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Inleiding
In wit Rusland (Belarus) wordt elk streven van burgers en organisaties naar vrijheid en
onafhankelijkheid door het autoritaire regime met repressie beantwoord. De onafhankelijke
vakbeweging in Wit-Rusland BKDP (Belarusian Congress of Democratic Unions)1 is de enige
vakbondsfederatie in Belarus die onafhankelijk van het regime werknemers probeert te organiseren.
Door middel van allerlei bureaucratische regels wordt het hen moeilijk gemaakt om zich als vakbond
ergens te vestigen, activiteiten te organiseren of publicatiemateriaal te verspreiden. De
onafhankelijke vakbonden zijn in een voortdurende overlevingsstrijd gewikkeld. Toch is het regime er
niet in geslaagd de onafhankelijke vakbeweging te vernietigen. In juni 2008 heeft de ILO Wit-Rusland
beperkingen opgelegd in handelspreferenties vanwege schending van de vakbondsrechten. Het
ledenaantal groeit gestaag en de BKDP krijgt steeds meer bekendheid en legitimiteit onder de
bevolking van Wit-Rusland. De BKDP telt in totaal zo’n 10.000 leden, verdeeld over vier grote
lidbonden. Dit zijn de metaalbond SPM, de Witrussische Vrije Vakbond SPB, de radio en electronica
bond REP en de mijnwerkersbond NPG.
TIE-Netherlands2 voert sinds 1997 projecten uit ter ondersteuning van de BKDP. Door middel van
trainingen en cursussen voor vakbondsleden op verschillende niveaus wordt gestreefd naar
versterking van de vaardigheden en kennis om hun belangen te verdedigen. Dit studiebezoek van
Belarussische jongeren kwam voort uit twee projecten van TIE-Netherlands die in 2009 en 2010 zijn
ondersteund vanuit het PSO Youth Zone fonds3. In 2009 lag de specifieke nadruk op
capaciteitsopbouw van het jongerennetwerk van de BKDP. Om de deelname van jongeren in de
onafhankelijke bond te stimuleren richtte een aantal jongeren binnen de BKDP in januari 2010 een
jongerencommissie op. Er zijn nu specifieke scholingsactiviteiten voor jongeren en het
jongerennetwerk houdt zich bezig met het schrijven van beleidsvoorstellen en het inventariseren van
de belangen van jongeren binnen de vakbonden. De commissie is officieel onderdeel van de BKDP
maar het netwerk worstelt nog met haar positie binnen de nationale structuur van de BKDP. Het was
dan ook één van de thema’s waar de jonge deelnemers tijdens hun bezoek aan Nederland inspiratie
over op hoopten te doen.
In juni 2010 namen jongeren van het jongerennetwerk van de BKDP deel aan een internationaal
jongerenproject. In december 2010 ging een vervolg op dit jongerenproject van start. De
Belarussische jongeren, met name uit de sector metaal, vormden één van de twee voornaamste
doelgroepen van dit project. Binnen het kader van dit project vond van 5 tot 12 juni 2011 een
studiebezoek plaats van jonge Wit Russische vakbondsactivisten aan Nederland. Doel van het bezoek
was om het jongerennetwerk te versterken door de jonge vakbondsactivisten kennis te laten maken
met verschillende aspecten van de Nederlandse vakbeweging, en om internationale solidariteit
tussen Nederlandse en Belarussische vakbondsjongeren te vergroten.
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Deelnemers uit Wit Rusland:
Acht Belarussische jongeren namen deel aan het studiebezoek in Nederland. Onder hen was de
coördinatrice van het jongerennetwerk van de BKDP, Yuliya Stanchevich, en zeven
vakbondsactivisten werkzaam in verschillende bedrijven en aangesloten bij een van de vier lidbonden
van de BKDP. Hieronder stellen de deelnemers zich voor en vertellen ze iets over hun
vakbondssituatie:
Alexandr: Ik ben sinds november 2010 lid van de vrije vakbond voor Metaalwerkers (SPM). Ik werk in
autofabriek in Brest als aluminium gieter. Bij ons in het bedrijf zijn slechts zeven mensen lid van die
zelfde vakbond. Onze leden bestaan voor 30% uit jongeren en ongeveer 20% vrouwen. Een tijdje
geleden hebben we een vrouwenafdeling opgericht. We bereiden nu een jongeren conferentie voor
en proberen veel jongeren bij onze bond te betrekken. Het probleem is vaak dat we de nieuwe
bedrijfsbonden niet mogen registreren. Van de 16 bedrijfsbonden die onder de SPM vallen zijn er
slechts vier geregistreerd, vijf bedrijfsbonden proberen we nog te registreren, de rest is niet
geregistreerd. Slechts bij twee bedrijven hebben we een cao.
Yuliya: Ik werk bij Belkali, een kali-mijnbouw bedrijf in Soligorsk. We maken kunstmest en we hebben
vier mijnen en vier fabrieken. Mijn werk is om de mest op te scheppen die op de grond valt. Het is
zwaar werk, gedurende 12 uur per dag. Ik ben sinds 2005 lid van de NPG, de mijnwerkersbond van de
BKDP. Voor 1991 waren de Belarussische mijnwerkers de armste in de wereld. De mijnwerkers die in
de schachten werken kregen minder loon dan een gepensioneerde. Onze eis was een drie keer zo
hoog loon en toen de regering niet akkoord ging staakten de mijnwerkers 44 dagen lang. Ze
bereikten hun doel; nu hebben ze een 3 a 4 keer zo hoog loon en verminderde werkuren. Sinds een
half jaar ben ik ook actief met jongeren. Lastig is dat jongeren vaak verspreid aan het werk zijn. We
organiseren activiteiten om jongeren te organiseren. Als we terugkomen houden we bijvoorbeeld
een bijeenkomst en bespreken we het programma voor het komende jaar.
Yevgeni: Ik werk samen met Yuliya in Belkali, de grootste leverancier van kunstmest in Belarus. Het
bedrijf heeft 19,5 duizend werknemers. Ik werk als elektricien en monteur en ben ook samen met
Yuliya actief bezig met het organiseren van jongeren. Er bestaan twee vakbonden binnen ons bedrijf:
één staatsbond en de andere is de onafhankelijke NPG. We hebben 4.500 leden en de staatsbond
heeft er 12000 . Al drie jaar ben ik lid van de NPG. Het was een bewuste keuze; ik denk dat als we
echt ons best doen dat we kunnen bereiken wat we willen.
Denis: Ik vertegenwoordig de REP en werk als elektricien bij de Belarussische Spoorwegen. Sinds
2002 ben ik lid van de REP. Ik ben sinds een jaar ook actief in jongerenwerk en coördinator van het
jongerennetwerk in de Minsk regio. De REP heeft ongeveer 2000 leden, waarvan 30% jongeren. In
ons bedrijf in Borisov (Minsk regio) zijn nog maar weinig leden: tien. We zijn wel heel actief. We
kunnen cao’s niet beïnvloeden maar we verlenen wel juridische hulp aan de leden. Na de
gebeurtenissen in december4 werd er bij ons gefouilleerd en werden alle valuta, laptops en
fotocamera’s in beslag genomen. Het meest vernederende was de houding van de mensen ten
aanzien van ons.
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In december 2010 werden presidentiële verkiezingen gehouden in Belarus. Zittend president Lukasjenko
kwam door fraude wederom aan de macht. Na een veroordeling van de frauduleuze verkiezingen kondigde hij
repressieve maatregelen aan tegen een breed front van oppositionele krachten, waaronder politici,
journalisten en activisten.

Sergey: Ik werk in de stad Brobrusk bij een tractorbedrijf. Ons bedrijf is staatseigendom en maakt
tractoren en onderdelen. Er werken 3000 mensen waarvan 900 arbeiders, de rest zijn hoger
opgeleiden. In 1999 is de SPB op het bedrijf geregistreerd. We hadden toen vooral looneisen want
soms werd het loon drie maanden niet uitbetaald. De werknemers hebben toen gestaakt en de
productie stilgelegd om te bereiken wat ze wilden. Een jaar geleden begonnen de bazen ons onder
druk te zetten en ik besloot daarom om mij aan te sluiten bij de SPB. We hadden 600 leden en
daarna nog maar 250. Een jaar geleden hadden we echt de macht maar als de bazen nu merken dat
het aantal leden toeneemt, proberen ze het aantal weer naar onder de 300 te brengen. Dat kunnen
ze doen omdat op je loonstrookje staat van welke bond je lid bent, want de vakbondscontributie gaat
via de boekhouding van de werkgever. Sinds een half jaar neem ik ook deel aan seminars en heb ik
mijn vrouw hierbij betrokken. Ondanks de druk gaan we door, de 250 leden zijn niet te vermoorden!
Een probleem is dat nieuwe vakbonden vaak niet geregistreerd worden en jongeren bang zijn om in
actie te komen zonder die registratie. Een ander probleem is dat de media gecensureerd wordt:
belangrijk nieuws zal toch niet in de media komen.
Alona: Ik werk op hetzelfde tractorbedrijf als mijn man in Brobrusk. Ik produceer de
tractoronderdelen aan de hand van een apparaat. Dat is zwaar werk. Sinds een half jaar ben ik lid van
de SPB. Daarnaast ben ik de vrouw van een kaderlid. Ik heb nog niet veel met jongeren gewerkt maar
als ik terugkom wil ik dat wel meer gaan doen.
Denis: Ik kom uit Mogilov en ik werk bij een bedrijf dat kunstmatige vezels maakt. Sinds tien
maanden ben ik lid van de SPM. Bij ons bedrijf zijn er slechts twee mensen lid van SPM en twee van
de REP. De meeste werknemers willen zich niet aansluiten. Ik heb al wel ongeveer vijf mensen
overgehaald om de staatsvakbond te verlaten.
Yuliya (coördinatrice): Ik werk voor BKDP, de federatie van vier vrije onafhankelijke vakbonden, waar
de andere deelnemers allemaal vertegenwoordigers van zijn. Vijf jaar geleden begon ik voor de BKDP
te werken. Het was een beetje toevallig, maar ook een bewuste keuze, want ik kan niet werken op
een bedrijf dat niet democratisch is. In 2010 is er een jongerentak ontstaan binnen de BKDP en
sindsdien ben ik coördinatrice.
De Wit Russische jongeren hebben in Nederland kennis gemaakt met jongeren van FNV Jong, de
jongerenorganisatie BAHM! van FNV Bouw, jongeren van Bondgenootje en jonge organisers.
Daarnaast hebben ze ook oudere kaderleden van FNV Bondgenoten ontmoet.
De Russische Katja was de hele week mee als tolk Nederlands-Russisch. Anna van TIE-Netherlands
coördineerde en begeleidde de groep.

Programma:
Zondag 5 juni:
-

Aankomst in Amsterdam
Voorstelrondje en bespreking van het programma
Korte inleiding door TIE-Netherlands over de Nederlandse vakbond

Maandag 6 juni:
-

Bedrijfsbezoek DSM Limburg in Geleen

Dinsdag 7 juni:
-

-

Workshop van bestuurster FNV Bondgenoten over organising in Amsterdam
Bezoek aan Poolse werknemers en organisers van productschap Vlees Vee Eieren in
Garderen
Brede bijeenkomst bij FNV Bondgenoten over Wit Rusland in Utrecht

Woensdag 8 juni:
-

Bijeenkomst met FNV Jong en BAHM! Jongerennetwerk, bij FNV Vakcentrale in Amsterdam
Toeristisch stadsbezoek Amsterdam met een organiser van FNV Bondgenoten
Interview met journalisten

Donderdag 9 juni:
-

Bedrijfsbezoek Tatasteel, Velsen-Noord
Bijeenkomst met de kadergroep Tatasteel
Fietstocht naar het strand

Vrijdag 10 juni:
-

Bezoek aan de Eemshaven, Seaports Xperience Centre in Farmsum, Oost Groningen
Kennismaking met deelnemers van Bondgenootje in Norg

Zaterdag 11 juni:
-

Presentatie, discussie en vragen met deelnemers van Bondgenootje in Norg
Evaluatie over de hele week en bespreking follow-up stappen

Zondag 12 juni:
Terugvlucht naar huis

Verslag van de activiteiten
Zondag 5 juni:
Na een voorstelrondje en het bespreken van het programma van de studieweek heeft Anna een
korte inleiding gegeven over de structuur van de Nederlandse vakbeweging. Hierbij kregen de jonge
Wit Russen ook het artikel ‘de Nederlandse vakbond - inleiding (2004)’ uitgereikt, vertaald in het
Russisch. De uitleg is toegespitst op de bonden, onderdelen en functies waar de jongeren het meest
mee te maken kregen tijdens het studiebezoek.
In Nederland bestaan twee grote federaties van vakbonden, of vakcentrales: de CNV en de FNV. De
jongeren hebben alleen met FNV, tevens de grootste van de twee vakcentrales, kennisgemaakt. De
voorzitter van de FNV is Agnes Jongerius. De FNV heeft 1,4 miljoen leden en onder de vakcentrale
FNV vallen 19 bonden.
De grootste van de bonden is FNV Bondgenoten, met Henk van de Kolk als voorzitter. Deze bond
heeft zo’n 470.000 leden en omvat de sectoren: agrarisch, metaal, handel, vervoer, industrie,
diensten, facilitair. FNV Bondgenoten heeft voor elke sector een aantal bestuurders aangesteld, die
verantwoordelijke zijn voor het vakbondswerk in de sector, en specifiek voor de CAO
onderhandelingen met de werkgevers. Ook werken er organisers voor verschillende sectoren. Zij
zorgen ervoor dat werknemers zich organiseren, voor hun rechten op komen, en zij zorgen door
leden te werven voor versterking van de vakbond. Bestuurders en organisers zijn betaalde krachten
van de vakbond en worden niet gekozen door de leden.
Leden kunnen kaderleden worden als zij zich vrijwillig actief willen inzetten voor de bond.
Kaderleden, ook wel vakbondsvrijwilligers, krijgen training en scholing in vakbondswerk, en hebben
meer bevoegdheden dan gewone leden. Zo kunnen kaderleden hun stem uitbrengen voor een
nieuwe CAO en meedenken over onderhandelingen of beleid. Een aantal afgevaardigde kaderleden
kiest middels het Congres het hoofdbestuur van hun bond (een voorzitter en drie bestuursleden).
Een aantal afgevaardigde kaderleden kan ook hun stem uitbrengen op de voorzitter van de
vakcentrale.
De bedrijfsgroepen, sectorraden en ondernemingsraden zijn niet uitgebreid aan bod gekomen; met
de eerste twee structuren hebben de jongeren tijdens hun bezoek weinig te maken gehad. De
ondernemingsraad is wel besproken: elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers moet
volgens de Nederlandse wet een ondernemingsraad hebben. In de ondernemingsraad zitten
werknemers die de belangen van alle werknemers vertegenwoordigen bij het management. Deze
vertegenwoordigers hoeven niet perse vakbondsleden te zijn, en als ze dit wel zijn, hoeven ze niet
allemaal lid van dezelfde bond te zijn.
Maandag 6 juni:
Bezoek aan DSM Limburg
Op maandag bezoeken de Belarussische jongeren het chemiebedrijf DSM, dat zich bevindt op de
Chemelot Campus in Geleen, Zuid Limburg. Zij krijgen een rondleiding door kaderlid Wim Dekkers
(FNV Bondgenoten), die via de Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) - Metaal al jaren actief is
in Belarus, en zijn collega Frans Borjans. Kaderlid Piet de Vries, zelf ook verschillende keren in Belarus
geweest, reed de bus.

We bezoeken DSM Acrylonitril, één van de toonaangevende fabrikanten van acrylonitril. Acrylonitril
is een grondstof voor acryl vezels, plastics, rubber, chemicaliën voor de waterbehandeling en een
breed scala aan specialistische producten5. De Wit Russen krijgen eerst een rondleiding op het
terrein. Het is een imposant groot bedrijfsterrein en de jongeren zijn blij dit in de praktijk te mogen
zien.
Daarna volgt een film over de processen die zich op DSM afspelen en bijzondere aandacht voor de
veiligheidsmaatregelen. DSM Acrylonitrile is houder van het ISO 9001 certificaat. De fabrikant is
toegewijd om van veiligheid, gezondheid en het milieu (VGWM) een integraal onderdeel van haar
business -systeem te maken is continue bezig met de verbetering van deze aspecten van haar
producten. VGWM is ook het specialisme van Wim dekkers, die zich via de vakbond al jaren met
arbo- gerelateerde zaken bezighoudt. De jongeren zijn onder de indruk van de
veiligheidsmaatregelen. Ze geven aan: “Het is mooi om te zien hoe het terrein en de installaties
gemaakt zijn zodat ze de werknemers van gemak voorzien!” en “Het maakt indruk om te zien dat de
werkgever de werkplek veilig maakt, er zijn vrijwel geen beroepsziektes hier.” Het meest
geïnteresseerd is Yuliya, die zelf in de chemie werkt. “Ik was onder de indruk van het bedrijf en het
niveau van Veiligheid en Gezondheid. Dat ga ik zeker doorgeven aan mijn collega vakbondsactivisten
in Belarus.”

Bij DSM werken in totaal zo’n 2000 mensen, waarvan 400 tot 450 op de afdeling die we bezoeken.
Veel vragen van de kant van de jongeren gaan over de omstandigheden van het personeel, zoals de
werktijden en de salarissen. “Zijn er ook uitzendkrachten?” willen ze ook weten. Ja, die zijn er ook, bij
de verlading van de producten op de trein, een stuk of tien. En: “wie is verantwoordelijke voor het
schoonmaken?” ze horen dat wie ergens werkt is ook verantwoordelijk voor het schoonhouden van
de werkplek. Dat vinden de Belarussen een goed systeem; zij kennen zelf een systeem waarbij
mensen uitsluitend in dienst zijn om schoon te maken.
Tenslotte geeft Wim Dekkers uitleg over de werking van de OR in zijn bedrijf en de samenwerking
tussen de OR en de kadergroep bij DSM. Het blijft voor de jongeren een vreemd systeem:
vakbondsleden van verschillende bonden en niet-vakbondsleden die samen werken aan hetzelfde
doel.
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Eenmaal terug in Amsterdam wordt de dag afgesloten met een maaltijd in het Hollandse
huiskamerrestaurant Hap Hmm.
Dinsdag 7 juni:
Organising
Dinsdag is een vol geplande dag. In de ochtend krijgen de Belarussen een workshop over ‘organising ‘
door Ashna Kamta, een jonge bestuurster van FNV Bondgenoten die tot kort daarvoor organiser was.
In 2010 werkte Ashna als organiser mee aan de acties van de schoonmakers in Nederland. Deze
acties gebruikt ze om de Belarussen een succesvol voorbeeld van organising te geven. Ze geeft een
actieve workshop waarin de jongeren actief meedoen en meedenken.
Ashna legt goed uit hoe opdrachtgevers de schoonmaakbedrijven met elkaar laten concurreren om
de laagste prijzen en hoe dit uiteindelijk ten koste gaat van de arbeidsomstandigheden van de
schoonmaker. De schoonmakers krijgen steeds meer werk voor hetzelfde loon, hebben meerdere
baantjes om in hun onderhoud te voorzien, krijgen weinig respect en zijn bang om hun baan te
verliezen, ze werken vaak op moeilijke werktijden en veel schoonmakers beheersen bovendien de
Nederlandse taal niet voldoende. Er zijn 150.000 schoonmakers in Nederland, waarvan 15.000 lid zijn
van FNV Bondgenoten, en daarvan hebben 1.500 mensen gestaakt. Ze wilden loonsverhoging en
respect, en dat kregen ze. Dankzij de methode van organising.
Ashna legt uit dat organising niet uitgaat van een vakbond waarin de leden naar de bestuurder gaan,
en de bestuurder met de werkgever praat (‘Vakbondsmodel A’), maar van een model waarin de
leden samen met de informele leiders en de bestuurder actie voeren tegen de werkgever
(‘Vakbondsmodel B’). “Dit is een interessante formulering”, vindt Yuliya de coördinatrice, “want wij
werken meer volgens Model A.” Ook gaat ze in op de werkwijze van organising: dat je eerst
onderzoek moet doen en targets vaststellen, dan mensen moet bellen en probeert hun gevoel te
raken, en tenslotte actie voert, met veel mensen, veel lawaai en zichtbaarheid.

De workshop oogst veel enthousiasme. Hoewel sommigen al eerder over organising hadden
gehoord, was het nooit zo duidelijk geweest: “Eindelijk heb ik het gevoel duidelijke tips te hebben
voor hoe je organising moet starten,”zegt Sergey. “Vooral het idee van de informele leider spreekt
me erg aan. Nu kunnen we een schema aanhouden en beginnen te werken!”

Het maakt ook een discussie los onder de deelnemers: is het goed om organisers te betalen of niet?
Enerzijds kunnen ze niet goed werken als ze niet betaald worden, vooral niet als hun reguliere werk
op stukloon gebaseerd is, en zullen ze prioriteit stellen aan geld verdienen. Anderzijds kost het
betalen van organisers de vakbond geld en ziet men soms dat onbetaalde krachten meer motivatie
hebben voor vakbondswerk dan betaalde krachten. De oplossing zien zij gedeeltelijk in het
veranderen van het vakbondsmodel: als je veel werk uit handen geeft, aan informele leiders, kun je
met weinig mensen meer bereiken. In Belarus ligt een uitdaging om leiders, die vaak alles zelf willen
doen, hiervan te overtuigen.
Polen in Nederland
Na de lunch vertrekt de groep, met kaderlid Rob Brand als chauffeur voor de rest van de week, naar
Garderen. Hier laten de jongeren Iza en Michael (Marcin) ze kennis laten maken met Poolse
werknemers in de Nederlandse vleesindustrie. Iza en Marcin zijn beide werkzaam voor het
Productschap Vee, Vlees en Eieren.(PVE)[1] en werken mee aan een project dat erop gericht is om
Europese medewerkers in de Nederlandse vleesindustrie te informeren over hun rechten en
plichten. In de industrie werken vooral migranten, met een merendeel aan Polen. Iza en Marcin zijn
zelf ook Pools en hebben daarom makkelijker toegang.
In Garderen ontmoeten de jongeren een aantal Polen die voor VION, een van de grootste
vleesproducent van Europa werken. Iza en Marcin vertellen hoe zij informatiebijeenkomsten
organiseren en aan de poorten van het bedrijf flyers uitdelen om de werknemers op de hoogte te
stellen van hun CAO, hun rechten en hun plichten. Hier zien de Belarussen in de praktijk hoe een van
de Polen een informele leider werd en actie ondernam. Dankzij het werk van Iza en Marcin en de
informele leiders zijn er belangrijke resultaten geboekt: gewonnen rechtszaken, schikkingen met
uitzendbureaus over achterstallig loon en een groeiende groep FNV leden.
De Belarussen willen weten wat de situatie van jongeren is. "Dat ligt ingewikkeld", zeggen de
aanwezigen, "de helft van de werknemers zijn jong, maar ze komen vaak vooral voor drank en
plezier. Ze klagen niet over hun werk. Ze leven geïsoleerd van de Nederlanders en hoeven maar
willen vaak ook niet integreren."

De Belarussen zijn onder de indruk van de situatie van de Poolse arbeiders in Nederland. Het is
bijzonder voor ze om in een huis op bezoek te zijn en ze voelen zich gastvrij ontvangen. Ze zien nu
ook hoe het werk van mensen zoals Iza en Marcin de situatie van migranten iets kan verbeteren.

Publieke bijeenkomst
De dag wordt om 18:00 uur afgesloten met een publieke bijeenkomst bij FNV Bondgenoten in
Utrecht over de situatie in Wit Rusland. Het woord is aan de jonge Wit Russen en de zaal zit vol
betrokken vakbondsleden en medewerkers van FNV Bondgenoten en FNV Mondiaal. Velen van hen
zijn al eens zelf in Belarus geweest en zijn goed op de hoogte van de context waarin de jongeren
wonen en werken.
Coördinatrice Yuliya geeft de aftrap met een introductie over de actuele situatie in Belarus, de BKDP
en het jongerennetwerk. Dan laat ze het woord aan de anderen, die de 4 grote bonden van de BKDP
vertegenwoordigen. Vanuit de zaal komen er veel vragen, zoals over jongeren,
arbeidsomstandigheden en de relatie met de staatsbonden.
De Belarussen leggen uit dat jongeren vaak minder verdienen omdat het loon gebaseerd is op het
aantal jaren dat iemand werkt. Na 2 jaar werken krijg je een verhoging van 2,50 euro. Als er een
ongeluk gebeurt op het bedrijf zegt het management vaak om niet door te geven dat het om een
bedrijfsongeval ging, zodat hij geen recht op compensatie een nieuwe baan heeft. Werknemers
worden hiermee bedreigd. De pensioenleeftijd voor mijnwerkers die onder de grond werken is 45
jaar, als hij tenminste 12 jaar lang zonder pauzes heeft gewerkt. De statistieken geven echter ook aan
dat mijnwerkers na de pensioenleeftijd nooit langer dan 10 jaar doorleven. Vanwege de slechte
werkomstandigheden zijn ze uitgeput.
Op de vraag waarom het regime in stand gehouden wordt antwoorden ze dat het mee speelt dat er
veel ouderen zijn die nog in de Sovjet Unie hebben gewoond en die het regime steunen. Zij lezen
geen artikelen op internet of Facebook. Anderzijds denken veel jongeren niet aan politiek maar aan
geld om brood te kopen en te stappen. Daarom is het moeilijk ze bij de vakbond te betrekken. Ze
voelen ook de druk om toegelaten te worden tot de universiteit, en lidmaatschap van de BKDP helpt
daar niet bij. “Als er nieuwe jonge mensen op het werk komen, weten ze niks van onze vakbond en
worden ze automatisch lid van de staatsbond. De staatsbonden pretenderen veel te bereiken. “Als
wij iets bereiken, doen ze alsof het hun verdienste is. We hebben een voetbalwedstrijd
georganiseerd voor jongeren om ze te informeren over onze bond, zodat ze misschien overstappen.”
Maar als jongeren eenmaal overtuigd zijn, zijn ze actiever en creatiever. De aanwezige Belarussische
jongeren hebben wel een contactgroep op de Russische versie van Facebook. Na de gebeurtenissen
van december werden sommige van de netwerken echter geblokkeerd, net als de onafhankelijke
media.
Is een boycot van Belarussische olie een oplossing? Nederland is de tweede grootste handelspartner
van Belarus en 70% van de olie uit Belarus wordt naar Nederland geëxporteerd. Een boycot zou dus
veranderingen in het regime kunnen afdwingen, maar anderzijds ook nadelige consequenties kunnen
hebben voor de mensen. De jonge Wit Russen wisten zo gauw geen antwoord. Ze vinden het wel
een belangrijke vraag en beloven het met hun achterban te bespreken en terug te koppelen.
Toch zijn er ook successen te noemen: het grootste succes was dat de onafhankelijke
mijnwerkersbond meedeed aan de cao-onderhandelingen in het bedrijf Belaruskali. Via
onderhandelingen zijn aanvullingen zoals zwangerschapsverlof bereikt, en als iemand nu
pensioneert, dan krijgt hij een afscheidspremie dat ook naar de nabestaanden gaat. Vroeger ging een

werknemer vaak dood voordat hij pensioneerde, en dan hield het bedrijf de premie. In Soligorsk ging
het management akkoord met de eisen: er zijn nu 151 inspecteurs die continue worden opgeleid,
betere veiligheid voor het personeel, en beter drinkwater dankzij filters.”
Na een korte pauze vertelt Wim Dekkers kort over het solidariteitswerk dat hij, samen met kaderlid
Ton Kitzen, heeft opgezet in Belarus. “Ik werd ooit gevraagd om mee te doen aan een project
omtrent veiligheid in Belarus, omdat ik ervaring had in mijnbouw en chemie. Dat begon in 2007. Ik
kwam, nam wat persoonlijke beschermingsmiddelen mee, deed mijn verhaal en ging terug. Bij
terugkomst dacht ik na over hoe het beter kon en besloot dat het beter is om structuur binnen de
bond aan te brengen omtrent dit thema. Dat groeide uit tot het Train-the-Trainer programma6. Het
programma richt zich op het opzetten van een arbo- commissie; het werken onder risico’s (zoals
hitte); en de organisatie rondom het werk die het werk veilig moeten maken. Die thema’s komen
samen in een checklist, waarmee iedereen een concrete arbo kwestie kan oplossen. Dat alles is
samengevat in een handboek, dat binnenkort wordt afgerond en aan de BKDP wordt overhandigd.

Andriette Nommensen van FNV Mondiaal7 sluit de avond af met een presentatie over het
solidariteitswerk met Belarus dat zij vanuit FNV Mondiaal opzet. FNV Mondiaal geeft de solidariteit
op drie manieren vorm: door middel van projecten werk, door lobby, en door campagnes en
bewustwording van leden. Wat betreft het projectenwerk heeft Mondiaal al sinds 1992 een
Programma van Internationale Vakbondsversterking. Mondiaal financiert en werkt binnen het
programma samen met bonden. Lobby gaat vooral via de ITUC, de Nederlandse regering en de ILO.
Tenslotte heeft Mondiaal verschillende campagnes opgezet en ondersteund om de
(vakbonds)situatie in Belarus onder de aandacht van Nederlanders te brengen, zoals de campagne
Vier Bomen voor Wit Rusland8.
De Belarussen sluiten de dag tevreden af. “Er was een goede balans tussen Nederlanders en
Belarussen die iets vertelden. Voor ons was het interessant en fijn om te merken dat mensen zo
betrokken waren. Je kon de solidariteit voelen! Bovendien waren er veel aanknopingspunten voor
samenwerking.” En dat is wat ze nodig hebben, zegt Yuliya de coördinatrice, “persoonlijke
betrokkenheid is veel waard! En daarnaast kunnen we vaardigheidstrainingen goed gebruiken, om
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Voor meer informatie zie: http://www.fnvmondiaal.nl/
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Voor meer informatie zie: http://www.vierbomen.nl/?cat=14&paged=21
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jonge activisten op te leiden en ze sterkere communicatie of leiderschapsvaardigheden mee te
geven,”
Woensdag 8 juni
FNV Jong en BAHM Jongerennetwerk
Op woensdag stappen de jonge Wit Russen op de fiets naar de Vakcentrale FNV, waar ze een
ontmoeting hebben met jongeren van FNV Jong9 en het BAHM Jongerennetwerk van FNV Bouw10,
georganiseerd door jong vakbondslid Jacky Driessen. De Nederlandse organisaties gaven een
uiteenzetting van de strategieën die zij hanteren om jongeren te bereiken. Ook de jongeren van de
BKDP gingen in op hun werkwijze en de problemen die zij daarbij ondervinden.
De Belarussische jongeren horen verschillende aspecten die zij interessant vinden en mogelijk
kunnen gebruiken in hun eigen jongerennetwerk. Zo vertelt FNV Jong over de gastlessen die zij
verzorgen op scholen, om jongeren te informeren over hun arbeidsrechten en de rol van de FNV. Het
spreekt de Belarussen aan dat de eerste focus niet is op het werven van leden maar op het
informeren van jongeren. Het idee van BAHM om recreatieve activiteiten te combineren met
informatieverstrekking wordt door de jongeren van de BKDP ook toegepast. In Nederland wordt op
deze manier ook een inventarisatie gemaakt van de problemen en wensen van jongeren, wat de Wit
Russen willen meenemen. Binnen de FNV is grens gesteld op 23 jaar, omdat je vanaf dan een
volwassen loon ontvangt en dus ook meer contributie kan betalen. “Een goed idee om de contributie
aan het loon te koppelen,” menen de Belarussen.
FNV Jong heeft ook veel gewerkt met het thema jeugdwerkeloosheid. Dit is interessant voor de Wit
Russen omdat het een probleem is dat hun binnenkort te wachten staat. Graag horen ze hoe FNV
Jong zich in heeft gezet om de jeugdwerkeloosheid te bestrijden. Helaas krijgen ze hier niet
voldoende antwoord op om het in hun eigen organisatie te implementeren.

De Belarussen vinden het jammer dat er weinig kaderleden aanwezig zijn en de meeste jongeren in
dienst zijn van de Nederlandse jongerenorganisaties. Hierdoor kunnen zij niet uit de praktijk horen of
het beleid en de plannen die worden gepresenteerd voor de werknemers daadwerkelijk effectief zijn.
Omdat de meeste jongeren in deze bijeenkomst zelf geen kaderleden zijn hebben de Belarussen het
9

Voor meer informatie zie: http://www.fnvjong.nl
Voor meer informatie zie: http://www.bahm.nl/
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idee dat zij zich niet volledig identificeren met de vakbondsleden. Voor de jongeren van de BKDP ligt
dit anders, omdat zij zelf werkzaam zijn in de bedrijven waar zij ook vakbondswerk uitvoeren.
Toerisme
De middag wordt gewijd aan toerisme. Met Twan van Lieshout, organiser bij FNV Bondgenoten en
historicus, maken zij een stadwandeling door Amsterdam en een boottocht door de grachten. Daarna
drinken ze een biertje bij de Amsterdamse Brouwerij ’t IJ en eten ze pannenkoeken bij Anna thuis.
Naast wat ontspanning hebben ze nu ook een beter beeld gekregen van de stad waar ze verblijven.

Donderdag 9 juni:
Bedrijfsbezoek:
Op donderdag bezoeken de jonge Belarussische vakbondsleden een tweede bedrijf: Tata Steel in
Velsen-Noord. Tata Steel produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal voor verschillende
producten, voornamelijk voor de verpakkingsindustrie, de bouw en de automobielindustrie.
Daarnaast levert het bedrijf staal voor huishoudelijke apparaten, industrievoertuigen, machines en
gereedschappen. Het bedrijf is het op vijf na grootste staalconcern ter wereld11.
De Belarussen krijgen van kaderleden Bert Zonneveld en Willem de Groot een rondleiding op het
bedrijfsterrein van Tata Steel en een uitleg van de processen die zich er afspelen. Omdat
verschillende van hen in de metaalindustrie werken, zijn de processen hen niet vreemd en bovendien
is de massale productie erg indrukwekkend om in de praktijk te zien. Wat ze er zowel over opmerken
is: “Het was heel interessant om het gehele proces te zien, en hoe dit allemaal geautomatiseerd is.
Ook mooi is om te merken dat de werknemers er geen gevaar lopen. Na de productie van 6 km
staallint wordt het kort gestopt, om onderhoud te doen en te reinigen. In Belarus moeten wij dat
soort onderhoud beurten tegelijk met het proces doen. Daaraan merk je dat er veel aandacht is voor
het onderhoud.”
De lunch kregen de jongeren aangeboden op het FNV kantoor in Velsen-Noord. Daarna vindt een
bijeenkomst plaats met de kadergroep van Tata Steel, georganiseerd door Klaas Zwart, ook actief in
de WIS-Metaal van FNV Bondgenoten. Bij deze bijeenkomst zijn tevens Mieke Verhagen, oud
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bestuurster Metaal van FNV Bondgenoten, en een jonge consulent van FNV Bondgenoten werkzaam
in de taxi industrie.

Na een voorstelrondje vindt een discussie plaats over het jongerenbeleid binnen de vakbond en
specifiek de kadergroep van Tata Steel. De kadergroep heeft hier een speciaal beleid op toegespitst
maar blijkt desalniettemin problemen te hebben met het aantrekken van meer jongeren. Voor de
Belarussen is dit een bekend thema en een interessante discussie. “De discussie was heel open. We
weten niet of dat zo gepland was, maar het gaf aan dat zij met dezelfde soort problemen zitten als
wij binnen de BKDP. We hebben ook het gevoel dat wij ze door onze kritische vragen over jongeren
misschien ook aan het denken hebben gezet.”
Natuur
Na de bijeenkomst krijgen de jongeren een fiets en fietsen ze door de duinen naar de zee. Een
bijzondere ervaring, want sommigen van hen hebben nog nooit in hun leven de zee gezien! Vol
enthousiasme springen ze dan ook in de golven. De dag wordt afgesloten met een etentje in een
restaurant in Bakkum.

Vrijdag 10 juni:
Eemshaven
Op vrijdag bezoeken ze de Eemshaven in Oost Groningen. Bestuurster Masja Zwart van FNV
Bondgenoten vertelt ze dat de Eemshaven in de jaren ’50 is aangelegd om de werkgelegenheid in

oost-Groningen te bevorderen. Helaas is dat niet gelukt; Oost Groningen is nog steeds een regio waar
nauwelijks werk is en waar veel jongeren noodgedwongen wegtrekken om elders carrière te maken.
Het is een zogenaamde ‘krimpregio’. Masja: “Kort geleden hebben drie energiereuzen echter
besloten om drie energiecentrales in de Eemshaven te bouwen: RWE/Essent, NUON/Vattenvall en
Advanced Power. Zo'n 5000 bouwvakkers zijn nu aan het bouwen in de kleine Eemshaven, dat over
vijf jaar de helft van de Nederlandse energievoorziening zal gaan leveren. Het bouwwerk wordt
voornamelijk uitgevoerd door goedkope buitenlandse werknemers. De cao wordt grootschalig
overtreden en de bouwplaatsen zijn voor bonden niet vrij toegankelijk. Organiseren van de
buitenlandse arbeidskrachten gaat moeizaam omdat men bang is, hier kort verblijft, geen kennis
heeft van zijn rechten en er vele verschillende talen gesproken worden. Toch proberen wij de
werknemers te informeren en te organiseren, om zo naleving van de wet te eisen en de uitholling
van de Nederlandse cao's tegen te gaan.”
De Belarussen willen uiteraard meer weten over de werkomstandigheden: de werkuren, de
veiligheidsaspecten, de salarissen, en de mogelijkheden om een cursus Nederlands te volgen, waar
Masja allemaal op in gaat. Ook vragen ze zich af wat de houding van de Nederlanders ten aanzien
van de arbeiders is. Dat is volgens Masja tweezijdig: enerzijds zijn ze blij dat de migranten het werk
doen, anderzijds klagen ze dat de migranten hun banen inpikken. Dan wil Masja van de jongeren
weten wat zij, als zij arbeiders in de Eemshaven zouden zijn, van de vakbond zouden verwachten. Ze
komen moeizaam tot de conclusie dat het geven van informatie in verschillende talen het enige is dat
momenteel echt mogelijk is.
Het is de Wit Russen duidelijk dat dit een ingewikkelde kwestie is en het zet ze aan het denken. Ook
hebben ze respect voor het werk van de vakbond: “Het was heel interessant en ook leuk om te zien
dat de vakbond hier niet alleen voor Nederlandse werknemers zorgt maar ook voor buitenlanders.
Die hebben ook veel problemen.” “Masja vocht door toen enkele Polen al ontslagen waren. Dat is
een goed voorbeeld. Ze heeft laten zien dat het ook kan mislukken en dat er slachtoffers kunnen
vallen en dat je dan niet moet opgeven.”

Na een presentatie van het Seaports Xperience Centre over de regio, “erg interessant en
overzichtelijk”, maken de jongeren een tocht op een elektrische fiets over het havengebied. Ze zijn
op de grens met Duitsland en zien in de verte de centrales.
Tegen het eind van de middag rijden we naar Norg, waar we in een bungalow verblijven en
deelnemers van Bondgenootje ontmoeten. De avond staat in het teken van kennismaking en

ontspanning. Het was erg gezellig en de Belarussen geven aan dat het door de informele
kennismaking makkelijker was om de volgende dag met elkaar samen te werken en meer serieuze
thema’s te bespreken.
Zaterdag 11 juni:
Presentatie Bondgenootje
De deelnemers van Bondgenootje zijn Mo, Paulien en Bob. Ze zijn respectievelijk diëtiste, studente
diëtiek en vrijwillig schoolvoorlichter bij FNV Bondgenoten. Ze zijn alle drie anderhalf jaar geleden
actief geworden bij Bondgenootje. Ook is Minke Jansma aanwezig, bestuurster transport van FNV
Bondgenoten die ‘de Bondgenoootjes’ ondersteunt en de link vormt tussen Bondgenootje en FNV
Bondgenoten.
De Bondgenootjes verzorgen een presentatie over de structuur en werkwijze van hun organisatie.
Bondgenootje heeft geen officieel lidmaatschap. Alle vakbondsleden van FNV kunnen meedoen en
als je nog geen lid bent ben je ook welkom, al hoopt en verwacht men dan wel dat je lid wordt.
Bondgenootje is voor jong en oud maar bestaat vooral uit jonge mensen, hoewel ook dit niet vast
gedefinieerd is: “Als je je maar jong voelt” is het motto.
De werkwijze is voor een groot deel gebaseerd op de principes van organising. Zo is één van de
belangrijkste aspecten het gevoel van solidariteit met anderen. Bij Bondgenootje ontstond het idee
om niet alleen mensen van dezelfde sector maar werknemers en vakbondsleden van verschillende
sectoren kennis maken met elkaar te laten maken. Het was een organiser die het netwerk van
Bondgenootje opzette. Mo: “We hebben geen officiële regels maar wel een aantal motto die wij
samen belangrijk vinden: dat we er voor elkaar zijn en niet dat we niet kijken naar verschillen in
werkplek. Ook moet je echt actief meedoen.” Bondgenootje krijgt incidenteel financiering van FNV
Bondgenoten, maar niet structureel; dat is ook niet hun doel.
Er zitten ongeveer 100 actievelingen in het netwerk van Bondgenootje, binnen een breder netwerk
van 150 tot 200 mensen. Een deel van de groep komt ongeveer één keer per maand of twee
maanden bijeen, meestal op een zaterdag. Vaak zijn het mensen die in kleine bedrijfjes werken waar
weinig vakbondsleden zijn. Op een bijeenkomst kan een kleine groep een probleem neerleggen en
troost en advies vragen, of er wordt bespreken hoe de organisatie van bedrijven in elkaar zitten, of
ze brainstormen over hoe een actie op te zetten.
Vervolgens laten de deelnemers de Wit Russen aan de hand van foto’s een aantal acties en
campagnes zien die ze de laatste tijd hebben opgezet en uitgevoerd. Dit zijn veelal ludieke acties,
waarbij activisten van buiten het betreffende bedrijf ironische teksten bedenken, een kantoor
beplakken met posters, en de media inschakelen.
De jongeren van de BKDP doen hier veel inspiratie aan op. Zo vinden ze het een goed idee om
mensen van andere sectoren bij acties te betrekken, zodat de werknemers in het betreffende bedrijf
niet ontslagen kunnen worden. In hun jongerenwerk zitten immers ook jongeren van verschillende
bedrijven en regio’s. Ook spreekt het zoeken van zichtbaarheid, zoals bij een actie op een station,
hun aan. En het gratis uitdelen van producten die met een actie te maken hebben bevalt ook. Wel
zeggen ze: “We bedenken steeds of we deze dingen in Belarus ook kunnen doen of niet, vanwege

repressie.” Wat betreft de media zijn ze somberder gesteld: “Bij ons vinden werkgevers het niet erg
om slecht in de publiciteit te komen; ze krijgen toch een vast loon.”
Vervolgens worden drie hoofdthema’s, die de Wit Russen zelf hebben aangegeven, verder
uitgediept: het organiseren van jongeren; het opzetten van acties en campagnes; en democratische
structuren in een jongerennetwerk.
Het organiseren van jongeren:
De jongeren van de BKDP proberen jongeren op de werkvloer te betrekken en ze vrijwel meteen lid
te maken. Het probleem waar ze tegenaan lopen is dat veel jongeren niet veel nadenken over hun
toekomst, blij zijn dat ze een baan hebben en niet denken dat ze iets kunnen veranderen. Ook willen
ze vaak geen verantwoordelijkheid dragen. “Bij vakbond moet je gedisciplineerd zijn en dat schrikt ze
af.” Daarnaast zijn jongeren vaak in andere thema’s geinteresseerd dan ouderen. Het aansluiten bij
andere jongerenorganisaties is vaak moeilijk omdat er weinig jongerenorganisaties bestaan en de
groepen vaak niet van elkaars bestaan afweten.
De Nederlandse jongeren hebben verschillende methoden om jongeren te bereiken. De
Bondgenootjes zien ook dat de problemen waar ouderen en jongeren tegenaan lopen vaak heel
verschillend zijn. Daarom proberen zij aan thema’s te werken die meer voor jongeren spelen, zoals
flexibilisering en uitzendwerk. Ook de vorm van vakbondswerk proberen zij aan te passen: geen
seminars in zaaltjes maar jongeren betrekken via sociale media. De FNV bezoekt ook scholen, om
jongeren te spreken en gratis lidmaatschap voor een jaar aan te bieden. In de transportsector
worden alle jongeren, na het aflopen van het lidmaatschap, nagebeld en uitgenodigd voor actie. “Dat
spreekt jongeren meer aan dan een suffe vergadering.” Over het algemeen geldt: het hebben van
contact en het kennen van een gezicht is belangrijk; zo speel je beter in op wensen en belangen. Over
het algemeen zien Nederlandse jongeren niet het belang van het zich organiseren. Het aansluiten bij
andere jongerenorganisaties kan een voordeel zijn, het is makkelijker de hele groep aan te spreken,
maar ook een nadeel, want ze hebben al een bepaalde cultuur binnen hun groep en dat kan botsen.
Het opzetten van acties en campagnes:
In Wit Rusland doen de jongeren weinig acties en campagnes. Ze zijn vooral bezig met de collectieve
onderhandelingen. “Het is voor ons moeilijk om een echte actie te voeren vanwege het gebrek aan
mogelijkheden. We kunnen geen bijeenkomst houden zonder vergunning en geen posters plakken
zonder boete.” Toch geven ze ook aan dat ze misschien niet altijd moeten denken aan wat ze niet
kunnen; “dat is een gewenning”.
De Bondgenootjes doen niet mee aan collectieve onderhandelingen: “Die functies bestaan al. Vaak
wordt er veel vergaderd, maar mist de actie en het contact met de mensen.” Bondgenootje zet acties
vaak informeel op: “Als je geen vergunning krijgt mag je nog altijd in een café zitten met je vrienden
en iets bespreken.” Daarnaast richten ze zich op een kleine actie die makkelijk te winnen is. “Op die
manier geloven mensen sneller dat ze bij kunnen dragen aan veranderingen.” Over hoe je een actie
opzet zeggen de Nederlanders: “Een actie is geen doel op zich. Je moet eerst goed weten wat het
probleem is en of er bij de mensen om wie het gaat wel ruimte voor actie is. Anders doe je het niet.
Volgens de organising methode moet het probleem breed gedragen, oplosbaar, actueel en
diepgevoeld zijn. Als die voorwaarden er zijn is belangrijk in een actie: mensen iets te doen geven en

niet alles zelf doen; klein beginnen en steeds een stapje verder gaan; het leuk houden zodat mensen
zich bij je voegen; de groep bijeenhouden en momenten kiezen om mensen samen te krijgen zodat je
ze niet kwijt raakt. Een actie kan niet mislukken als je het goed op de verwachtingen afstemt. Daarom
moet je klein beginnen en het streven laag houden; dan is elk hoger doel mooi meegenomen.”
Ook wordt er kort gesproken over de methode van ‘productiemapping’. Deze methode gaat uit de
idee dat kennis macht is. Werknemers kunnen samen hun werkplek in kaart brengen en staan dan
sterker ten opzichte van de werkgever. Bovendien zorgt het proces voor een sterke groepsvorming.

De structuur van jongerenorganisaties:
De Belarussische jongeren maken als jongerennetwerk deel uit van een formele structuur. Ze vinden
dat echter niet altijd efficiënt. “Beslissingen worden langzaam genomen en jongeren beschouwen je
vaak als ambtenaar in functie; we zijn niet langer als vrienden.” Omdat het onderhandelen tot de
belangrijkste taken behoort, zijn formele structuren vaak nodig. De vakbond moet hiervoor
bijvoorbeeld officiële papieren opsturen. Toch missen ze een bredere steun om anderen te laten zien
welke problemen er zijn en wat het jongerennetwerk daarmee doet. Formele structuren zijn soms
ook een obstakel om met werknemers te praten. “Als activisten eenmaal worden betaald doen ze
hun werk niet meer zo goed als voorheen.”
Bondgenootje is geen formele organisatie en heeft geen formeel bestuur. Beslissingen worden
gemaakt door een kerngroep maar er is altijd discussie mogelijk over de te varen koers. Het
uitgangspunt is dat de werknemers om wie de actie gaat, beslissen. Iedereen van Bondgenootje kan
naar de media of op bijeenkomsten de organisatie vertegenwoordigen, vaak doet iemand die er
nauw bij betrokken is dit. Verantwoordelijkheden worden verdeeld, afhankelijk van tijd en interesse.
“We delen geen taken uit maar kijken wie wat op zich neemt. Achteraf is het van belang elkaar
complimenten te geven en het succes te vieren.” Ook de Bondgenootjes beamen dat wie betaald
wordt vaak “vergeet waar hij vandaan komt”. De jongeren uit Belarus zijn geïnspireerd en denken
dat een minimale structuur zoals die van Bondgenootje ook voor hun positief zou uitwerken.
Tenslotte blijkt dat beide groepen ook veel gemeen hebben met elkaar. Zo ervaren de Belarussen dat
jongeren vaak denken dat de vakbond alles oplost, terwijl “ze moeten begrijpen dat zij zelf de
vakbond zijn”. Bondgenootje ervaart hetzelfde; zij streven ernaar dat mensen zelf, met eigen tijd en
energie, en met de hulp van de vakbond, hun problemen oplossen. “Maar niet iedereen binnen de
Nederlandse vakbond denkt zo. Veel bestuurders willen graag een goede relatie met de werkgevers,

en hiermee halen ze wind uit de zeilen van de werknemers.” Dat herkennen de Belarussen ook. Deze
worden soms door de rest van de vakbond in hun plannen belemmerd. Beide groepen denken dat
het de missie van ‘onderop’ moet zijn om ervoor te zorgen dat de mensen ‘hogerop’ in de hiërarchie
hun belangen horen.
Voor de Belarussische jongeren was de ontmoeting met Bondgenootje erg waardevol. Zo
evalueerden ze: “We kregen wat we wilden horen en de mogelijkheden om met ze te praten!”;
“Opvallend is dat de problemen in de zo verschillende landen ook overeenkomen”; “We hebben veel
nieuwe ideeën die we kunnen toepassen in onze organisatie”.
Zondag 12 juni:
Op zondag vliegen de jongeren terug naar huis.
Algehele terugblik van de Wit Russen
Hieronder enkele concluderende uitspraken van de Belarussische jongeren over het studiebezoek en
hun ideeën om hier vervolg aan te geven:
“De houding van de werknemers en het entousiasme waarmee ze over hun bedrijf vertelden was
voor mij het belangrijkst” – Denis, REP
“Ik wil zeggen dat deze reis niet voor niets is geweest. Ik heb veel nieuwe en interessante dingen
geleerd. Ik ben te weten gekomen dat niet alleen wij in Wit-Rusland problemen hebben. Wij vechten
tegen de staat, zij tegen particuliere werkgevers. Ik heb begrepen dat ze je in ons beide landen willen
onderbetalen en dat de werkgever graag gebruik maakt van het feit dat de werknemer zijn rechten
niet kent.
Ik heb tijdens de reis nieuwe ideeen opgedaan en ook heb me ook wat oude ideeen herinnerd die
normaal gesproken als niet-actueel voor Wit-Rusland worden beschouwd. Ik ga bijvoorbeeld de
organizingsmethode ‘huisbezoek’ gebruiken en daarmee proberen te weerleggen dat het voor WitRusland niet-actueel is. Het wordt in mijn geval alleen geen ‘huisbezoek’ maar ‘kamerbezoek’ want ik
woon in de bedrijfsflat van onze fabriek. De Nederlanders hebben mij namelijk een duwtje in de rug
gegeven door te zeggen dat zij het vroeger ook onefficient vonden maar het bleek prima te lukken.”
– Aleksandr, SPM
“Er waren veel interessante dingen! Wat mij het meest is bijgebleven? De ontmoeting met Ashna
(een lezing over organizing), het bezoek bij de Polen en de informele avond met de Nederlandse
jongeren. Het is dan ook jammer dat wij maar zo kort met de Polen hebben kunnen praten. De
Poolse migranten en wij hebben veel gemeen. De Poolse jongeren beseffen niet dat ze iemand
hebben om ze tegen de werkgever te verdedigen, dat er vakbonden bestaan die ze willen helpen. Het
is bij ons ook zo dat iedereen graag geholpen wil worden maar durft de hulp niet aan te nemen. Ik
heb zo mijn ideeen hoe je mensen dit kan laten beseffen. Ik wil een paar seminars en trainings
organiseren, de goede voorbeelden van vakbondswerk vermelden (bijvoorbeeld NPG), van wat je kan
doen als je met z’n velen bent, ook de voorbeelden die Ashna ons heeft gegeven. Als er acties
worden gevoerd dan is het ook een goed voorbeeld, zij het niet voor iedereen. Dus zolang ik geen
mogelijkheid heb om openlijk op het bedrijf op te treden, ga ik mijn ideeen omtrent de vakbond met
anderen delen” – Denis, SPM

“Wat ik goed vond:
1) Er waren heel veel jongeren
2) Ze zijn niet alleen actief op de werkvloer op hun eigen bedrijf, maar ook op andere bedrijven,
ze proberen interesse bij jonge mensen te wekken
3) Ze organiseren kennisavonden waarop ze met elkaar kunnen praten
4) Ze hebben vrijgestelde leden (in Wit-Russische vakbonden zijn de jongeren werkzaam op het
bedrijf)
Wat ik zou willen doen:
1) Jongeren van andere bedrijven bij onze vakbond betrekken, een of andere actie voeren,
seminars houden om meer jongeren zich bij de vakbond te laten aansluiten
2) Aan een eigen drukorgaan beginnen te werken die aan het jongerennetwerk gewijd zou zijn
3) Kalenders, badges, vlaggetjes, bloknootjes en andere souvenierproductie laten maken met
de symboliek van het jongerennetwerk van de vakbond in opkomst
4) Onderverenigingen naar bepaalde thema’s oprichten: computers, auto’s, reizen, fotograferen
enz.
5) Scholen en beroepsscholen bezoeken, met jongeren praten voordat ze nog zijn gaan werken,
ze over de vrije vakbond vertellen” – Aljona, SPB

