrouwen op 8 maart vrij zijn. Sinds januari van dit jaar is het thema ‘geweld tegen

vrouwen’ agenda punt van de CAO onderhandelingen.

Activerend vakbondswerk bij de metaal vrouwen: ik vind dat de vrouwen ook moeten

participeren in het vakbondswerk en zij moeten strijden voor hun rechten. Het kan niet

anders! 3 jaar geleden toen ik de vrouwen vroeg om kaderlid te worden wilde niemand. Na 3

jaar werken om de zichtbaarheid van de vrouwen te vergroten zien we nu meer dat de

vrouwen vakbondswerk willen doen. Dit hebben we bereikt door de vakbondsopleidingen, en

intensief in gesprek te zijn met de vrouwen.

Gulhanim Gurbuz: kaderlid van de vakbond Birlesik Metaal Is. Zij werkt bij een metaal

fabriek waarbij onderdelen van auto wordt geproduceerd. Zij is aan het woord.

Hoe zijn we georganiseerd: 11 werknemers waarvan het merendeel vrouwen zijn ontslagen

met als reden dat er een economische crisis is. Wij voerden actie tegen dit besluit van de

directie, eisten dat onze collega’s weer aangenomen werden. We gingen staken. Sterker

nog: we sloten ons op een dag op in de fabriek en we hebben niemand van buitenaf binnen

gelaten. Zelfs de voorzitter van de vakbond die ons kwam bezoeken is niet binnen gelaten.

Na lang onderhandelen met de directie hebben we ons verzet gestopt. Want onze eisen

werden binnen drie dagen bewerkstelligd. De ontslagen werknemers mochten weer bij ons

werken. Na deze actie ben ik een kaderlid geworden en heb ik een opleiding van de

vakbond gedaan. Na de opleiding kreeg ik meer zelfvertrouwen en het belang van de

vakbondstraining heb ik overgedragen aan de collega’s.

Lonen waren niet gelijk in onze sector. Mannen verdienden altijd meer dan de vrouwen. 40+

vrouwen werden niet aangenomen in de fabrieken. Na de opleidingen hebben we ervoor

gezorgd dat bij gelijk werk gelijk loon betaald wordt en de leeftijddiscriminatie bij aanname

van personeel is een een discussiepunt geworden.

Gamze Firat: Bezoldigd kaderlid van de fabriek ET Solar. Het is een

samenwerkingsverband tussen China en Turkije. Zij vertelt het volgende:



Hoe zijn we georganiseerd: 6 werknemers zijn ontslagen.Toen zijn we gelijk begonnen met

de actie bij onze fabriek. Werk onderbreking, stipheidsacties waren in het begin de acties.

Vervolgens werden 24 mensen ontslagen als gevolg van de acties. Toen hebben we het

besluit genomen om de fabriek te bezetten. Wij hebben niemand van buiten in de fabriek

toegelaten. Het productieproces is gestopt maar we bleven dus alle werknemers in de

fabriek. Letterlijk zitten, slapen en wachten. Dat heeft 3 dagen geduurd.

In de periode heeft de vakbond ons geholpen. Zij bezorgden eten, waren in gesprek met de

werkgever. Jammer genoeg leidde ons verzet niet tot een goed resultaat. Na drie dagen

onderhandelingen beloofde de werkgever dat de ontslagen werknemers weer mochten

beginnen met hun werk. Hebbes! Dat was goed. Één van onze eisen was ook de 13de

maand salaris. Die hebben we niet gewonnen. We waren het niet helemaal eens met het

resultaat. Om de 13de maandsalaris binnen te halen gingen we stiptheidsacties voeren. Dat

heeft nog eens 5-dagen geduurd. Als gevolg hiervan heeft het bedrijf geen opdrachten

binnen gekregen van de klanten. Toen moest het bedrijf onze eisen bewerkstelligen. Zij

roepen de vakbond op om de tafel te zitten.

Er zijn in totaal 30 ET Solar fabrieken en ben ik de enige vrouwelijke kaderlid tussen de 90

kaderleden. Vrouwen zijn in de minderheid bij onze fabrieken. Als vrouwelijk kaderlid

erkenning krijgen was erg moeilijk in het begin. Maar nu heb ik hun respect. Ze zeggen zelfs

dat ik een goed kaderlid ben. Mijn motivatie om kaderlid te worden is dat ik als vrouw

respect krijg van de mannen waar de mannen in de meerderheid zijn. Dat geeft me tevens

een bepaalde positie zoals zeggenschap bij de besluitvorming. Dit triggert me en ik vind het

nog altijd erg leuk om te doen.

Inci Alptekin: Advocaat bij Genel Is vakbond en mede onderhandelaar van de cao’s samen

met Nebile. Zij maakt een korte samenvatting van de bereikte cao’s resultaten die de

vrouwvriendelijke bepalingen bevatten. Voor de duidelijkheid: in de cao’s waar Nebile de

bestuurder/onderhandelaar is hebben ze de volgende punten binnen gehaald.

1. Bij de bedrijven in Istanbul waar Nebile de bestuurder is hebben ze in de cao

geregeld dat de vrouwen vrij zijn op 8 maart Internationale vrouwendag. Bij de

Gemeente Sisli hebben ze voor elkaar geknokt dat de vrouwen op 8 maart naast

betaalde verlof nog eens 1000 lira bonus krijgen. Bij een andere werkgever is de

bonus 500 lira.

2. Zij hebben voor elkaar gekregen in een cao dat de bevallingsverlof 6 maanden duurt.

Dit is een betaald verlof.

3. Bij de gemeentes (Koerdische steden) waarbij de Koerdische partij HDP machtig is

hebben ze afspraken kunnen maken met de werkgever over de volgende bepaling.

Indien een vrouwelijke lid bloot is gesteld aan huiselijk geweld door haar man, dan

mag de vrouw het loon van de man krijgen in de gedurende 2 maanden. Vrouw moet

dit natuurlijk bekend maken en bewijzen.

4. De zwangere vrouwen die via de onderaannemers bij de gemeente Kadikoy werkten,

werden ontslagen vanwege het feit dat ze zwanger waren. Genel Is vakbond heeft

een rechtszaak aangespannen tegen dit soort praktijken van de onderaannemers. Zij

hebben de zaak gewonnen. Dit resultaat heeft de vakbondsvrouwen sterk gemaakt.



Aan het eind van het seminar hebben Anya en Silvana nog een interview afgegeven voor

een Koerdische televisie over hun visie mbt de zichtbaarheid van vrouwen bij de vakbonden

in het algemeen en de 17de avond feministische vrouwenmars in het bijzonder.


