Vrouwen zonder papieren actief bezig zich te organiseren

Huishoudelijk werkers strijden voor erkenning en sociale zekerheid
De acties van de schoonmakers de afgelopen maanden richtten zich vooral op de
arbeidsomstandigheden van mensen met verblijfsvergunning en met CAO. Veel mensen
zonder papieren sloten zich bij hen aan uit solidariteit en in de hoop straks andersom ook
steun te krijgen in hun strijd voor erkenning en sociale zekerheid. Zo organiseren de
zogenoemde Domestic Workers, huishoudelijk- en thuiswerkers, zich en werven actief
leden voor FNV Bondgenoten.
Lisa Mendiola is voorzitter van de zelforganisatie van Domestic Workers*, die sinds 2009 lid is van
FNV Bondgenoten. Al sinds 2001 is ze actief in het organiseren van vooral vrouwen werkzaam in
huishoudelijk werk, thuiswerk of als kinderverzorgster/oppas. Ze werkt zelf al dertien jaar in
Amsterdamse huishoudens, alhoewel ze gediplomeerd verloskundige is. Ze komt uit de Filippijnen.
Andere vrouwen komen bijvoorbeeld uit Latijns Amerikaanse en Afrikaanse landen zoals Nigeria en
Marokko.
De Domestic Workers namen deel aan de acties van schoonmakers in Amsterdam en Utrecht, ook
al liepen ze door hun gebrek aan papieren risico op verlies van werk of aanhouding. Deze
deelname leverde henzelf persoonlijk niet direct iets op want het ging over de CAO’s van de legale
schoonmakers, maar wel hopen ze hierdoor bekender te worden en steun te krijgen in hun eigen
strijd. Ook zijn ze officleel deelnemer geworden van het zgn ‘parlement van schoonmakers’ en
volwaardig lid van FNV Bondgenoten.
Lisa Mediola is de afgelopen twee maanden actief in de zgn ‘organising campaign’, vanwege de
herkomst van de vrouwen worden vaak engelse termen gehanteerd. De campagne is gericht op
het bereiken, informeren en organiseren van mensen, vooral vrouwen, werkzaam in thuiswerk en
huishoudelijk werk. Mendiola probeert hen te bereiken via kerken, migrantenorganisaties,
steunorganisaties voor ongedocumenteerden en mond op mondreclame.
“Alleen als we met velen zijn kunnen we iets bereiken. Vandaar dat ons hoofddoel is het
organiseren van mensen”. Daarna komt pas meer aandacht voor het opeisen van rechten en
erkenning. Op dit moment zijn al zo’n 150 mensen georganiseerd en het streven is 1500. Mendiola
durft geen cijfers te noemen over het toaal aantal mensen dat in deze sector werkt. “De vrouwen
werken in onzichtbaarheid en zijn bang bekend te worden”. Naar schatting zijn het er duizenden.
Op dit moment richt de campagne zich vooral op Amsterdam en Den Haag, de Randstad en gaat
vervolgens nationaal verder. “Wat we willen is erkenning van ons werk als echt werk, met de
bijbehorende rechten zoals een tewerkstellingsverguning, en sociale zekerheid”.
Op dit moment is het relatief veilig werk waar mensen aardig aan kunnen verdienen. Problemen
ontstaan pas als de vrouwen te ziek of te oud zijn om te werken. Op dit moment heeft de
zelforganisatie wel een eigen vorm van sociale zekerheid, een zogenaamd ‘sociaal noodfonds’,
voor zwangerschap. Hier storten deelnemers jaarlijks een bedrag in waaruit ze na zwangerschap
zeven dagen betaald krijgen en een bedrag voor de baby.
Het lidmaatschap van FNV BG levert hen steun op bij lobby, juridische bijstand en Nederlandse les.
Ook krijgen leden voorlichting over recht op medische zorg. Als volwaardig lid van FNV BG gaat
een afgevaardigde van de Domestic Workers naar de ILO* conferentie in juni dit jaar, waar gepleit
wordt voor hun zaak. Helaas kan Lisa Mendiola zelf niet omdat ze niet de nodige reispapieren
heeft. “Dat is jammer want ik ben al jaren erg actief”.
Rebeca Pabon, die met een bachelor en master sociologie, gespecialiseerd in arbeidsrelaties, uit
Puerto Rico naar Nederland kwam en ook Domestic Worker is geweest, is nu coordinator van de
campagne. “We zijn ambitieus” zegt ze. En niet zomaar. Zij wijst erop dat de strijd reële kansen
heeft. In heel Europa organiseren Domestic Workers zich de laatste jaren en dit heeft resultaat
gehad. Zo kregen ze in Groot Brittannië, Spanje en België, rechten op het gebied van
werkvergunningen, legalisering en sociale zekerheid. “It happened before, it can happen again”,
zegt Pabon strijdbaar.

*United Migrant Domestic Workers in the Netherlands UMCW NL
* International Labour Organisation - internationaal samenwerkingsverband van vakbonden
Meer informatie via: Rebeca Pabon van FNV Bondgenoten, mailadres: R.Pabon@bg.fnv.nl of tel:
06 51257247.

