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Wereldvrouwenconferentie tweede sessie: Gelijke beloning, gelijkheid in herstel,
rechtvaardige transitie, vrouwelijk leiderschap

De tweede sessie van de 4e IVV Wereldvrouwenconferentie zal online worden gehouden, van 30 tot
31 maart, waarbij een nieuw sociaal contract, gebaseerd op gelijkheid en rechtvaardigheid, centraal
zal staan bij herstel en veerkracht.
Vrouwelijke vakbondsactivisten uit de hele wereld zullen zich tijdens deze sessie concentreren op
vier thema's:
Gelijke beloning voor gelijkwaardig werk en een op gender afgestemde sociale bescherming.
Het opbouwen van transformationeel leiderschap van vrouwen in vakbonden.
Klimaatrechtvaardigheid en rechtvaardige overgang - vrouwen als actoren voor een rechtvaardige
overgang.
Hoe zorgen we ervoor dat gelijkheid en rechtvaardigheid centraal staan bij het herstel?

Voor meer details kunt u op de website van de conferentie het volledige programma en
achtergrondmateriaal vinden https://www.ituccsi.org/4wwc?msdynttrid=9pZsUyko77XYol4qfHS_VIg8QH8NaTf7oMsFYX6cPJk&lang=en
Twee van de plenaire sessies zullen live worden uitgezonden op de Facebook-pagina van het IVV:
Gelijke beloning voor gelijkwaardig werk voor iedereen .
Een gender-transformative and inclusieve rechtvaardig transition voor een groene en
zorgzame wereld.
Algemeen secretaris Sharan Burrow van het IVV zei: "Deze sessie zal bekijken hoe vrouwelijke
activisten zich kunnen organiseren om gendergelijkheid en gelijkheid te bevorderen in enkele van de
belangrijkste uitdagingen voor de vakbeweging en de hele samenleving. "Deze uitdagingen blijven
bestaan nu werkende mensen te maken hebben met de gevolgen van een pandemie die niet
genderneutraal is geweest. Het is belangrijker dan ooit dat we samenwerken voor effectieve,
efficiënte en eerlijke antwoorden, waarbij een nieuw sociaal contract centraal staat."
Palestijnse Dag van het Land
Op 30 maart herdenken de Palestijnen landdag, een herinnering die 46 jaar
geleden, in 1976, begon. Op die dag gingen Palestijnen van Galilea tot de regio Naqab
de straat op uit protest tegen de aankondiging van Israël om duizenden donums Palestijns
land te onteigenen. Als vergelding schoten Israëlische troepen zes van de
Palestijnse demonstranten dood.
Op deze dag eren de Palestijnen hun band met het land en herinneren ze de wereld
aan hun voortdurende strijd tegen het koloniale regime van Israël, dat Palestijns land blijft
stelen, zijn natuurlijke hulpbronnen exploiteert en zijn nederzettingenproject uitbreidt met
behulp van gewelddadige militaire krachten.
Vooral dit jaar vindt Land Day plaats te midden van de toenemende gewelddadige
onteigening en gedwongen verplaatsing van Palestijnen van hun land in
Jeruzalem, de Jordaanvallei, Al Naqab, de heuvels van Zuid-Hebron en daarbuiten. Het
valt ook samen met de verjaardag van de Grote Mars van terugkeer, een protest
dat in 2018 door Palestijnen in de Gazastrook werd gestart tegen de voortdurende
belegering door Israël sinds 2007, waardoor het een openluchtgevangenis is geworden.
De gewelddadige onteigening, landroof en milieuvernietiging uitgevoerd door het
apartheids- en kolonisten-koloniale regime van Israël is een ervaring die wordt
gedeeld door inheemse bevolkingsgroepen over de hele wereld. Op deze
Landdag zijn we solidair, verzetten we ons collectief tegen het kolonialisme van kolonisten
en roepen we op tot de langverwachte verantwoordelijkheid voor deze misdaden.
Als u een Europees burger bent, kunt u solidair met ons zijn tegen de
gewelddadige en gedwongen onteigening van door de Europese burger te
ondertekenenInitiatief (EBI) petitie, waarin de EU wordt verzocht de handel te
stoppen met illegale nederzettingen die profiteren van gestolen land: palestijnen

EBI-petitie ondertekenen

Jonge FNV-leden voetballen woensdag met
arbeidsmigranten in Qatar
https://www.facebook.com/FNVBouw/videos/545503636877924/
https://twitter.com/FNV/status/1509456757793476613
BWI, de internationale hout- en bouwbond, waarbij FNV is aangesloten, organiseert samen
met de FIFA op 30 maart een voetbaltoernooi in Qatar. Arbeidsmigranten, die de stadions
hebben gebouwd voor het wereldkampioenschap voetbal, spelen tegen jonge vakbondsleden
uit de hele wereld.
Ook 4 jonge FNV-leden voetballen mee om de aandacht te vestigen op de zware
arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten.
Petra Bolster, internationaal secretaris van de FNV en Zamaney Menso, bestuurder FNV
Bouwen en Wonen reizen met de jongeren mee en bezoeken samen met hen een tweedaags
sportcongres dat door BWI wordt georganiseerd. Bolster: ‘Vanaf de toewijzing van het WK
voetbal aan Qatar hebben we druk uitgeoefend op zowel de FIFA als de Qatarese overheid om
de arbeidsomstandigheden voor migranten te verbeteren. De stadions zijn letterlijk over de
ruggen van arbeidsmigranten gebouwd, waarbij er ook mensenlevens verloren zijn gegaan.

Oprichting Migrant Centre
Met het voetbaltoernooi tussen onze jonge vakbondsleden en arbeidsmigranten willen we niet
alleen aandacht vragen voor de vreselijke en zware omstandigheden waaronder deze mensen
moesten werken. We willen ook structurele verbeteringen voor de 2 miljoen arbeidsmigranten
in Qatar middels de bouw van een Migrant Centre in Doha. Zodat, als de spotlights straks uit
zijn, er een plek overblijft waar arbeidsmigranten heen kunnen voor raad en daad. We willen
zoveel mogelijk mensen mobiliseren om dit mogelijk te maken.’

Bedrijven kunnen eisen stellen
Aan de mogelijke oprichting van een Migrants Workers Centre in Doha gaan jaren van werk
vooraf. Nadat in 2017 een bemiddelingstraject werd gestart tussen de BWI en FIFA leidde dat
in 2018 tot het opzetten van een human rights comité. Tegelijkertijd zetten de vakbonden ook
druk op de Qatari overheid en multinationale ondernemingen. Bolster: ‘Bedrijven die daar
zaken doen, kunnen eisen dat arbeidsmigranten onder goede omstandigheden werken. We
zien dat dit effect heeft, maar beperkt blijft tot de mensen die rechtstreeks bij die bedrijven in
dienst zijn.’

Oprichten van vakbonden
De bemoeienissen van de internationale vakbonden leiden in 2018 tot een overeenkomst voor
gezamenlijke inspecties op bouwplaatsen. Zowel de werkzaamheden, de huisvesting en regels
voor bescherming tegen de hitte worden nu structureel bekeken. BWI heeft ook een aantal
comités opgericht, waarin werknemers zijn vertegenwoordigd. Bolster: ‘Dat mogen er meer
worden. Het beste zou zijn als deze uiteindelijk resulteren in de oprichting van vakbonden, die
nu nog verboden zijn in het land. Ook staken is verboden.’

Verbeteringen tot stand gekomen
Hoewel er nog heel veel gedaan kan worden, zijn de arbeidsomstandigheden de afgelopen
jaren al iets verbeterd. In 2020 is het Kafala-systeem, waarbij arbeidsmigranten volledig
afhankelijk zijn van hun sponsor (kafeel), officieel afgeschaft. De sponsor controleert hun
immigratiestatus en heeft volledige zeggenschap over de arbeidsomstandigheden. Ondanks de
wetswijziging is de praktijk weerbarstiger. In 2021 is een stijging van het minimumloon
afgesproken naar 230 euro per maand en een maximale werkweek van 48 uur.

300.000 Qatari en ruim 2 miljoen arbeidsmigranten
In Qatar bestaat de bevolking uit 300.000 geboren en getogen Qatari. In het land wonen ruim
2 miljoen arbeidsmigranten, die daarmee 95% van de populatie beslaat. Arbeidsmigranten
voor je laten werken, is in het oliestaatje de normaalste zaak van de wereld. Zo kan een
overheidsambtenaar bijvoorbeeld ook een taxibedrijf bezitten; het werk wordt gedaan door
arbeidsmigranten.

