138 dwangarbeiders, allemaal kinderen, gered uit
een spinnerij in Tamil Nadu
Maar volgens Indiase Exportpromotieraad is kledingindustrie vrij van
kinderarbeid
22 oktober 2012

Op 15 oktober deden regeringsambtenaren een inval in een weverij in het district Erode in
Tamil Nadu, waarbij 77 dwangarbeiders – allen kinderen – werden gered. Veertien kinderen
waren jonger dan 14 jaar, de
minimum leeftijd om fabriekswerk te
mogen doen. Maar ook dwangarbeid
van kinderen boven de 14 is een
schending van de Indiase wet. De
kinderen werkten in ploegendiensten
van 12 uur, terwijl 8 uur voor volwassenen de wettelijke norm is. Zij
of hun ouders hadden een voorschot
gekregen van 10.000 Indiase Roepies,
die ze moesten terug betalen via hun
loon. De werkers, inclusief die
kinderen, hadden onderdak gekregen
van hun werkgever en mochten al
meerdere maanden niet naar huis.
De inval was aangekaart door
organisaties die samenwerken onder
de naam Tirupur People’s Forum
(TPF), die de kinder- en dwangarbeid
onder de aandacht van de lokale
overheid bracht.
De Landelijke India Werkgroep
werkt nauw samen met TPF rondom
dwangarbeid en kinderarbeid in de
textiel en kledingindustrie in Tamil
Nadu. We brengen de kwestie onder
de aandacht van Westerse kledingmerken die producten kopen in deze
regio, de Nederlandse overheid en
consumenten.
Na de inval op 15 oktober werden de dag erna nog 61 kinderarbeiders gevonden in een
tempel en bevrijd. De opzichter van een ander spinnerij in Erode was met de kinderen
onderweg, want hij vreesde nog meer invallen en wilde de kinderen daarom naar huis
brengen. Hij verklaarde niet te weten hoe oud de kinderen waren. Het bleek dat 22 kinderen
jonger waren dan 14 jaar.

In een persbericht van 20 oktober
laat TPF weten dat ‘er 200.000
meisjes als dwangarbeiders onder
het Sumangali/ Camp Coolie
systeem werken. De meeste van hen
zijn jonger dan 18 jaar en veel zelfs
honger dan 14.’
Het persbericht bericht verder over
de bevrijde kinderen: ‘De kinderen
worden in gevangenisachtige onderkomens vastgehouden, ze worden
gedwongen om 12 uur per dag te
werken en krijgen slechte kwaliteit
voedsel en drinkwater. Allen leefden
Persconferentie van het Tirupur People’s Forum
onder slechte hygiënische omstandigheden met slechts 2 toiletten. Hun wordt niet toegestaan te communiceren met hun
gezinsleden en de buitenwereld. Het is een zuiver geval van gebonden arbeid.’
Het Tirupur People’s Forum eist wettelijk optreden tegen degenen die de kinderen dwongen
om te werken en een grondig onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de spinnerij.
Diverse wetten, waaronder wetten tegen kinderarbeid en gebonden arbeid, zijn geschonden.
TPF maakt zich ook bezorgd over de opvang en rehabilitatie van de bevrijde kinderen. De
kinderen zouden een ‘Release Certificate’ moeten krijgen, een bepaling in de wet tegen
gebonden arbeid die hen ondersteuning toegezegd. Ook wil TPF dat de boete die aan de
daders wordt opgelegd gebruikt wordt voor een veilig onderkomen, onderwijs en
beroepsopleiding voor de kinderen.
Onlangs heeft het Amerikaanse Ministerie van Arbeid een lijst gepubliceerd met sectoren
waar het risico op kinderarbeid groot is. De Indiase textiel en kledingindustrie staat daar op.
De Indiase kledingindustrie – bij monde van de Kleding Exportpromotie Raad – ontkent dat
er sprake is van kinderarbeid in de kledingindustrie. Andere producten die op de
Amerikaanse ‘waarschuwingslijst staan zijn o.m.: tapijten, katoenzaad, leren producten,
sloten, vuurwerk, zijde, natuursteen, bakstenen en rijst.

Bronnen: ‘Only 14 among 27 Saved Are Child Labourers’ and ‘61 More Children Rescued’, The New Indian
Express, 17 October 2012; ’77 bonded labourers rescued from Erode textile mill’, The Hindu, 16 October 2012;
‘No child labour in Indian garment industry: AEPC’, Businessline, 10 October 2012.
Zie ook het persbericht van Tirupur People’s Forum (TPF): http://www.indianet.nl/pdf/pb121022.pdf, en de
petitie van TPF: http://www.indianet.nl/pdf/petition121016.pdf.
Voor meer informatie over het Sumangali/Camp Coolie Scheme en de betrokkenheid van westerse bedrijven:
http://www.indianet.nl/sumangali.html.

