Mijnverleden Nederland herleeft in solidariteit met Turkse mijnwerkers in Soma

Heerlen. Enkele kaderleden van FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV hebben met name vanuit
solidariteit zelf het initiatief genomen een cruciale rol te spelen in het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden in de mijnbouw in Turkije. Vers ligt nog op het netvlies, het vermijdbare
mijnramp in Soma. De kaderleden willen de onafhankelijke Turkse mijnwerkers vakbond
“DevMadenSen” hierin ondersteunen door trainingen over veilig en gezond werken in Turkije te
organiseren. Tevens willen zij ook in het kader van het jaar van de mijnen in 2015 de aandacht
vestigen op de arbeidspositie van mijnwerkers op mondiaal niveau.

Ton Kitzen en Wim Dekkers werken al zeven jaar samen met de mijnwerkers vakbond in Wit
Rusland. Zelfs in de afgelopen maand juni gaven zij daar één week een seminar over het veilig en
gezond werken in de kalimijnen. Zij hebben zich nu ook gecommitteerd voor de Turkse mijnwerkers.
Hun systematiek is vooral gericht op de scholingsbehoeften van de Turkse mijnwerkers.
In Wit Rusland gebruikten de kaderleden van de FNV vooral de arbeidsomstandighedenwet die al
voorhanden was in het land. Zij hebben ervoor gezorgd dat de wetgeving toegepast werd in de
praktijk. Dit vergde bij mijnwerkers enorm cultuuromslag. Het resultaat van de cursussen is het
bewust worden van mijnwerkers op het gebied van veiligheid in het werkproces. Langzaam begint dit
vruchten af te werpen.

Tevens willen deze ambitieuze FNV kaderleden een conferentie voor mijnwerkers in Heerlen in 2015
beleggen. Dit is in het kader van het jaar van de mijnen. Op deze conferentie behalve de oudmijnwerkers uit de Euregio ook de mijnwerkers uit Turkije en Colombia willen zij onder het daglicht
zetten. In Colombia worden veel vakbondsmensen vermoord door paramilitair milities die
ondersteund worden door de mijnbouwbedrijven. De Nederlandse energiebedrijven nemen 47% af
van de Colombiaanse kolen voor onze energievoorziening. Er zijn wel afspraken gemaakt door de
energiebedrijven met de minister van Ontwikkelingssamenwerking, maar de vakbonden willen de
vinger op de pols blijven houden op dit thema.
De beoogde conferentie klinkt nogal internationaal, maar ook de expertise van oud Limburgse
mijnwerkers is gevraagd om mee te denken en te doen. Omdat, veilig en gezond werken ook een
duidelijke geschiedenis heeft met de Nederlandse mijnbouw. Want, ook instructie materiaal van
destijds zijn vaak nog actueel in combinatie met nieuwe inzichten over veiligheid. En zij ook de
weerbarstigheid kennen tussen regels en de dagelijkse praktijk.
Ook roepen ze de Turkse gemeenschap op om mee te denken. De oostelijke en westelijke mijnstreek
is gevormd door migranten en veel Nederlanders die een andere oorsprong had dan de Limburgse.
Om samen een duurzaam teken van solidariteit te zetten.
De solidariteit is ook af te lezen aan de condoleance register dat was geopend na de ramp in Soma;
waar honderden Limburgers spontaan hun medeleven toonde met de Turkse bevolking.
Ook kinderen van een Heerlense basisschool tekende de petitie, diep onder de indruk van het feit dat
ook vijftien jarige jongen tot de slachtoffers hoorde. Ook in de zogenoemde koempelmis in een
parochie in Heerlen werd gebeden voor de Turkse Koempels. Maar ook de solidariteitsverklaringen
van de Raad van de Mijnwerkers met de Turkse vakbond en de Burgemeester van Heerlen met zijn
Turkse collega in Soma en de brief van de priester van de Antonius van Padua-parochie spreken voor
zichzelf.
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