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Nieuwsbrief 28 januari 2021.
Een schrijfactie van Labourstart voor Algerijnse collega’s:
Laat vrouwelijke gewetensbezwaarden vrij in Algerije - steun de online campagne
De vrouwen van de onafhankelijke nationale vakbond van ambtenaren van het openbaar bestuur
in Algerije, Femmes SNAPAP, roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van Dalila Touat en Namia
Abdelkader, beiden leraar en beiden gewetensbezwaarden.
Neem even de tijd om hier uw steun te betuigen.
(hieronder meer)

Stakende arbeiders bij Yamit winnen!
Na 19 dagen van staking voor onbepaalde tijd, waarbij het ging om erkenning van hun
mensen- en arbeidsrechten, hebben Palestijnse arbeiders bij Yamit Sinon (Yamit Sinon is een
van de fabrieken in de Israëlische industriezone van Nitzanei Shalom, gelegen in het hart van
Tulkarem, West oever) hun staking opgeschort. Het arbeiderscomité is tot dit besluit gekomen

na een akkoord met het bedrijf waarin aan hun eisen werd voldaan.
(hieronder meer)

Laat vrouwelijke gewetensbezwaarden vrij in Algerije - steun de online campagne
De vrouwen van de onafhankelijke nationale vakbond van ambtenaren van het openbaar bestuur
in Algerije, Femmes SNAPAP, roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van Dalila Touat en Namia
Abdelkader, beiden leraar en beiden gewetensbezwaarden.
Sinds de massale protesten die de alomtegenwoordige corruptie in Algerije aan de kaak stellen - ook
wel de Hirak-beweging genoemd - en de protesten na de presidentsverkiezingen van december is de
repressie verhevigd en niemand, inclusief vakbondsleden, wordt gespaard.
Dalila Touat, een 45-jarige lerares natuurkunde aan de Mostaganem High School werd op 3 januari
veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf wegens haar verzet tegen de gedwongen
presidentsverkiezingen. Ze wordt beschuldigd van "publicaties die de openbare orde ondermijnen".
Haar vakbond is aangesloten bij SNAPAP.
Een andere vrouw, Namia Abdelkader, zit sinds 2 december 2020 vast. Ze zit vast omdat ze zich
uitsprak tegen onrechtvaardigheid en tegen de corrupte generaals die aan de macht zijn.
Dalila is sinds haar veroordeling in hongerstaking en haar leven is nu in gevaar.
Nassira Ghozlane, secretaris-generaal van SNAPAP, schrijft:"Laten we snel handelen, laten we samen
optreden om vrouwelijke gewetensbezwaarden te redden. Laten we optreden tegen de vervolging
van vrouwelijke activisten. De vervolging door justitie en politie moet vandaag stoppen en niet

morgen. Dit is niet onmogelijk als we nu solidariteit en eenheid tonen."
Public Services International heeft een grote nieuwe campagne gelanceerd met LabourStart in
solidariteit met SNAPAP en de twee gevangengenomen vrouwen. De campagne eist de
onvoorwaardelijke vrijlating van al degenen die zijn gearresteerd omdat ze probeerden hun
vakbonds- en burgerrechten uit te oefenen en waarborgen voor hun veiligheid.
Neem even de tijd om hier uw steun te betuigen.

Stakende arbeiders bij Yamit winnen!
Na 19 dagen van staking voor onbepaalde tijd, waarbij het ging om erkenning van hun
mensen- en arbeidsrechten, hebben Palestijnse arbeiders bij Yamit hun staking opgeschort.
Het arbeiderscomité is tot dit besluit gekomen na een akkoord met het bedrijf waarin aan hun
eisen werd voldaan. De overeenkomst, die nog wettelijke procedures bij Israëlische
rechtbanken moet doorlopen, stelt het volgende:
- De arbeiders gaan weer aan het werk en zetten de onderhandelingen met Yamit gedurende
drie maanden voort.
- Gedurende deze periode ontvangen de arbeiders een loonsverhoging van ongeveer 200
shekel.
- De Palestijnse arbeiders krijgen een betaalde vakantie zoals die gewoonlijk in juli aan
Israëlische arbeiders wordt gegeven op jaarbasis.
- Werknemers die stoppen met werk bij Yamit, moeten een eindejaarsuitkering ontvangen op
basis van het aantal jaren dat ze voor het bedrijf gewerkt hebben.
- Het is Yamit niet toegestaan om nieuwe arbeiders aan te nemen zonder de toestemming van
het arbeiderscomité dat de staking leidde en de onderhandelingen leidt.
Deze overwinning is belangrijk maar nog steeds gedeeltelijk. Het zal pas compleet zijn als de
onderhandelingsperiode eindigt en aan alle rechtvaardige eisen van de arbeiders is voldaan.
Mohammed Blaidi, de secretaris-generaal van de Palestijnse Nieuwe Federatie van
Vakbonden, reageerde op de overeenkomst en zei:
Dit is een overwinning voor onze stakende arbeiders. Het behalen van dit succes was
allesbehalve eenvoudig. Tegen alle vakbonden en vrienden van Palestina die hun
oprechte solidariteit met de stakers toonden, zeg ik dat deze overwinning ook aan jou
toebehoort. Door de staking te steunen, nam u deel aan de strijd tegen onderdrukking,
racisme, apartheid, slavernij en uitbuiting. Dank je!
We hopen dat deze kleine overwinning het begin is van andere overwinningen voor onze
arbeiders en onze mensen die onderworpen zijn aan de onmenselijke apartheid van Israël en
de koloniale onderdrukking door kolonisten.
Voordat dit succes bereikt werd, heeft Yamit geprobeerd de wil van de arbeiders te breken
door te weigeren naar hun eisen te luisteren, hen te vervangen door andere arbeiders, hun loon
te verlagen tijdens de stakingsperiode en door te dreigen hen van hun werk te ontslaan.
De arbeiders wisten echter dat ze niet alleen waren. De enorme steun die ze kregen van
vakbonden en individuen over de hele wereld, heeft hen hoopvol gemaakt om door te
gaan. Het is vanwege deze solidariteit dat Ofer Talmi, de CEO en eigenaar van Yamit,
gedwongen werd een brief te sturen die zowel in het Hebreeuws als in het Arabisch was
geschreven aan de stakende arbeiders om zich te verontschuldigden voor een racistische brief
die hij eerder had gestuurd:

“Beste arbeiders, De recente incidenten die hebben plaatsgevonden, hebben mij doen
besluiten persoonlijk contact met u op te nemen om u over enkele gedachten uit het diepst van
mijn hart te vertellen. Ik zou mijn excuses aan u willen aanbieden en mijn verklaring dat het
land Israël toebehoort aan het volk Israël, die ik op een moment van woede schreef, willen
intrekken. Dit heeft niets te maken met de zakelijke aangelegenheden. Het spijt me en het doet
me pijn [...] om in de media te worden afgeschilderd als ‘racistisch’ en wreed tegen de
arbeiders.” (onze vertaling uit het Arabisch)
Hoewel Talmi een verontschuldigingsbrief aan de arbeiders heeft gestuurd; blijkt uit zijn
bovenstaande verklaring duidelijk dat hij er geen spijt van heeft dat hij een racistisch persoon
is die gelooft dat alleen het Israëlische volk recht zou moeten hebben op het land dat ze sinds
decennia hebben gekoloniseerd en zich van het Palestijnse volk hebben toegeëigend. Waar hij
echt spijt van heeft, is dat hij oprecht zijn racistische ideologie uitsprak, een daad die zijn
bedrijf schaadde.
Dit bevestigt alleen maar dat de strijd van onze arbeiders niet alleen een antikapitalistische
strijd en een klassenstrijd is, maar in de eerste plaats een antikoloniale strijd. De strijd moet
worden voortgezet en geïntensiveerd om een einde te maken aan de ernstige gevolgen van de
racistische, suprematische en apartheidsmentaliteit van Israël, met de mentaliteit van Talmi
als regel in plaats van uitzondering binnen de koloniale situatie.

