
Mondiaal Noord 
Nieuwsflits  11 december 2015. 
Stop de deal van de regeringen van Israël en China om Chinese 
contractarbeiders in Israel te werk te stellen.  
Een actie van LabourStart: 
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2904 
Deze schrijfactie is een samenwerking van de  Israëlische mensenrechtenorganisaties ACRI, Hotline 
for Refugees and Migrants, de onafhankelijke vakbond WAC, de Workers Hotline en de Vakbond 
HKCTU uit Hongkong. 

Als je de link aanklikt krijg je een Engelese tekst, die vertaald luidt:   
Ondersteun de oproep van vakbonden en mensenrechtenorganisaties uit Israëlische en Hongkong 
om de overeenkomst tussen de regeringen van Israel en China tegen te houden waardoor 
gastarbeiders in gevaarlijke en achtergestelde positie arbeidsomstandigheden komen te werken. 
Zoals de overeenkomst er nu uitziet mag Israël 20.000 Chinese bouwvakarbeiders recruteren via 
particuliere wervingsbureau’s. Om de exorbitante commisiekosten die deze bureau’s in rekening 
brengente betalen, moeten de Chinese arbeiders hoge leningen afsluiten voor ze Israël binnen 
mogen. Daardoor zijn ze erg kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik door werkgevers want ze hebben 
geen bescherming van de Israëlische arbeidswetgeving. Onze aktie om deze Israëlisch-Chinese 
overeenkomst te beëindigen volgt op het besluit van de Israëlische regering van 20 september j.l. om 
de import van arbeiders uit China toe te staan zonder de voorwaarde van een bilaterale 
handelsovereenkomst, waardoor toezicht door de Internationale Organisatie voor Migratie omzeild 
wordt. Israel heeft andere bilaterale handelsovereenkomsten getekend, waarin de rechten van 
migrant-werknemers gegerandeerd worden en die hen beschermen tegen uitbuiting door 
particuliere wervingsbureaus. Israel heeft nu echter besloten geen handelsverdrag met China te 
tekenen. De infromatie die wij in het verleden verzameld hebben leert dat elke arbeider die een 
vergunning krijgt in het kader van dit soort regelingen (wanneer er geen bilaterale 
handelsovereenkomst is) daarvoor tot U$ 30.000 moet betalen. Deze “Kafala” maakt de werknemer 
erg afhankelijke van zijn baas gedurende de eerste drie jaar van zijn contractperiode in Israël. Dit 
maakt vakbondsactiviteiten en zelfs gelijke behandeling met lokale werknemers onmogelijk. 
Aanhangers van arbeiders- en mensnerechten roepen de Israëlische regering op haast te maken met 
nieuwe arbeidsplaatsen voor lokale werknemers en alleen migrant-arbeiders te recruteren uit landen 
waar Israël een bilateralre handelsovereenkomst mee heeft. 
 
Gevraagd wordt je naam, e-mailadres en vakbond te vermelden en je land. Verder een anti-
spamcode. Dit wijst zich vanzelf. 
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