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Vanmiddag heb ik in het kader van het project “Gewoon goed werk voor iedere vrouw!” een
afspraak met vier vrouwen van het Netwerk Vrouwen FNV en een tolk Arabisch. Doel van
onze afspraak: het voorbereiden van ons werkbezoek aan leden van het vrouwennetwerk
OFSAF, dat gelieerd is aan de FNSA (Fédération Nationale du Secteur Agricole).
De FNSA is een vakbond die de belangen behartigt van werknemers in de landbouwsector.
Het gaat dan zowel om werknemers die daadwerkelijk op het land werken, als om
ambtenaren die werkzaam zijn op het Ministerie van Landbouw of hieraan verwante
organisaties.
Uitwisseling over precaire positie vrouwen
In de periode van 14 tot 19 juli zijn wij met vijf vrouwen in Rabat om daar in gesprek te gaan
met vrouwelijke vakbondsleden van de FNSA over de precaire positie van vrouwen op de
werkplek, op de arbeidsmarkt en zelfs binnen de vakbond. Uiteraard betreft deze kwetsbare
positie bepaald niet alleen Marokkaanse vrouwen. Ook vrouwen in bijvoorbeeld Nederland
en Turkije, -landen die ook bij dit project betrokken zijn-, bevinden zich op vele gebieden in
een kwetsbare situatie ten opzichte van mannen.
Onzekerheid en slechtere arbeidsvoorwaarden
Als voorbeeld wil ik de precaire positie van vrouwen op de arbeidsmarkt toelichten. Het blijft
opvallend dat vooral in sectoren waar veel vrouwen werkzaam zijn het werk slecht betaald
wordt, veel flex- en thuiswerkers actief zijn en veelal tijdelijke of 0-uren contracten worden
afgegeven. Op deze manier krijgen vrouwen met meer onzekerheid en slechte
arbeidsvoorwaarden te maken dan mannen. Daar bovenop krijgen zij over het algemeen ook
nog eens de zorg voor het gezin.
‘Het recht van de vrouw is het aanrecht’
Ook binnen de vakbond is de positie van de vrouw zwak. Aangezien vrouwen in vakbonden
vaak ondervertegenwoordigd zijn, worden hun belangen niet genoeg in de vakbondsagenda
naar voren gebracht. Het is dus belangrijk dat vrouwen zich organiseren.
Wat bepaald niet bijdraagt aan het organiseren van vrouwen en de verbetering van hun
positie, is het feit dat in landen als Turkije en Marokko politiek en religie niet strikt
gescheiden zijn. Zo onderstrepen politieke islampartijen de rol van de vrouw als moeder en
huisvrouw. Kortom, “het recht van de vrouw is het aanrecht”.
Vrouwennetwerken versterken
Bovengenoemde problemen zullen tijdens ons werkbezoek zeker aan bod komen, alsmede
manieren om de vrouwennetwerken in Marokko en Nederland te versterken. Vervolgens is
het van belang dat vrouwennetwerken ook echt een rol gaan spelen binnen de vakbonden.

Alleen op die manier kunnen zaken die voor vrouwen van belang zijn op de agenda komen.
Tot slot zullen wij ons tijdens het werkbezoek richten op het ontwikkelen van strategieën
voor internationale solidariteit tussen vrouwen.
Leren van elkaar
Straks ga ik met mijn medestrijdsters verder in gesprek over de manieren waarop wij het
best met de vrouwelijke leden van de FNSA ideeën en “best practices” kunnen uitwisselen.
Want ik ben ervan overtuigd dat wij ondanks onze verschillende culturele achtergronden
vergelijkbare obstakels ervaren en veel van elkaar kunnen leren.
Ik heb er heel veel zin in, want ik sta voor “Gewoon goed werk voor iedere vrouw!”.
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