


2 Waardig Werk in Palestina 

 

Achtergrond 
De Palestijnen kenden een bloeiende economie vóór de zionisten er kwamen. Zoals in alle andere 
Arabische landen werd de Palestijnse economie beheerst door een stedelijke handelsklasse, o.a. in de 
havensteden Haifa, Jaffa en Akka. Vanuit Jaffa werd geëxporteerd naar Egypte: zeep, olijfolie, fruit, 
groenten; naar Frankrijk: sesamzaad, olijfolie, granen, katoen; naar Groot-Brittannië: gierst; en verder 
ook naar Syrië, Griekenland, Italië en Malta. Vanuit Haifa en Akka voerden de Palestijnen uit naar Libanon 
(gerst) en naar Frankrijk (sesam, gerst, gierst en katoen). De Palestijnse economie kende in de jaren 
1850 een sterke opgang in de graanteelt. In de jaren 1860 volgde dan de katoenteelt en in 1870 de 
sinaasappelcultuur. De hele landbouwproductie raakte stilaan afgestemd op de Europese markten. 
Palestijnen produceerden ook tabak, textiel, houtproducten, cement en papier. 

Met de komst van de zionisten kwam de Palestijnse productie in het gedrang. De nieuwkomers hadden 
immers een aantal belangrijke voordelen: ze brachten kapitaal mee, waren beter geschoold, kwamen 
vooral uit de stedelijke middenklasse, hadden gecentraliseerde instellingen en genoten bescherming van 
de Britten. Met deze voordelen konden ze een sterke economische basis uitbouwen. Met kapitaal werd 
infrastructuur opgekocht en overgenomen, door technische voorsprong werden Palestijnse producten 
weggeconcurreerd. In en na 1948 werden Palestijnse winkels, bedrijven, boomgaarden e.d. in beslag 
genomen door zionisten, die daarmee zonder enige basisinvestering hun economie konden ontwikkelen. 
Zo werd bijvoorbeeld de sinaasappelcultuur volledig gemonopoliseerd door Israël: de stad werd joods, 
maar door zijn bekendheid behield de appelsien zijn Arabische merknaam ‘Jaffa’. De Gazastrook en 
Westelijke Jordaanoever kregen er ondertussen een grote stroom (arme) vluchtelingen bij. 

Na de oorlog van 1967 werd de economische 
ontwikkeling van Palestijnen en Palestijnse 
gebieden nog meer gefnuikt. Daardoor werden 
steeds meer Palestijnen ‘gedwongen’ werk te 
gaan zoeken in Israël, waar de economie op zijn 
beurt van de goedkope werkkracht kon 
profiteren. Hoewel de Israëli’s nooit officieel een 
economisch beleid voor de bezette gebieden op 
papier hebben gezet, zijn er toch verschillende 
doelstellingen te onderscheiden in de politiek die 
ze voeren:  
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• Uitbuiting van de lokale markten en natuurlijke grondstoffen zoals water, land en 
arbeidskrachten, 

• De Palestijnse economie zo afhankelijk mogelijk maken van Israël, zowel wat betreft het 
inkomen van de Palestijnen, als de toelevering van basisgoederen en diensten voor hun 
landbouw en industrie, 

• De onafhankelijk functionerende Palestijnse sector vernietigen. 

Dit betekent niets minder dan de economische kolonisatie van Palestina. Het maakt een 
onafhankelijke, leefbare staat zo goed als onmogelijk. Palestijnen zijn in amper 50 jaar tijd, 
grotendeels afhankelijk gemaakt van voedselpaketten om te overleven. De economische situatie 
was een belangrijke oorzaak van de volkswoede bij zowel de eerste (1987) als de tweede (2000) 
Intifada. 

Economie, arbeid en armoede 
De facto zorgt de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden voor een de-ontwikkeling van 
de Palestijnse samenleving: niet enkel wordt de ontwikkeling gehinderd en verstoord, maar ook 
zodanig ondermijnd dat er van een achteruitgang sprake is. De Palestijnse economie kende een 
korte opleving (groei) tussen 1996 en 1999, maar bleef met handen en voeten gebonden aan de 
Israëlische economie. Op het hoogtepunt van het ‘Oslo vredesproces’ tussen 1993 en 1996 
kostten de afsluitingen de Palestijnse economie al een goede $2,5 miljard en ging de gemiddelde 
levensstandaard van de bevolking met 36% achteruit. Met de tweede Intifada werd alle groei 
gestopt, en kent het BNP een sterke daling (tussen -7,5 en -8,5 in 2000).  

In 1991 was de arbeidsmarkt van de Westelijke Jordaanoever voor 29% afhankelijk van werk in 
Israël; voor Gaza was dat 27%.3 Tijdens de perioden waarin Israël de grenzen regelmatig sloot 
(sinds 1993) daalde dit aantal, maar aan de vooravond van de Al Aqsa Intifada (2000) werkten er 
minder dan 150.000 Palestijnen in Israël en de nederzettingen (22,3% van de totale Palestijnse 
tewerkstelling). Op dat moment was de werkgelegenheid voor Palestijnen uit de Bezette Gebieden 
in Israël weer in een opwaartse trend. De Westelijke Jordaanoever is meer van Israëlische 
werkgelegenheid afhankelijk dan de Gazastrook, vanwege strengere voorwaarden die gelden voor 
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de laatsten. Het grootste deel van de Palestijnen die in Israël werken, doen dat in de landbouw of 
de bouwsector. Ook in de joods-Israëlische kolonies in de Bezette Gebieden werkten in 1999 bijna 
10.000 Palestijnen, waarvan +/- 2.500 in de landbouw. De verhoogde frequentie van afsluitingen 
en het telkenmale ingestelde uitgaansverbod (meer en langer sinds september 2000), 
verhinderen dat arbeiders op hun werkplaats arriveren, in Israël, maar ook binnen de Gazastrook 
en Westbank zelf. 

De meest recente cijfers laten ons zien dat 18,3 procent van de bevolking op de Westelijke 
Jordaanoever en 38 procent in Gaza (PCB’s, 2011b) in armoede leven. In het rapport van ILO 
wordt de nadruk op de cruciale rol van internationale hulp en ontwikkelingshulp.  

Ondanks de continue steun van de internationale gemeenschap aan de PA op de Westelijke 
Jordaanoever bleef de internationale hulp in 2011 lager dan verwacht en sloot de overheid het 
jaar af met een hoog begrotingstekort. Dit resulteerde in een nieuwe fiscale wetgeving die op 
hevig verzet van de vakbonden alsook de zakenwereld stuitte. Omwille van deze protesten werd 
de wet bevroren. Een nationale dialoog waar ook vakbonden aan deelnemen is gestart om de 
crisis rond het belastingstelsel op te lossen.  

Volgens Palestijnse statistieken steeg het BBP tijdens de eerste drie kwartalen van 2011 met 
10,5% ten opzichte van dezelfde periode van 2010 (5,8% in de Westelijke Jordaanoever en 
25,7% in de Gazastrook). De groei werd geconcentreerd in de belangrijkste economische 
activiteiten: landbouw en visserij, bouw, groothandel-detailhandel, transport, opslag en 
communicatiediensten, openbaar bestuur en defensie. De bouwsector kende met 32,5%de 
hoogste groei in deze periode.  

De Israëlische blokkade van de Gazastrook blijft de wederopbouw van Gaza en haar economie 
hinderen. De gedeeltelijke verlichting van de beperkingen op invoer van basisgoederen in medio 
2010 heeft echter niet veel veranderd aan de werkelijkheid. De economie die loopt via de 
ondergrondse tunnels is nog steeds een van de belangrijkste commerciële kanalen en een bron 
van werkgelegenheid voor mannen. De deelname aan het- productie of arbeidsproces in het 3e 
kwartaal van 2011 gebeurde voor 70% door de mannen en 16,7% door vrouwen.  

In de heersende patriarchale en conservatieve klimaat in de Palestijnse gebieden worden vrouwen 
geconfronteerd met veel obstakels om hun situatie te verbeteren. Hun behoeften en wensen 
worden vaak over het hoofd gezien en ondermijnd.  
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Door de combinatie van economische, sociale en culturele factoren is de deelname van vrouwen 
aan de arbeidsmarkt een van de laagste in de wereld en in de Arabische landen. Volgens de IAO 
bedroeg de werkloosheidgraad in 2011 22,4% voor mannen en 30,5% voor vrouwen (ILO rapport 
2011). Sinds 2009 is de werkloosheid bij vrouwen steeds hoger dan bij mannen. Hieruit blijkt dat 
vrouwen meer moeilijkheden hebben wat werkzekerheid betreft.  

De werkloosheid onder jongeren van 20-24 jaar was met 39% de hoogste. Dit bevestigt ook dat 
de Palestijnse arbeidsmarkt niet in staat was om zijn enorme problemen op te lossen en de 
jongeren van werk te voorzien. De publieke sector is een van de grootste werkgevers, goed is 
voor 38,8% van de werknemers in de Gazastrook en 15,9% op de Westelijke Jordaanoever.  

Verontrustend blijft dat 53,2% van werknemers in de privésector geen contract hebben met hun 
werkgevers. Slechts 2,8% worden gedekt door CAO’s. De algemene arbeidswetgeving voorziet 
wel minimum sociale bescherming:  23,3% van werknemers had recht op een ontslagpremie en 
op pensioen. 24,6% had recht op jaarlijks verlof en 24,8% kreeg een vergoeding in geval van 
ziekte. Amper 53,8% heeft kunnen genieten van betaald zwangerschapsverlof.  

Solidariteit 
De Israëlische bezetting en de annexatiepolitiek hebben het economische leven in de Palestijnse 
Gebieden zwaar getekend. Militaire inbeslagname, Israëlische nederzettingen en de bouw van de 
muur hebben de landbouw ontwricht. Sinds de tweede Intifada (2000) verloren 160.000 
Palestijnen hun werk in Israël, waar ze meer en meer van de arbeidsmarkt worden uitgesloten. 
De zwakke Palestijnse economie kan deze toevloed van werklozen niet aan. Werken bij de 
Palestijnse staat is voor velen het enige alternatief: ruim 36 procent van de beroepsbevolking 
werkt voor de overheid of in de dienstensector.  

De werkloosheid is de laatste jaren fors toegenomen: 30 procent van de actieve bevolking zit 
zonder werk. De verkiezingsnederlaag van Fatah in 2006 heeft het economische leven nog 
zwaarder getroffen. Door de internationale financiële boycot van de Palestijnse Autoriteit werden 
150.000 ambtenaren in 2006-2007 ruim acht maanden niet uitbetaald. De hermetische blokkade 
van de Gazastrook sinds juni 2007 en het Israëlisch militair geweld eind 2008, leggen de 
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economie daar volledig stil. 

De moeilijke economische omstandigheden zetten de arbeidsrechten zwaar onder druk, en de 
Palestijnse arbeidswetgeving staat nog in de kinderschoenen. Grote schendingen van de 
arbeidersrechten door Palestijnse werkgevers zijn: lage lonen, ontslag zonder vergoeding, 
discriminatie van vrouwen, gebrek aan veiligheid en gezondheid op de werkvloer en niet betalen 
van de wettelijke lonen en verzekeringen.  

Ook Israël lapt de arbeidsrechten aan zijn laars. Als gevolg van de zwakke Palestijnse economie 
en de krappe arbeidsmarkt zien veel werknemers zich genoodzaakt te gaan werken in Israëlische 
industriezones op de Westelijke Jordaanoever. Vaak gaat het om (petro-)chemische bedrijfjes 
waar de omstandigheden ronduit gevaarlijk zijn. Aandacht voor werkveiligheid of een verzekering 
tegen arbeidsongevallen zijn zo goed als onbestaande. De Israëlische arbeidswet die op deze 
arbeiders van toepassing is, wordt zelden nageleefd. Zowel de Israëlische vakbond, de Israëlische 
autoriteiten als de Israëlische werkgevers discrimineren Palestijnen of laten discriminatie al dan 
niet oogluikend toe. 

De petrochemische sector is een relatief jonge sector in Palestina. Er zijn geen wetenschappelijke 
studies en onderzoeken over deze sector uitgevoerd. De Palestijnse statistische en 
wetenschappelijke instellingen beschouwen de petrochemische sector als een sub-sector van de 
chemische industrie. Deze vertegenwoordigt 0,6% van de totale industriële activiteiten in de 
Westelijke Jordaanoever en Gaza.  Volgens het Palestijns Statistisch Bureau werkten er 936 
werknemers in het chemische industrie. In 2005 liep dit op tot 1639 werknemers. Vandaag telt 
deze industrietak 5749 werkplaatsen met 21.540 werknemers. In Israël werken er 28.00 
werknemers in de zelfde sector.  

Sinds de tweede helft van 2006 ondersteunen fos en de Algemene Centrale van het ABVV de 
Palestijnse Vakbond van de Chemiewerknemers (PUPW) - aangesloten bij PGFTU - bij de uitbouw 
van de interne structuren. Regio per regio leggen militanten van de vakbond contact met de 
arbeiders in de chemische bedrijfjes. De registratie van het ledenbestand wordt geoptimaliseerd, 
het veiligheidsprobleem op de werkvloer aangekaart. 

De vakbond PUPW vertegenwoordigt de arbeiders uit de petrochemische sector in Palestina. De 
samenwerking van fos, AC en PGFTU beoogt de capaciteitsversterking van de petrochemische 
vakbond PUPW. Er wordt gestreefd om de vakbond om te bouwen tot een goed functionerende 
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organisatie die zijn basiswerk kan uitvoeren en een sterke democratische structuur heeft. Hierbij 
worden middelen ingezet om de leden/werknemers van de petrochemische sector te organiseren 
binnen deze vakbond en hun inspraak te garanderen.  Dit zal leiden tot het verhogen van hun 
kennis van arbeidsrechten opdat vervolgens de werkomstandigheden van de werknemers – in 
overleg of via juridische stappen - te verbeteren. De groei en ontwikkeling van de industrie en 
sector leid noodgedwongen de vakbond tot een nieuwe aanpak en nieuwe prioriteiten. Dit wijst 
ook naar het belang van de internationale samenwerking tussen fos en PUPW in de toekomst. 

De vakbond PUPW is aangesloten tot de vakbondskoepel PGFTU. Op internationaal vlak is PUPW 
lid van ICEM, de internationale vakbondskoepel voor de chemie, energie, en mijnsector. 

In 2011 voerde PGFTU, waaronder ook PUPW, een nationale campagne voor de invoering van 
minimumlonen en sociale bescherming. De vakbonden willen op die manier de werknemers een 
waardig inkomen garanderen en uitbuiting verhinderen. De rechten van de werknemers worden 
ook verdedigd door middel van juridische bijstand. PUPW verwerkt klachten van leden en niet 
leden in de petrochemische vakbond. Ze onderhandelen met de werkgevers. PUPW heeft in de 
loop van 2011 bemiddeld bij 50-tal conflicten tussen werkgever en werknemer, waarbij er wordt 
onderhandeld tot er een overeenkomst wordt gevonden, zoniet dient PUPW een juridische klacht 
in bij de arbeidsrechtbank. In 2011 zijn zo 26 van de klachten opgelost.  De petrochemische 
vakbond PUPW hielp bij de vorming van 1621 werknemers, waaronder 588 vrouwen. Alle 
begunstigden zijn werknemers van de petrochemische sector waarvan ongeveer 60% leden van 
de vakbond. 

Palestijnse werknemers zijn vaak slachtoffer van uitbuiting en van de bezetting. Het is moeilijk 
voor de Palestijnse arbeiders om hun werk te behouden of andere werk te vinden onder de 
huidige omstandigheden. Er is nog een lange weg af te leggen om de inbreuken weg te werken. 
Vakbeweging in Palestina speelt een hierin een cruciale rol in. Waardig werk, uitvoering van de 
arbeidswetgeving en een stelsel van sociale bescherming dat rechtvaardigheid en gelijkheid 
garandeert is wat ze willen. Dit zal de Palestijnen sterker maken om als volk verder te strijden 
voor een vrij en onafhankelijk Palestina.  

Internationale solidariteit is voor fos geen holle slogan. 

“Het is een voorwaarde om te komen tot een rechtvaardige wereld. Dat betekent voor een 
rechtvaardige verdeling van middelen. Tussen arme en rijke landen, maar ook binnen elk land. 
Dat betekent een economie die zich naar de noden van de bevolking plooit. Niet omgekeerd. Dat 
betekent respect voor de universele mensenrechten. Ook voor de rechten van vrouwen, ook voor 
arbeidsrechten. Maar al die zaken zullen er niet uit zichzelf komen. Daarom zijn ledenorganisaties 
en maatschappelijke bewegingen zo belangrijk. Ze verenigen de belangen van hun groep, ze laten 
hun stem horen in de besluitvorming. Zo verwerven ze de macht, een tegenmacht, om die 
belangen af te dwingen en om gehoord te worden. Dat is waarom fos organisaties en bewegingen 
in het Zuiden steunen en helpen groeien.” 

Internationale solidariteit is één van de kenmerken van de Algemene Centrale 

“Niets is onomkeerbaar. Ook niet de macht van de multinationals. Er kunnen overwinningen 
gehaald worden, ondanks alle nederlagen. De wereldwijde concurrentie tussen de werknemers 
kan worden bestreden. Daarvoor moeten we in de eerste plaats bij ons strijd voeren. Maar 
daarvoor moeten we ook internationaal strijd voeren. Door bijvoorbeeld de werknemers uit 
derdewereldlanden te helpen om hun eigen vakbondsorganisaties op te richten of te versterken.  

Het nastreven door werknemers uit Azië, Afrika of Latijns-Amerika van betere 
arbeidsomstandigheden, hun strijd voor de verhoging van de koopkracht, de uitbouw van een 
sociale wetgeving, gezondheidszorg die naam waardig: dat is nog steeds de beste manier om de 
verwoestende globalisering een halt toe te roepen.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je meer weten? 

Ben je geinteresseerd in Palestina en wil je meer weten over de projecten in Palestina? Wil je graag 
meer weten over internationale solidariteit in de praktijk en wil je hiervoor de hulp inschakelen van 
fos of de Algemene Centrale?  

Aarzel dan niet om contact op te nemen! 

 

Algemene Centrale - ABVV 
Hoogstraat 26-28 
1000 Brussel 
Tel 02 549 06 42 
Koen.Vanbrabandt@accg.be 
www.accg.be 
 

fos-socialistische solidariteit 
Grasmarkt 105/46 
1000 Brussel 
Tel 02 552 02 03 06 
Ali.Selvi@fos-socsol.be  
www.fos-socsol.be  

 

 

 

 


