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Samenvatting:           Senegal: Werk in de 20e eeuw 

 

Dit onderzoek werpt licht op de ontwikkeling van de Senegalese arbeidsmarkt, en biedt lezers een 

kader om de huidige werkgelegenheidssituatie in dit West-Afrikaanse land, dat gekenmerkt wordt 

door een aanhoudende crisis, te begrijpen. Deze studie van de arbeidsmarkt in de twintigste eeuw 

laat zien welke lange-termijn transformaties zich in de wereld van het werk hebben voorgedaan. 

De studie is gebaseerd op diverse bronnen die variëren in vorm en waarde: een omvangrijke 

hoeveelheid materiaal uit de koloniale archieven in Dakar, open interviews en secundaire bronnen 

die geherinterpreteerd worden. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek worden gecombineerd, met 

nadruk op het laatste. Gedrukt en gesproken materiaal worden vergelijkend geanalyseerd, 

waardoor een kritische benadering mogelijk wordt van standpunten die in de literatuur ten aanzien 

van een aantal hoofdvragen worden ingenomen. Het verklaren van wat werk betekent in de 

Senegalese samenleving impliceert het in kaart brengen van de transformaties die hebben 

plaatsgevonden in economische, sociale en politieke sferen van Senegal vanaf de koloniale 

periode tot de post-onafhankelijkheid; het analyseren van de vorming van de arbeidsmarkt; en het 

identificeren van de factoren die verantwoordelijk zijn voor de vele verstoringen en breuken die 

we hebben gezien in verschillende componenten van die markt. 

 

Deze studie is opgebouwd uit twee hoofddelen, met de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) als 

scheidslijn ertussen. Het eerste deel, met de titel Werk, ideologische constructen en koloniaal 

beleid (1900-1945), kijkt naar ‘het instituut’ werk in een agro-pastorale samenleving die 

geïntegreerd wordt in het kapitalistische wereldsysteem. Het analyseert hoe manieren van werken 

zich ontwikkelden in lokale zelfvoorzienende economieën, en richt de aandacht op de 

prototypische ‘held van het veld’ die de eerlijke, hardwerkende man symboliseert, de werker die 

bekend staat om zijn fysieke kracht, uithoudingsvermogen en liefde voor arbeid. Inzichtelijk 

wordt hoe werk in dit tijdsgewricht voornamelijk gekenmerkt werd door fysieke activiteit en hoe 

het gevoelens opriep die varieerden van waardigheid tot verachting, afhankelijk van de sociale 

status en het type beroep van een persoon. Dit veranderde echter met de expansie van de 

Atlantische slavenhandel waardoor bepaalde elites in staat waren om geweren en grote aantallen 

slaven, die steeds meer werden ingezet voor productieve activiteiten, te accumuleren. Met deze 
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transformatie kreeg manuele arbeid een stigma en werd het tot een laag gewaardeerde activiteit 

van mensen van inferieure status.  

 

Het waren de door het kolonialisme aangewakkerde geldeconomie en de groeiende pindaproductie 

die er tegelijkertijd toe leidden dat werk een zekere waardigheid herwon. De nieuwe economische 

kansen stelden boeren in staat om zich los te maken uit de greep van de traditionele leiders en 

marabouts1, en daarmee ook een zekere mate van autonomie ten opzichte van het koloniale 

systeem te creëren. Doordat de Sufi-ordes hun religieuze scholen langzaam aan in grootschalige 

pindaplantages transformeerden, werd hard werken een manier om uitdrukking te geven aan 

toewijding aan de religieuze leider, marabout, en een weg tot spirituele verlichting. Ondanks deze 

gedeeltelijke rehabilitatie van fysiek werk en de formele afschaffing van slavernij bleef de 

arbeidskwestie het koloniale systeem voor grote moeilijkheden stellen, en bleek het bij herhaling 

een struikelblok voor de implementatie van koloniale projecten op allerlei terreinen. Koloniale 

elites waren gedwongen te vertrouwen op twee tegenstrijdige manieren om arbeid te mobiliseren: 

enerzijds voortgaan op de weg der onvrije arbeid (en dus aansluitend bij het slavernijverleden), en 

anderzijds refererend aan de vrije arbeid, zoals die opkwam in nieuwe koloniale projecten en 

opkomende stedelijke centra.  

 

Met de groei van de monetaire economie raakte werk voor betaling meer wijdverbreid, en dit 

leidde geleidelijk aan tot veranderingen in de manier waarop de lokale bevolking tegen werk 

aankeek. Zij zag het meer en meer als een toegang tot moderniteit, een bron van inkomen, en een 

sleutel tot de grote sociale en politieke veranderingen die zich zouden voltrekken in de twintigste 

eeuw. Met betaald werk deed een nieuwe soort van dienstverlening, vergezeld door nieuwe 

beroepen, zijn intrede; en dat op zijn beurt bracht nieuwe ideeën over de organisatie en verdeling 

van werk met zich mee. Als gevolg van de ontwikkeling van de transportinfrastructuur en van 

industriële activiteiten namen de werkgelegenheidsmogelijkheden toe, en trokken meer en meer 

migranten naar de steden. Deze steden kwamen op als nieuwe centra waar mensen leefden en in 

nieuwe interpersoonlijke relaties met elkaar verbonden raakten, maar zij bleken ook de bron van 

sociale spanningen en tegenstellingen. 

 

Vanaf 1919 vonden de eerste vakbondsdemonstraties van arbeiders van de spoorwegen, en de 

binnen- en buitenvaart, en later ook van werkers uit het onderwijs en de koloniale bureaucratie, 

                                                 
1 Marabouts zijn religieuze Sufi-leiders die grootschalige pindaplantages leidden ter ondersteuning van de 
koloniale politieke economie. 
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plaats. De demonstraties hadden een radicale toon en soms een gewelddadig karakter. Terwijl het 

vakbondsbewustzijn zich ontwikkelde, nam het koloniale bestuur een terughoudende positie in 

met betrekking tot de sociale- en arbeidswetgeving. Franse sociale wetgeving werd op een 

voorzichtige en zelfs restrictieve wijze toegepast in de kolonies, waarbij de vrijheid van 

samenkomst enkel toegekend werd aan arbeiders die volledige Franse burgers waren. Het verbod 

op vakbondsactiviteiten voor Franse koloniale onderdanen, het overgrote deel van de bevolking, 

verklaart de spontane opkomst van een grote variëteit aan beroepsorganisaties, die bijvoorbeeld de 

vorm aannamen van ‘associaties van wederzijdse solidariteit’ om de reguleringen te omzeilen en 

toch de belangen van arbeiders te verdedigen.  

 

Druk van de internationale gemeenschap, van zowel Franse progressieve krachten als van 

werkgevers zelf, dwong het koloniale bestuur tot een milder arbeidsregime met het decreet van 22 

oktober 1925 over de arbeidsomstandigheden in Frans West Afrika (AOF, Afrique occidentale 

française). Deze moest een eind maken aan twee kritieke punten in het Franse koloniale 

arbeidsbeleid: het ontkennen van het recht op vereniging van ongeschoolde arbeiders, die 60 

procent van de beroepsbevolking uitmaakten, en de inzet van gedwongen arbeid ter compensatie 

van wat het ‘tekort aan arbeid’ genoemd werd. Met de opkomst van het Front Populaire in 

Frankrijk en onder de invloed van de gouveneur-generaal Marcel de Coppet (1936-1938) werd 

een begin gemaakt met de uitvoering van verschillende bepalingen van de Franse sociale 

wetgeving in Frans West Afrika. Deze wijziging van de juridische orde stelde 

werknemersvakbonden in staat tot bloei te komen. Het voedde ook de snelle groei van een 

compleet nieuwe politieke en sociale klasse van loonarbeiders die langzaam aan hun vermogen tot 

zelforganisatie herkenden, krachtig betere leef- en werkomstandigheden eisten, en uiteindelijk de 

koloniale orde omver wierpen. De nieuwe sociale krachten die de loonarbeiders losmaakten 

leidden tot een splitsing tussen het oude koloniale Afrika en de verlichte burgers en de boeren. 

 

Het tweede deel is getiteld Industrialisering en de opkomst van de werknemer: een arbeidsmarkt 

gedomineerd door de private en later de publieke sector (1946-1990). Dit deel gaat in op de 

evolutie van zowel het koloniale ontwikkelingsbeleid als het industrialiseringsbeleid van het 

onafhankelijke Senegal, met de laatste als belangrijke begunstigde van het Fonds d’Investissement 

pour le Développement Economique et Social des Territoires d’Outre-mer (FIDES) in de vroege 

jaren na de oorlog. De periode van 1948 tot 1956 was een gouden tijd voor investeringen door 

Franse ondernemingen in het kader van import-substitutie industrialisering. Het leidde tot de 

opkomst van een reeks nieuwe economische activiteiten in Senegal, waaronder de raffinage van 
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plantaardige olie, de vis- en graanverwerking, de tabaksnijverheid, het roosteren van koffie, de 

productie van textiel en zeep, machinefabricage, scheepvaart, publieke werken, de vervaardiging 

van bouwmaterialen, en de winning van mineralen. In Senegal, en met name in Dakar, bevond 

zich bijna een derde, zo’n 32%, van de loonarbeiders van geheel Frans West Afrika. In 

verhouding tot de totale bevolking was deze formele gesalarieerde arbeidsbevolking slechts een 

minderheid; het belang van deze nieuwe sociale categorie van loonarbeiders kwam echter niet 

zozeer voort uit haar omvang, als wel uit de vitale rol die ze speelde in de pogingen om moderne 

economische structuren op te zetten in de koloniën. De loonarbeiders bedroegen minder dan 9% 

van de totale werkende bevolking en nog geen 2% van de totale bevolking van West Afrika. Toch 

waren zij de kern van de nieuwe middengroepen die haar kracht zou tonen.  

 

Vanaf 1946 lanceerden de Afrikaanse vakbonden verschillende vormen van mobilisatie en strijd. 

Met steun van Europese partners en nationalistische politieke partijen in de koloniën slaagden ze 

er langzaam in om een progressievere arbeidswetgeving en verbeterde arbeidsomstandigheden te 

realiseren. Daarbij bouwden ze voort op de kleine overwinningen die waren geboekt in het kielzog 

van de Union française en de aanvaarding van de assimilationistische constitutie in 1946. Hun 

inzet werd beloond met de wet van 30 juni 1950 die het loonpeil van locale publieke werknemers 

in de kolonies gelijktrok met dat van hun Franse tegenhangers in de metropool, en vervolgens met 

het aannemen en afkondigen van de overzeese arbeidscode op 15 december 1952. Zwakke 

naleving van de nieuwe wetgeving, in combinatie met de regressieve indexering van de salarissen 

van de arbeiders in verhouding tot de kosten van levensonderhoud, maakte dat de vakbonden 

tussen 1952 en 1956 wederom van zich lieten horen. De Franse regering, geconfronteerd met 

groeiende welwillendheid van de internationale gemeenschap ten aanzien van dekolonisatie en 

met het verlies van de koloniale oorlogen in Indochina en Algerije, bezon zich op haar koloniale 

strategieën en koos voor het toekennen van interne politieke autonomie aan enkele van de 

overzeese gebieden. Daarmee slaagde ze erin de balans in haar voordeel te laten omslaan met de 

kaderwet (Loi Cadre) van 23 juni 1956, waarmee het uiteenvallen van federale entiteiten, zoals 

Frans West Afrika, versneld werd.  

 

Vanaf 1957 versnelde het tempo van veranderingen in de politieke relaties tussen Frankrijk en 

haar koloniën, wat leidde tot de vele proclamaties van onafhankelijkheid in 1960. In het geval van 

Senegal zaaide de arbeids- en juridische onzekerheid in de eerste decennia na de oorlog twijfel 

over het industrialiseringsproces, wat leidde tot het verlies van belangrijke markten en de 

verpaupering van de productiefaciliteiten. De huidige werkgelegenheidscrisis in de industriële 
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sector is een direct gevolg van deze situatie. De private sector stagneerde steeds meer, en verloor 

in 1966 de positie van belangrijkste bron van werkgelegenheid, toen ze werd ingehaald door de 

zich steeds verder ontpoppende publieke sector.  

 

Deze analyse van de evolutie van de arbeidsmarkt in Senegal legt een intrigerende paradox bloot: 

de rol van de staat als grootste werkgever is geen erfenis van het koloniale tijdperk. De staat is 

niet zozeer een dominante speler in de arbeidsmarkt als gevolg van een residu van de koloniale 

nalatenschap, maar juist door de krachten die loskwamen in de postkoloniale periode. De 

economische crisis die begon in 1968, alsmede de effecten van snelle bevolkingsgroei en 

versnelde urbanisatie, verdiepten het probleem van een overaanbod van arbeiders die geen of te 

weinig werk hadden. De implementatie van structurele aanpassingsprogramma’s vanaf 1979 

maakte de werkgelegenheidscrisis op een pijnlijke en grimmige wijze zichtbaar aan het publiek. 

De terugtrekking van de staat uit de arbeidsmarkt lijkt de uitbreiding van de zogenoemde 

informele sector verder te hebben gestimuleerd. Daarnaast wordt de arbeidsmarkt meer en meer 

gekarakteriseerd door werkloosheid onder jonge mannen en vrouwen. De groeiende aantallen 

werknemers, van alle leeftijden en beroepen, die emigratie als de enige oplossing zien in de 

huidige ernstige werkgelegenheidscrisis herinneren op ontnuchterende wijze aan de mislukking, 

of op zijn minst de tekortkomingen, van het arbeids-, en daarmee het ontwikkelingsbeleid dat in 

het verleden is gevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


