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PRESENTATIEBESTAND

PALESTINIAN WORKERS
Een fototentoonstelling over de leefwereld van steengroevearbeiders in Palestina

De Palestijnse bevolking leeft in een omgeving die getekend is door de Is-
raëlische militaire bezetting, en die haar doet wegzinken in een uiterst moeilijke 
socio-economische situatie. Deze bezetting is misschien minder spectaculair en 
minder zichtbaar dan openlijk gewapende conflicten, maar wel verraderlijker. 
Ze is één van de langste en wreedste reeks gewelddaden uit de hedendaagse 
geschiedenis. 

Vandaag schat men dat meer dan een kwart van de Palestijnen – 1,4 miljoen 
mensen – in armoede leeft. Ze gaan gebukt onder een veelvormig systeem van 
onderdrukking en uitbuiting door de Israëlische staat, dat werknemers verhin-
dert hun recht op arbeid en tewerkstelling op te eisen. 70% van hen heeft geen 
toegang tot gezondheidszorg. Er is nochtans een nieuwe wet die hen moet 
beschermen, maar tot op vandaag blijft die dode letter. Als gevolg hiervan bleef 
het aantal Palestijnen dat naar Israël en de nederzettingen trekt om er te werken 
de laatste jaren stijgen, tot 133.000 net vóór de pandemie.

In de steengroeven is de situatie niet anders: de arbeidsomstandigheden vol-
doen vaak niet aan de criteria van waardig werk, en dat geldt zowel voor het 
loon, voor de opgelegde werkdruk (met name de arbeidsuren) als voor de vei-
ligheidsmaatregelen (gebrek aan uitrusting, bescherming, enz.). Dit alles tegen 
de achtergrond van de Israëlische militaire bezetting, waarbij regelmatig wordt 
gedreigd met sluiting van de site of inbeslagname van werkgereedschap.

Desondanks bieden de Palestijnen nog steeds weerstand en blijft het midden-
veld niet aan de zijlijn staan. Net zoals de belangrijkste Palestijnse vakbonds-
federatie, de Palestinian General Federation of Trade Unions (PGFTU), die de 
werknemers en werkgevers in de steengroevesector sensibiliseert rond het be-
lang om de veiligheidsmaatregelen na te leven. 

Deze fototentoonstelling wil de werknemers uit de Palestijnse steengroe-
ven onder de aandacht brengen. Zij die elke dag opstaan en het hoofd 
bieden aan de vele obstakels die door de Israëlische militaire bezetting 
worden opgetrokken om in risicovolle omstandigheden te gaan werken.
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DE FOTOGRAFE
Véronique Vercheval begon haar carrière als fotojour-
naliste voor het tijdschrift Voyelles. Ze werkte aan 
langlopende documentaires en sociologische onder-
zoeken, onder meer voor de projecten van de Archives 
de Wallonie. Ze fotografeerde arbeiders uit de staalin-
dustrie en glassector, mijnwerkers, verpleegsters en 
dokters, landbouwers, wegvervoerders...
 
Ze is ook bekend om haar talrijke reportages in het be-
zette Palestina.
Elke keer opnieuw gaat Véronique volledig op in wat 
ze onderneemt, met een resolute blik op de sociale en 
menselijke kant van de zaak.

HET SAMENWERKINGSPROJECT
Solsoc en de Algemene Centrale – ABVV, met de steun van de Belgische ontwik-
kelingssamenwerking, steunen de PGFTU (Palestinian General Federation of Trade 
Unions), de belangrijkste Palestijnse syndicale confederatie, die aan de zijde staat 
van de werknemers van de steengroeven. Eén van de doelstellingen van het pro-
gramma is sensibilisering en vorming rond de veiligheids- en gezondheidsmaatre-
gelen op het werk en de rechten van de werknemers. De vakbond houdt bovendien 
een politiek pleidooi om de naleving van die rechten te verbeteren en de toepassing 
van de arbeidswetgeving te verzekeren. In België voeren Solsoc en de Algemene 
Centrale – ABVV acties om te sensibiliseren en te lobbyen voor de naleving van de 
rechten van alle Palestijnen, voor een eerlijke vrede en het einde van de bezetting. 
Deze acties worden gerechtvaardigd door het klimaat van apartheid waarin de Pa-
lestijnen leven doordat ze al  decennialang de illegale bezetting van hun grondge-
bied moeten ondergaan. De medeplichtigheid van bedrijven en Europese regeringen 
draagt bij tot uitbuiting, tot een cultuur van straffeloosheid en versterkt bovendien 
de Israëlische economie ten koste van het Palestijnse volk. Dit staat de creatie van 
degelijke jobs en de rechten van de werknemers in de weg. Uit de recente actualiteit 
blijkt dat de situatie snel en exponentieel verslechtert en dat er nood is aan solidair 
en internationaal verzet tegen deze chaos die al veel te lang duurt.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE 
TENTOONSTELLING 
De tentoonstelling bestaat uit 20 panelen met foto’s van Véronique Vercheval, inclu-
sief onderschriften + 2 inleidende panelen, één in het Frans en één in het Nederlands 
op Dibond formaat. Bij de tentoonstelling horen 21 schildersezels die zorgen voor 
een aantrekkelijke scenografie.Er is geen speciale ruimte nodig voor dit type mate-
riaal ; de tentoonstelling staat op zichzelf.
De panelen zijn opgedeeld in 3 formaten: 

- 6 panelen van 50x50 cm
- 10 panelen van 70x70 cm
- 4 panelen van 100x100 cm

Daarnaast zijn er 21 schildersezels in verschillende maten om de panelen op te 
plaatsen:

- 6 ezels van 100 cm (hoogte) op 50 cm (breedte)
- 10 ezels van 150 cm op 70 cm
- 5 ezels van 200 cm op 100 cm 
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TENTOONSTELLING PARTNERS

- Solsoc
- De Algemene Centrale ABVV
- Palestijnse Algemene Federatie van Vakverenigingen (PGFTU)
- De Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Productie van de visuals: OilinWater - grafische studio 
Afdrukken van de foto’s: Mike Muka - Fine Art Printing

HOE LENEN ?
De tentoonstelling is gratis toegankelijk voor organisaties en verenigingen die haar 
willen gebruiken om de aandacht te vestigen op de onderwerpen die in de ten-
toonstelling aan bod komen.

Contact: Ilaria Bassetto, ibassetto@solsoc.be 
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Rue Coenraets, 68
1060 Bruxelles
Tel : +32 (0)2 505 40 82

Fax : +32 (0)2 512 88 16
Email : info@solsoc.be
www.solsoc.be
BE42-0000-0000-5454

Solsoc is een niet-gouvernementele organisatie die door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) is  erkend om programma's voor duurzame ontwikkeling in het Zuiden uit te voeren. Zeij is 
ook de internationale solidariteitsorganisatie van de Gemeenschappelijke Socialistische Actie, die 
haar historische en sociale anker is. In partnerschapSamen met verschillende onderdelen van de 
Gemeenschappelijke Socialistische Actie deze laatste steunt zeij acties initiatieven in 8 landen in 
Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Ons gemeenschappelijke doel is mensen in staat 
te stellen om met meer waardigheid te leven en hun sociaal-economische en politieke rechten 
te doen gelden. In België roepgeeft Solsoc de eisen van haar partners door aan de Belgische en 
Europese beleidsmakers op om de eisen van haar partners door te geven. Er wordtZe werkt ook 
samengewerkt met andere progressieve organisaties die haar waarden van democratie, solidariteit 
en sociale rechtvaardigheid delen.

De Algemene Centrale - ABVV komt op voor de belangen van de werknemers in verschillende 
sectoren, zoals de bouw, de scheikunde, de industrie en de dienstensector. Met onze 430.000 leden 
zetten we ons in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de lonen. We besteden 
bovendien bijzondere aandacht aan gezondheid en veiligheid op het werk. We vechten voor waardige 
arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen voor iedereen. 

Internationale solidariteit staat daarbij hoog op onze agenda. Onze internationale samenwerking en 
projecten focussen op deze strijd voor waardig werk.


