ReisverhaalPlus over Colombiareis van FNV op maandag 16 januari 2012
19.00 uur: Colombiaanse maaltijd
20.15 uur: Het Reisverhaal, door Elise Oosterbaan
Op 16 januari vindt er in het Mondiaal Centrum in Maastricht (Cortenstraat 4) een
ReisverhaalPlus-avond plaats. Dit keer gaat de avond over een FNV-reis in Colombia die eind
oktober 2011 heeft plaatsgevonden. De avond start om 19.00 uur met een op Colombia geïnspireerde
maaltijd, vervolgens om ca 20.15 uur een presentatie/reisverslag a.h.v. foto’s over de FNV-reis in
Colombia. De kosten voor deelname bedragen € 10 inclusief maaltijd/exclusief drankjes en kunnen ter
plaatse worden voldaan. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan de vakbond van
straatverkopers. Voor deelname tevoren opgeven via mail (waltermondiaalcentrum@gmail.com) of
telefoon (043-3260881), uiterlijk één dag tevoren.

Vakbondsreis in Colombia: oktober 2011
De meesten van ons kennen Colombia vooral van de drugskartels en Tanja Neijmijer van de
guerrillabeweging Farc. Deze avond passeert een aantal andere aspecten de revue. Elise Oosterbaan
bezocht dit land met een delegatie van het FNV (namens de AbvaKabo). Tijdens het programma is
een aantal vakbondsprojecten bezocht ter ondersteuning van de kaderleden, hebben diverse
gesprekken plaatsgevonden met vakbondsleden en is wederzijds informatie uitgewisseld. Zij zal ook
ingaan op het leven van de gewone mensen daar en de strijd om een beter bestaan.

Gesprekspunten met de collega-vakbondsleden in Colombia waren o.a.:
. hoe is het gesteld met de arbeidsomstandigheden van de leraren, de gemeenteambtenaren, de
bloemenplukker en de steenkool mijnwerkers?
. wat zijn hun drijfveren om actief te zijn in de vakbond?
. hoe gaat het toe op hun werk?
. hoe werken ze samen met andere bonden?
. en ook: hoe kunnen we hen vanuit de Nederlandse vakbeweging ondersteunen?
. extra aandacht voor de verschillende bedrijfstakken: hoe werkt de mijnwerker die steenkool delft voor
onze energiecentrales? Hoe de bloemenplukker van de rozen die via Aalsmeer worden verhandeld?
Waarom staan onderwijzers in Colombia zo onder druk? En hoe organiseren de gemeentewerkers
zich in de bond?
Daarom zijn we naar Colombia gegaan: vier leden van Abvakabo FNV (2), AOb/onderwijsbond (1) en
FNV Bondgenoten (1) die werken bij Essent, de gemeente Maastricht, de bloemenveiling in Aalsmeer
en in het basisonderwijs. Elise Oosterbaan uit Maastricht was een van de deelnemers.

Colombia
Colombia is een van de grote landen van Latijns-Amerika, qua oppervlakte ongeveer 2 x Frankrijk, cq
3 x Duitsland. Er wonen bijna 45 miljoen inwoners. Het is een land van grote verschillen en twee
gezichten: veel hooggebergte, laagvlakten met moerassen en jungle, grote rijkdom en veel armoede,
over het algemeen redelijke wetten maar de handhaving laat heel erg na. Ongeveer de helft van de
bevolking woont in de steden. De situatie in de steden is de afgelopen jaren verbeterd zodat het er nu
in en rond de grote steden een stuk beter toeven is dan voorheen.

De mensen zijn gastvrij, maar tegelijk zie je veel gewapende macht op straat. Dit laatste komt voort uit
de strijd die nog steeds in delen van het land gevoerd wordt. Veel politie, privé bewakingsdiensten,
militairen.
De economische groeicijfers van Colombia, bijna 7%, horen tot de hoogste van Latijns-Amerika. Maar
helaas komt de groei van de economie maar bij een kleine groep terecht.
Meer dan 50% van de mensen werkt in de informele economie. Daardoor bestaat er bijv heel veel
straatverkoop.

Al jaren kent het land veel binnenlandse strijd, o.a. tussen guerrillagroeperingen zoals de Farc en
paramilitairen. Vaak spelen belangen, zoals drugshandel, op de achtergrond een grote rol.
Dorpelingen zijn verjaagd van hun woongebieden. Deze dorpelingen zoeken dan vaak hun stek in de
grote steden en komen terecht in de slums aan de randen van de grote steden. Colombia hoort bij de
top-5 van landen met het hoogst aantal ‘interne vluchtelingen’.

Vakbonden in Colombia
Vanouds heeft Colombia een vakbeweging. Kenmerkend is dat de vakbonden nog vaak per bedrijf zijn
georganiseerd wat de vakbonden niet sterker maakt. De vakbeweging zit in een proces van
intensievere samenwerking, samengaan en fusie. Daarom lopen er ondersteuningsprojecten die het
FNV opzet in nauwe samenwerking met de Colombiaanse vakbeweging, bij de opbouw en versterking
van de vakbeweging. De FNV werkt al ruim 20 jaar samen met vakbonden in Colombia.

Helaas hebben vakbondsleden vaak te lijden van bedreigingen en geweld. Zo voert Colombia al jaren
achtereen de lijst aan van meest gedode vakbondsleiders. In 2009 werden 48 mensen vanwege hun
vakbondswerk vermoord. De FNV steunt ook om het geweld tegen vakbondsleiders te stoppen. Maar
nog steeds vallen er helaas veel slachtoffers. Vooral onderwijzers zijn zwaar de dupe. Met brieven aan
de regering, met solidariteitsacties, met het indienen van klachten bij de ILO (International Labour
Organization) en praten met onze regering en de Europese Unie. Ook de Nederlandse ambassade
geeft steun en hierbij werken FNV en ambassade met elkaar samen.

Meer informatie over FNV en mondiaal werk?
Wil je meer informatie over de steunprojecten van het FNV of wil je een verslag over deze reis lezen?
Zie de blog Saludos desde Colombia, groeten uit Colombia en de FNV-site: www.fnvmondiaal.nl.

