Bijlage
Activiteiten van C&A in samenwerking met textielbranche gericht op het terugdringen van het
Sumangalisysteem in de Zuid Indiase textielsector zijn onder meer:
•

•

•

•

•
•

Deelname aan het Tirapur Stakeholder Forum (TSF) met Indiase en buitenlandse bedrijven
en NGOs. TSF heeft een gedragscode (guidance document) gemaakt met daarin richtlijnen
voor zaken als huisvesting, salaris, gezondheid, etc. Dit document is naar de leden van de
textiel export associatie verstuurd én naar de Minister van Arbeid van de deelstaat Tamil
Nadu.
Agenderen van kwestie bij toeleveranciers, onder meer tijdens speciale
leveranciersconferentie van C&A in mei 2011. Hier werd de problematiek open besproken
en naar oplossingen gezocht.
Project in samenwerking met de NGO Terre des Hommes gericht op terugdringen van het
Sumangalisysteem in Zuid Indiase deelstaat Tamil Nadu. De intentie van het project is om
9.340 meisjes door (re)integratie en scholing van het Sumangalisysteem naar
beroepsonderwijs te krijgen en te behoeden voor het Sumangalisysteem, waarbij ook de
families in de dorpen wordt betrokken via een voorlichtingstraject. Het project is in oktober
2011 van start gegaan. Eerste rapportage zal midden 2012 volgen. Genoemde project
betreft een eerder door de EC afgewezen voorstel. C&A financiert 25 procent van de
projectkosten om te zorgen dat het project toch van start kan gaan.
Lobbywerk onder internationale modemerken voor gezamenlijk actie. Dit heeft geleid tot
actie onder de paraplu van het Ethical Trading Initiative (Britse IDH). Er is brede
ondersteuning vanuit de branche om Sumangali een halt toe te roepen. Met de Indiase
fabrikant Eastman wordt samengewerkt aan audits en acties ondernomen gericht op
verbetering werkomstandigheden, ook bij de spinnerijen die bij dit bedrijf horen (verticaal
geïntegreerd). Het Anti Slavery Institute, dat in een rapport in 2009-2010 het
Sumangalisysteem heeft aangekaart, bevestigt dat arbeidsomstandigheden zijn verbeterd.
C&A is actief lid van de Sustainable Apparel Coalition, waarin verschillende internationale
kledingmerken verenigd zijn.
Begin 2012 zal het TSF een ‘Tirupur conferentie’ organiseren in samenwerking met
verschillende internationale textielbedrijven, Indiase textielfabrieken verenigd in de Tirupur
Exporters Association en brancheverenigingen, en andere belanghebbenden.

Daarnaast is C&A ook breder actief bezig met verbeteren van werkomstandigheden bij
toeleveranciers door onder andere:
•
Project voor verbetering arbeidsomstandigheden in Zuid Azië in samenwerking met het
Duitse GIZ “Manufacturing and Work Force Engagement Project”. Dit project heeft een
focus op productiviteitsverbeteringen, eerlijke lonen, betere gezondheidsomstandigheden
en betere sociale infrastructuur. De geïntegreerde aanpak richt zich op zowel werknemers
(trainingen, rechten/verplichtingen, weerbaarheid) als middenkader (‘soft skills’
ontwikkelen zoals bouwen van vertrouwen), en het aantonen dat betere
arbeidsomstandigheden efficiëntiewinst geeft.
•
Actieve betrokkenheid bij het bedrijvenplatform tegen kinderarbeid dat zich richt op
uitwisselen van ervaringen en kennis tussen internationale bedrijven over strijd tegen
kinderarbeid.

