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Het Nederlandse bedrijf G-Star timmert fors aan de weg. Op dit 
moment wordt de nieuwe denimcollectie via billboards aan de 
Nederlandse consument gepresenteerd. Veel G-Star kleding wordt in 
India gemaakt. Problematisch daarbij is dat het met de naleving van 
arbeidsrechten niet zo nauw wordt genomen. De situatie bij Fibre and 
Fabrics International Pvt Ltd (FFI) en dochteronderneming Jeans Knit 
Pvt Ltd (JKPL), de Indiase toeleveranciers van G-Star in Bangalore, is 
zeer ernstig. Onmiddellijk ingrijpen door G-Star is vereist.

EEN PROTESTBRIEF VAN DE SCHONE KLEREN KAMPAGNE

G-STAR IS ABOUT BREAKING RULES!

OOK ARBEIDSRECHTEN ZIJN NIET HEILIG BIJ G-STAR

Lage lonen, verplicht overwerk, verbaal en 
fysiek geweld tegen werknemers, seksuele 
intimidatie van vrouwelijke werknemers - dit 
is maar een greep uit de vele overtredin-
gen die plaatsvinden bij G-Star’s toele-
veranciers in Bangalore waar ruim 5000 
arbeiders, voornamelijk migranten van lage 
kastenafkomst, werken. Organisaties die 
de belangen van werknemers behartigen 

wordt het werken binnen de vijf productie-
eenheden van FFI en JKPL bijzonder lastig 
gemaakt. De Garment And Textiles Workers 
Union (GATWU) geniet het vertrouwen van 
de werknemers, maar mensen durven niet 
openlijk lid te worden van deze vakbond, 
uit angst voor ontslag. Zo’n 60 werkneem-
sters zijn aangesloten bij het Women 
Garment Workers Front.

De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de 
Landelijke India Werkgroep (LIW) maken 
zich ernstig zorgen over de situatie bij FFI en 
JKPL. In het najaar van 2005 en opnieuw 
in maart en april 2006 hebben lokale orga-
nisaties die zich inzetten voor verbetering 
van arbeidsomstandigheden in de kledingin-
dustrie interviews afgenomen met FFI-werk-
nemers. De verhalen van de werknemers 
duiden op een patroon van overtredingen 
van (inter)nationale arbeidswetgeving. 

GEWELD TEGEN WERKNEMERS

Het geweld tegen werknemers ‘omdat zij 
productienormen niet halen’ of ‘omdat zij 
niet gehoorzamen’ springt het meest in 
het oog: werknemers worden stelselmatig 
uitgescholden, geschopt en geslagen, 
soms met stokken; in één geval is een 
jonge werknemer in het bijzijn van anderen 
uitgekleed en geslagen; regelmatig worden 
juist de meest mondige werknemers na 
de nachtdienst buiten de fabrieksmuren 
door knokploegen in elkaar geramd; 

SCHRIJF EEN BRIEF AAN G-STAR!
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De Schone Kleren Kampagne voert actie 

voor verbetering van arbeidsomstandighe-

den in de kledingindustrie wereldwijd.

Samen met kledingarbeiders en hun organi-

saties in productielanden worden stra-

tegieën bepaald om een einde te maken 

aan de misstanden in de kledingindustrie. 

Solidariteitsacties naar aanleiding van ‘ur-

gente oproepen’ (urgent appeals) zijn een 

belangrijk deel van het werk van de Schone 

Kleren Kampagne. 

Een urgent appeal is een oproep door 

kledingarbeiders en organisaties/vak-

bonden die hen vertegenwoordigen tot 

internationale solidariteit om zodoende de 

eisen van de arbeiders te onderschrijven in 

situaties waar hun rechten niet worden ge-

respecteerd. De Schone Kleren Kampagne 

onderneemt alleen actie wanneer precies 

duidelijk is wat de arbeiders die betrokken 

zijn bij het arbeidsconfl ict, willen. In veel 

gevallen willen arbeiders wel ondersteuning 

van arbeidsrechtenactivisten maar kiezen 

ze er niet voor om hun klacht openbaar te 

maken. In dat geval wordt er ‘achter de 

schermen’ druk uitgeoefend op het betrok-

ken bedrijf. Zaken die in protestbrieven 

als deze worden behandeld, zijn allemaal 

op verzoek van de arbeiders openbaar 

gemaakt.

India is een belangrijk kledingprodu-
cerend land. In deze zeer omvangrijke 
bedrijfstak vinden miljoenen mensen, 
voornamelijk vrouwen, werk. Kleding is 
een belangrijk exportproduct voor India. 
Ook Nederlandse merken worden in In-
dia geproduceerd. De arbeidsomstandig-
heden zijn doorgaans slecht: lage lonen, 
onbetaald overwerk, verbaal geweld en 
seksuele intimidatie zijn schering en 
inslag. Werknemers die zich organise-
ren om voor hun rechten op te komen 
riskeren ontslag. De overheid en de 
industrie in India kiezen voor liberalise-
ring en deregulering zonder daarbij goed 
de belangen en rechten van werknemers 
in het oog te houden.

Deze protestbrief is gewijd aan het Ne-
derlandse bedrijf G-Star. Op dit moment 
wordt de nieuwe G-Star collectie via 
billboards en tramreclame aan de Neder-
landse consument gepresenteerd. Ook 
G-Star laat in India produceren door haar 
vaste toeleveranciers Fibre and Fabrics 
International Pvt Ltd (FFI) en dochteron-
derneming Jeans Knit Pvt Ltd (JKPL) uit 
Bangalore. Problematisch is dat het bij 
FFI en JKPL niet zo nauw genomen wordt 
met de naleving van arbeidsrechten. De 
problemen bij deze toeleveranciers zijn 
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behoorlijk ernstig. Stuur daarom een 
brief naar G-Star en eis onmiddellijk 
ingrijpen om te zorgen dat de problemen 
aangepakt worden.

Bedrijven die in India laten produceren 
zijn verantwoordelijk voor naleving van 
arbeidsrechten bij hun toeleveranciers. 
Directe samenwerking op lokaal niveau 
met vakbonden en werknemersorganisa-
ties is een voorwaarde voor structurele 
verbeteringen van arbeidsomstandighe-
den. De Schone Kleren Kampage en de 
Landelijke India Werkgroep werken nauw 
samen met vakbonden en arbeidsrech-
tenorganisaties in India die zich inzetten 
voor de rechten van kledingwerknemers. 
G-Star moet op zeer korte termijn een 
bijeenkomst beleggen met het manage-
ment van de FFI en JKPL fabrieken, de 
vakbond GATWU en andere betrokken 
arbeidsrechtenorganisaties om een 
verbeterplan op te stellen.

Steun de FFI werknemers en schrijf 

een brief aan G-Star!

Bedankt alvast!

De Schone Kleren Kampagne en de 
Landelijke India Werkgroep

Beste 
Protestbriefschrijver

Landelijke India Werkgroep

De Landelijke India Werkgroep (LIW) is al jaren actief betrokken bij de Schone 

Kleren Kampagne. De LIW zet zich in voor de kansarmen in India.  Ze doet dat door 

campagnes, voorlichting en onderzoek. De LIW werkt nauw samen met organisaties 

die zich inzetten voor een rechtvaardiger Indiase samenleving: in India, Nederland 

en andere landen. Meer info? Kijk op: www.indianet.nl, of bel 030 232 13 40.



WERKNEMERS VAN DE FFI FABRIEK

vrouwelijke werknemers worden sexueel 
geïntimideerd. Maar er spelen ook andere 
problemen bij FFI en JKPL. Er is geen col-
lectieve onderhandelingsovereenkomst van 
kracht. Lonen verschillen van persoon tot 
persoon. Het is onduidelijk hoe lonen vast-
gesteld worden. De lonen zijn te laag om 
in de bestaansbehoeften te voorzien. Vrou-
wen krijgen minder betaald dan mannen 
voor hetzelfde type werk. Er worden onrea-
listisch hoge productienormen vastgesteld 
zodat er dagelijks uren extra gewerkt 
moet worden. Deze uren worden niet als 
overwerk beschouwd en niet als zodanig 
uitbetaald. Overwerk kan niet geweigerd 
worden. Het werk is zwaar, vies en onveilig. 
Werknemers klagen over blootstelling aan 
chemische middelen. Werknemers kunnen 
zonder vooraankondiging worden ontslagen 
omdat zij een aanstellingsbrief en arbeids-
contract ontberen.

VAKBOND ONDERNEEMT STAPPEN

Werknemers hebben weinig mogelijkheden 
om hun problemen aan te kaarten. De 
GATWU, aangesloten bij het New Trade 
Union Initiative (NTUI), dringt er bij het 

management op aan om met betrokkenen 
te bekijken hoe de problemen aangepakt 
kunnen worden, maar FFI en JKPL geven 
niet thuis. De GATWU bereidt een klacht 
tegen FFI en JKPL voor, in te dienen bij de 
Indiase overheid, voor het niet naleven van 
de arbeidswetgeving. Ook onderzoekt de 
GATWU de mogelijkheid van strafrechterlij-
ke vervolging in verband met de geweldple-
ging jegens werknemers. De GATWU voert 
samen met het Women Garment Workers 
Front en andere organisaties lokaal actie 
tegen FFI en JKPL.

G-STAR WACHT TE LANG

Eind oktober 2005 schreven de Schone 
Kleren Kampagne en de Landelijke India 
Werkgroep G-Star aan. Onze vraag was hoe 
G-Star er zorg voor draagt dat werknemers 
van G-Star’s toeleveranciers veilige en 
gezonde arbeidsomstandigheden genie-
ten, een leefbaar loon verdienen en de 
ruimte hebben om voor de eigen rechten 
op te komen. In december 2005 vond er 
een gesprek tussen de SKK en de LIW en 
G-Star plaats. In dit gesprek maakte G-Star 
duidelijk dat het onderwerp ‘maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen’ hoog op de 
agenda staat. Dit klonk veelbelovend, maar 
vooralsnog lijkt G-Star alleen lippendienst 
te bewijzen aan dit thema.

G-Star is door de SKK en de LIW in detail 
geïnformeerd over de problemen bij FFI en 
JKPL . De SKK en de LIW hebben G-Star 
dringend opgeroepen iets te doen aan het 
geweld en de intimidatie en aan verbete-
ring van de arbeidsomstandigheden. G-Star 
heeft het FFI- management verzocht de 
beschuldigingen te onderzoeken en maat-
regelen te treffen. De bevindingen van dit 
onderzoek zijn nog niet bekend gemaakt.

Terwijl G-Star treuzelt met het vormgeven 
van een MVO-beleid, blijft de situatie in de 
FFI en JKPL fabrieken kritiek. G-Star zegt 
het nu niet het juiste moment te vinden 
om met de GATWU en andere organisaties 
te spreken over verbetering van de situ-
atie bij deze toeleveranciers. Op dit punt 
verschillen de SKK en de LIW nadrukkelijk 
met G-Star van mening. De problemen zijn 
zo ernstig dat onmiddellijke stappen zijn 
vereist. Parallel hieraan kan G-Star werken 
aan het structureel opschonen van de 
productieketens. De SKK en de LIW vinden 
dat G-Star ruimschoots de tijd heeft gehad 
om maatregelen te treffen om de werkne-
mers in Bangalore te steunen.

VERVOLG
G-STAR

Schrijf een brief aan G-STAR en eis 

dat G-STAR:

★ op zeer korte termijn een bijeenkomst 

belegd met FFI, JKPL, de GATWU en 

andere arbeidsrechtenorganisaties zoals 

het Women Garment Workers Front om 

samen de problemen in de fabrieken 

van FFI en JKPL te bespreken;

★ een verbeterplan voor FFI en JKPL 

opstelt, in overleg met bovengenoemde 

partijen

★ op korte termijn een geloofwaardig MVO-

beleid ontwikkelt en implementeert door 

zich aan te sluiten bij een serieus multi 

stakeholder initiatief (zoals de Fair Wear 

Foundation).

De belangrijkste eisen van de 
werknemers zijn dat:
★ het fysieke en verbale geweld tegen 

werknemers direct stopt en dat het 

personeel dat zich aan geweldpleging 

schuldig heeft gemaakt bestraft wordt

★ de GATWU erkent wordt als een 

belangrijke vertegenwoordiger van de 

werknemers in de verschillende FFI en 

JKPL fabrieken

★ werknemers de ruimte krijgen om zich 

te organiseren en zich aan te sluiten bij 

belangenorganisaties

★ FFI en JKPL met de GATWU en andere 

betrokken organisaties onderhandelen 

over een collectieve arbeidsovereen-

komst en dat werknemers een arbeids-

contract krijgen

★ er reële productiedoelen worden ge-

steld, er een einde komt aan verplicht 

overwerk en dat overuren in overeen-

stemming met de arbeidswet worden 

uitbetaalt. 

★ in alle productie-eenheden comités 

ingesteld worden om opvolging te geven 

aan de richtlijnen van het Indiase hoog-

gerechtshof in India inzake seksuele 

intimidatie.

STEUN DE FFI WERKNEMERS!



Bengaalse kledingarbeiders protesteren 
tegen onveilige arbeidsomstandigheden

FILA SPEELT VALS

In 2004 werd in de PT Tae Hwa sportschoe-
nenfabriek in Indonesië een groot aantal 
misstanden geconstateerd. FILA was de 
grootste afnemer van deze fabriek. In febru-
ari 2005 werd de fabriek onaangekondigd 
gesloten en stonden 3500 arbeiders zonder 
een deugdelijke regeling op straat. Tijdens 
de zomer van 2005 zijn er wereldwijd acties 
georganiseerd om FILA te bewegen zich in te 
zetten voor de Tae Hwa arbeiders. Anderhalf 
jaar later hebben de ontslagen arbeiders 
nog steeds geen wettelijke compensatie 
gekregen. De Schone Kleren Kampagne, 
Oxfam/Novib en de internationale vakbonden 
hebben FILA herhaaldelijk om uitleg voor de 
plotselinge sluiting gevraagd en hebben FILA 
opgeroepen ervoor te zorgen dat de arbeiders 
hun ontslagpremies krijgen uitbetaald. FILA 
geeft er geen blijk van verantwoordelijkheid 
te willen nemen. Honderden protestbrieven 
vanuit Engeland, Australië en Nederland zijn 
tot dusver onbeantwoord gebleven.

Dit soort onbehoorlijk gedrag van bedrijven 
zal des te meer in de hand worden gewerkt 
als de voorgestelde fl exibilisering van de 
Indonesische arbeidswet wordt doorgevoerd. 
Duizenden arbeiders hebben op 1 mei jl. in 
Indonesië geprotesteerd tegen de nieuwe 
wetsvoorstellen. De voorgestelde wijzigingen 
maken het voor bedrijven gemakkelijker om 
met fl exibele arbeidscontracten te werken en 
productie uit te besteden en creëren daar-
mee arbeidsonzekerheid. Voorts verdwijnt 
bijvoorbeeld het stakingsrecht uit de wet en 
komen ontslagvergoedingen onder druk te 
staan. Volgens de Indonesische regering zal 
het buitenlandse investeerders aantrekken. 
Vakbonden en arbeidsgerelateerde organi-
saties waarschuwen voor een inperking van 
arbeidsrechten.

NORTH SAILS: 
ONSPORTIEF BEDRIJF

In 2002 werden 207 arbeiders van de North 
Sails surfzeilenfabriek in Sri Lanka ontslagen 
omdat zij protesteerden tegen de afschaffi ng 
van een kwaliteitsbonus, een ‘extraatje’ dat 
noodzakelijk was voor de arbeiders om te 
overleven. Al vier jaar doet het management 
valse beloften, intimideert het arbeiders en 
vertraagt het de door de arbeiders aangespan-
nen juridische processen. Zonder werk, zijn de 
ontslagen arbeiders afhankelijk van familiele-
den. Het vinden van ander werk is lastig omdat 
de ontslagen arbeiders op een zwarte lijst 
staan. Sinds 2002 oefent de Schone Kleren 
Kampagne druk uit op North Sails en de Oos-
tenrijkse eigenaar van de fabriek, en eist dat 
de onrechtmatig ontslagen arbeiders worden 
teruggenomen en het recht op organisatie in 
de fabriek wordt gerespecteerd. Wereldwijd zijn 
er acties gevoerd om de North Sails arbeiders 
te steunen en zijn er honderden protestbrieven 
gestuurd. North Sails toont zich niet ontvanke-
lijk voor de kritiek. In november 2005 dienden 
vakbonden een klacht in tegen de eigenaar 
van de surfzeilenfabriek bij het Oostenrijkse 
contactpunt van de OESO (Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikke-
ling) omdat het bedrijf de OESO richtlijnen 
schendt. Deze richtlijnen omvatten afspraken 
over o.a. mensenrechten en arbeidsrelaties. 
Het nationale contactpunt zal n.a.v. de klacht 
aanbevelingen doen om het arbeidsconfl ict 
op te lossen. In februari jl. werd bij de start 
van de derde etappe in de Volvo Ocean Race 
in de haven van Melbourne in Australië een 
solidariteitsactie voor de North Sails arbeiders 
gehouden. Deze prestigieuze zeilrace rond 
de wereld is een belangrijke gebeurtenis voor 
North Sails aangezien meerdere schepen met 
North Sails zeilen varen. In juni doet deze race 
Rotterdam aan.

SCAPINO LOONT NIET

Op 11 april 2005 stortte de Spectrum 
kledingfabriek in Bangladesh in. Er vielen 64 
doden. In februari dit jaar volgde een nieuwe 
reeks ongelukken in Bengaalse fabrieken, 
waarbij opnieuw tientallen doden vielen. Het 
is duidelijk dat er nog steeds geen structurele 
maatregelen genomen zijn om de veiligheids-
situatie in de Bengaalse kledingindustrie te 
verbeteren. Voor een volledige schadeloos-
stelling van de slachtoffers en nabestaanden 
van de Spectrum fabriek is er een fonds 
opgericht. Ruim een jaar na dato hebben 
slechts drie afnemers (Inditex, New Wave 
Group en Solo Invest) toegezegd bij te dragen 
aan dit fonds. Het Nederlandse Scapino, één 
van de afnemers, wil geen bijdrage leveren. 
Daarentegen heeft Scapino samen met onder 
andere het Duitse Karstadt Quelle en de Cot-
ton Group uit België een hulpfonds opgericht. 
De Schone Kleren Kampagne ziet dit echter 
niet als vervanging voor deelname aan het 
compensatiefonds dat zal voorzien in de 
lange termijn behoeften van de slachtoffers. 
De nationale vakbond NGWF en de overkoe-
peling van organisaties en vakbonden (BNC) 
in Bangladesh roepen de bedrijven op om bij 
te dragen aan het compensatiefonds. Voorts 
roepen zij op tot het nemen van structurele 
maatregelen op sectorniveau om dit soort tra-
gedies te voorkomen en arbeiders een veilige 
werkplek te kunnen bieden. “Dozen blokkeren 
de nooduitgang, deuren zitten op slot, of er is 
slechts één smalle trap waarlangs honder-
den arbeiders moeten vluchten. Als er brand 
uitbreekt betekent dit onherroepelijk dat er 
doden vallen”, zegt Amirul Haque Amin van 
de NGWF. Op 11 april jl., precies een jaar na 
het Spectrum drama, heeft de Schone Kleren 
Kampagne een demonstratieve kledingcheck 
in de Amsterdamse Kalverstraat gehou-
den om te onderzoeken welke kleding uit 
Bangladesh komt en wat het bedrijf doet aan 
verbetering van de veiligheid van de arbeiders 
die hun kleding maken.

PT Tae Hwa sportschoenenfabriek, Indonesië

North Sails actie in Melbourne, Australië


