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Nieuwsbrief 17 januari 2020. 

Conferentie: Migratie vanuit Afrikaans perspectief                                                                                                

De visie van de vakbeweging 

De FNV Werkgroep Sub-Sahara Afrika organiseert een eendaagse conferentie “Migratie vanuit 

Afrikaans per4pectief – de visie van de vakbeweging” op vrijdag 28 februari 2020 in het FNV centraal 

vakbondshuis, Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht.  

Migranten vanuit Afrika verlaten hun land op zoek naar een beter leven. Soms vluchten zij voor 

geweld, soms uit wanhoop. Omdat zij geen goede toekomst zien in hun geboorteland nemen zij het 

risico om naar een nieuwe, hopelijk betere toekomst te reizen. Bij aankomst in West Europa wacht 

hen niet altijd een warm welkom. Maar zij zijn onze collega-werknemers. Die een helpende hand 

nodig hebben en waar nodig ondersteuning. Gewoon uitdrukkingen van solidariteit.  

Het doel van de conferentie is:  

• Om de discussie binnen de FNV voort te zetten over de bestrijding van racisme en 

vreemdelingenhaat, verschijnselen die vaak gepaard gaan met de discussie over migratie; 

• Om in beeld te brengen wat de bijdrage van de FNV kan zijn  bij de ontvangst, begeleiding en 

integratie van migranten in de Nederlandse samenleving, mogelijk door actief aan te sluiten 

bij door het EVV gesteunde initiatieven zoals het Netwerk Vakbond Migranten en het Labour-

Int initiatief;  

• Om na te gaan of de FNV actief deel kan gaan nemen aan het Vakbonds Netwerk voor 

Migratie van Mediterrane en Sub-Sahara landen; 

• Om de rol te bespreken die de FNV kan vervullen bij initiateven als de IVV Website 

Wervingsadvies; 

• Om te stimuleren dat de FNV het Europese Burgerinitiatief “Europa Verwelkomt”  breder 

kenbaar maakt en haar leden oproept daaraan mee te doen;  

• Om samenwerking en solidariteit te bevorderen met vakbondscollega’s uit de Sub-Sahara 

regio, deels ook vanuit deze migratie-invalshoek; 

• Om de Werkgroepen Internationale Solidariteit van alle FNV-sectoren aan te sporen ook 

aandacht aan dit onderwerp te besteden.  

Het programma 

Na een inleidende boodschap van FNV vicevoorzitter Tuur Elzinga, die ook verantwoordelijk is voor 

het internationale beleid, zal Joel Odigie van de Afrikaanse Regionale Organisatie van het 

Internationaal Vakverbond de Afrikaanse perspectieven op migratie naar voren brengen. Joel is 

binnen de ARO-IVV verantwoordelijk voor de vakbondsactiviteiten met betrekking tot migratie. 

Na hem zal de vertegenwoordiger van het Europees Vakverbond de solidariteitsinitiatieven en 

perspectieven van de Europese vakbeweging toelichten.  

Het middagprogramma zal geopend worden met een uitdagende bijdrage van Trouw-columnist 

Babah Tarawally . 



Daarna zal een panel van (voormalige) migranten die wonen en leven in Nederland en die actief lid 

zijn van de FNV met elkaar en met de deelnemers hun ervaringen uitwisselen als collega-werknemer 

en vakbondslid.  

En als laatste maar niet minste zullen panelleden en deelnemers gezichtspunten uitwisselen over 

gewenste en mogelijke bijdragen door de FNV-organisatie en FNV-leden om de solidariteit met 

migranten arbeiders te versterken.  

Graag nodigen we je voor deze dag uit. 

Deelname aan de dag is gratis, maar reiskosten worden niet vergoed 

Het zal een actieve, inspirerende dag worden, met inbreng van collega’s uit de Sub-Sahara regio, 

inbreng van het EVV en van de FNV zelf.  

De gespreksleider van de conferentie is Godfrey Lado afkomstig uit Zuid Soedan, die als vluchteling 

naar Nederland is gekomen en nu zelf collega-vluchtelingen ondersteunt. Godfrey schreef over 

zichzelf: Ik had geluk omdat ik een goede opleiding en training had en die heb kunnen gebruiken om mezelf als 

schrijven en voordrachtskunstenaar te ontwikkelen. Ik adviseer Ngo’s die werkzaam zijn voor migranten en ik 

doe ook vertaalwerk. Ik ben 3-4 dagen actief op het gemeenschapscentrum en ben bezig met creatieve culturele 

programma’s en activiteiten en praat met migranten en vluchtelingen en geef hen morele ondersteuning.  

   

Aanmelding: via “beantwoorden” van deze mail onder vermelding van naam, e-mailadres, al dan niet 

lid van FNV (en welke sector). 

 

Programma 

10.00 uur: opening door Tuur Elzinga 

10.15 uur: inleiding door Joel Odigie: Migratie vanuit Afrikaans perspectief 

11.15 uur: EVV-vertegenwoordiger: initiatieven en bijdragen vanuit de Europese vakbeweging                                                                                              
ter ondersteuning van migranten                                                                                                                                                    

12.30 uur: lunch 

13.30 uur: column van Babah Tarawally 

13.45 uur: Uitwisseling van ervaringen onder en met  FNV leden, migranten die werken in                 

Nederland   

15.00 uur: uitdagingen voor de FNV: wat kan en zou de FNV moeten doen voor migranten 

arbeiders                                                                                            

16.00 uur: afsluiting van de conferentie.  


