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Illustratie: Sisters For Change, Eliminating violence against women at work: Making sexual harassment laws real for Karnataka’s
women garment workers, gepubliceerd in juni 2016 in Bangalore, India & Londen, VK.
Bekijk het volledige rapport op: http://sistersforchange.org.uk/india-eliminating-violence-against-women-at-work/
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Inleiding
De strijd tussen de seksen is van alle tijden, en bij sommige soorten gaat het er hard aan toe.
Neem de bijna-verdrinkingsdood van de vrouwtjeseend die wordt beklommen door een bronstige woerd, of de vrouwtjesspin die na de paring het mannetje opeet. Wij mensen doen het
anders. Denken we. De gelijkwaardigheid van man en vrouw mag hier en daar nog te wensen
overlaten, maar seksueel geweld is in geen enkele cultuur normaal. Toch?
De werkelijkheid is weerbarstiger. In de kledingfabrieken in de Zuid-Indiase stad Bangalore
bijvoorbeeld, waar aanranding en verkrachting aan de orde van de dag zijn. Eén op de zeven
vrouwelijke werknemers wordt er gedwongen tot seksuele handelingen of geslachtsgemeenschap. En dat is nog maar het ijzingwekkende topje van een ijsberg, zo blijkt uit het rapport
dat vrouwenorganisaties Sisters for Change en Munnade in juni 2016 publiceerden.i Seksuele
agressie blijkt ingebed in een cultuur van geweld tegen vrouwen: één op de veertien vrouwelijke werknemers in dit onderzoek ondervindt fysiek geweld, en toegebruld of uitgescholden
worden is voor iedereen dagelijkse kost. Waarschijnlijk is de werkelijkheid nog rauwer dan
deze cijfers, omdat veel vrouwen hun mond niet open durven doen of het nut ervan niet inzien.
In 90 procent van de gevallen zijn de daders mannelijke leidinggevenden. Als de slachtoffers
hen al aangeven bij het fabrieksmanagement, volgen er zelden maatregelen. Geen enkele
gedupeerde uit het onderzoek diende een strafrechtelijke aanklacht in.
De fabrieken in Bangalore zijn geen uitzondering. Overal ter wereld waar vrouwen voor lage
lonen onder slechte arbeidsomstandigheden werken, staan ze bloot aan dezelfde gevaren. ‘Ze
zijn arm, werknemer en vrouw,’ zegt Nazma Akter, voorzitter van een grote vakbond in Bangladesh, ‘dat verklaart veel.’
Nazma was een van de deskundigen die half september 2016 naar Nederland kwamen om
hun licht te laten schijnen over het probleem van het geweld tegen vrouwen in de textiel- en
kledingindustrie.
‘Er bestaat aardig wat onderzoek en theorievorming op dit gebied,’ vertelt Wilma Roos van
Mondiaal FNV, ‘maar op bedrijfsniveau gebeurt te weinig. Daar willen we iets aan doen. Om
te beginnen in Bangladesh, waar we partners hebben die de werkneemsters in deze industrie
ondersteunen.’ ii
Als eerste stap organiseerde Mondiaal FNV samen met de Landelijke India Werkgroep een
ontmoeting van internationale deskundigen.iii Ze kwamen uit Bangladesh, India, Argentinië,
Tanzania, Myanmar, Indonesië en Nederland, ze waren bijna allemaal vrouw.iv
Sommigen van hen hebben zelf in kledingfabrieken achter de naaimachine gezeten. Ze vertelden onthutsende verhalen, en wisselden ervaringen uit over strategieën om vrouwen te
ondersteunen en te organiseren.
Deze brochure stelt enkele van hen aan u voor, en presenteert de informatie en inzichten die
de ontmoeting opleverde.
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Nazma Akter, Bangladesh
‘Man is hero, woman is zero,’ is een van de uitsmijters
die Nazma Akter met zichtbaar plezier over het voetlicht
brengt. Als voorzitter van Sommilito Garments Sramik
Federation, een van de grootste vakbonden in de kledingindustrie van Bangladesh, geniet ze nationale bekendheid
en reist ze de hele wereld over.
Als elfjarige kroop ze in Dhaka voor het eerst achter een
naaimachine, in de fabriek waar ook haar moeder werkte.
Op haar twaalfde liep ze voor het eerst mee in een demonstratie en kreeg ze haar eerste politieklappen. Vanaf haar
veertiende organiseerde ze zelf acties. ‘Het was voor mij
makkelijker mijn nek uit te steken dan voor anderen, omdat ik nog thuis woonde en mijn moeder me steunde. En ik
was de oudste, ik had geen oudere broer die me kon slaan.’
Ze verloor haar baan en kwam op een zwarte lijst, geen
enkele werkgever nam haar meer aan. ‘Mijn vader wilde
dat ik mijn mond hield, omdat de hele buurt mij uitmaakte
voor een slechte vrouw en me een toekomst in de prostitutie voorspelde. Tegenwoordig is hij trots op me omdat ik
een leider ben in ons land. Mijn moeder zei laatst: “Vroeger had je vader het altijd over ‘jouw dochter’, tegenwoor-

dig ben je de zijne.”’
Vanaf 1994 werkt Nazma Akter fulltime voor de verbetering
van de positie van vrouwelijke werknemers. Haar bond telt
100.000 leden, daarvan is 80 procent vrouw. Van de vakbondsleiders is 60 procent vrouw, een grote uitzondering
in Bangladesh. ‘Fabriekswerk kan emanciperend werken
voor vrouwen,’ zegt ze, ‘maar alleen als arbeidsomstandigheden en lonen verbeteren, en de patriarchale cultuur
wordt uitgebannen.’
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Khaing Zar Aung, Myanmar
‘We waren thuis met acht kinderen en moesten allemaal
werken,’ zegt Khaing Zar, ‘de lonen waren in ons land erg
laag onder de militaire dictatuur.’ Na de coup van de generaals in 1962 was de economie van Myanmar gestagneerd;
begin deze eeuw kwamen de economische sancties van
het westen daar nog overheen. Khaing Zar was 15 jaar toen
ze voor het eerst de poort binnenstapte van een kledingfabriek in Rangoon. Met het identiteitsbewijs van een ouder
zusje, want officieel mocht je pas werken als je 18 was.
‘Ik was leergierig en ijverig; toen ik 19 was stond ik als
jongste van allemaal aan het hoofd van de productielijn.
Omdat ze me niet graag kwijt wilden, kreeg ik een dag per
week verlof om te studeren. Ik wist: dat is een manier om
hogerop te komen, mezelf te verbeteren en mijn familie
te helpen. Na drie jaar haalde ik in 2004 een universitaire
graad in economie. Maar ik wist niets van vakbonden of
rechten. Vakbonden waren verboden, leiders gearresteerd
of gevlucht.’
Dat mensen zich kunnen organiseren om hun recht te
halen, ontdekte Khaing Zar pas toen ze ging werken in een
Thaise kledingfabriek, net over de grens met Myanmar.
Als ervaren kracht verdiende ze er op stukloon € 135 per
maand, in plaats van € 9 in Rangoon, maar gelukkig werd

ze er niet van. ‘De fabriekseigenaar probeerde de lonen te
drukken. Het eten werd slechter, we vulden het aan met vis
en schaaldieren die we zelf vingen. Ik zag zoveel armoede,
bedelende mensen op straat. Een vriendin bracht me in
contact met mensen van de Federation of Trade Unions of
Burma, een organisatie in ballingschap. Dat de militaire
regering hen als terroristisch bestempelde, hoorde ik later
pas. Ik kreeg informatie over de oorzaken van armoede,
over vakbondsstrijd. ’s Nachts las ik over Mandela. Daar in
Thailand verdiende ik genoeg om een paar dagen per week
voor de Federatie te werken.’
Nadat het centrum van de Federatie door de politie werd
gesloten, sloot Khaing Zar zich aan bij de National
Council of Unions of Burma, een koepel van 25 groepen die
ijverde voor democratie in Myanmar. Toen de inlichtingendienst daar achterkwam, kon ze niet meer terug naar haar
geboorteland.
Aan haar ballingschap kwam een einde toen de generaals
in 2011 capituleerden. Myanmar kreeg een nieuwe grondwet, vakbonden werden toegestaan. Khaing Zar Aung is
nu penningmeester van de Confederation of Trade Unions
Myanmar en assistent algemeen secretaris van de Industriebond van Myanmar.
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Eutropia Ngido, Tanzania
‘Ik kom uit een huis met een sterke vrouw aan het hoofd:
mijn grootmoeder. Ze zei tegen me: “Accepteer geen stomme dingen van mannen. Mannen zijn egoïstisch, trap niet
in hun val, word geen slachtoffer.” Ze leerde me in mezelf
te geloven.’
Net als veel van de mannen in het dorp waar Eutropia
Ngido opgroeide, werkte haar vader in de stad. Het gezin
van moeder en negen kinderen bleef in het dorp, onder
de vleugels van grootmoeder. ‘Zij had zelf maar één kind
gekregen en moest ervaren dat mijn grootvader meer vrouwen nam. Ze investeerde veel in ons gezin en beschouwde
mij en een jongere broer als broer en zus van haar zoon.
Ze geloofde in opleiding. Om mijn school te betalen
verkocht ze drank, een lokaal brouwsel. Gelukkig haalde
ik ieder examen moeiteloos. Ze pamperde me en moedigde me aan. Op een dag riep ze me binnen: ”Je weet, ik
ben niet naar school geweest. Ik wil dat je ook voor mij je
diploma’s haalt. Na de middelbare school moet je naar de
universiteit.”
Mijn vader vond dat ik verwend werd, mijn opa vond dat ik
oud genoeg was om te trouwen. Maar ik ging naar de uni-

versiteit. Toen ik klaar was zei mijn oma: “Ik heb in ieder
geval één vrouw zien afstuderen.”
Later is mijn vader van mening veranderd. Toen hij kanker
kreeg, was ik degene die medicijnen en ziekenhuizen voor
hem kon betalen. “Ik zal iedereen vertellen dat meisjes
naar school moeten,” zei hij, “zonder deze dochter was ik
dood geweest.”’
Eutropia Ngido begon haar loopbaan als overheidsambtenaar, ze werkte in de planning van ontwikkelingsprojecten. ‘Vanwege mijn instelling heb ik veel moeilijkheden
ervaren. Men vond mij onbeleefd als ik bij een vergadering weigerde thee in te schenken. Als ik ergens een
mening over had, liet ik me door een baas niet de mond
snoeren. Ik werd tegengewerkt en mocht nooit iets buiten
de deur doen, omdat ze bang waren dat ik hooggeplaatste
personen voor het hoofd zou stoten. Mannen houden er
niet van als een vrouw laat merken dat ze hersens heeft en
kritiek op hen kan hebben.’
Tegenwoordig werkt Eutropia als freelance consulent voor
de overheid, voor NGO’s en Mondiaal FNV.
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Agnes Vroegh, Nederland
‘Mijn moeder was gescheiden, had drie dochters en drie
banen. ’s Morgens een krantenwijk, ’s middags in de
fabriek en ’s avonds schoonmaken. Op mijn achtste moest
ik thuis de boel runnen. Mijn moeder peperde me in: “Wat
jongens kunnen, kunnen meisjes ook. Je kunt alles, als je
maar wilt. En iedereen is gelijk.”’
De directeur van de basisschool vond Agnes nog te dom
voor het bijzonder onderwijs, haar moeder stuurde
haar naar de mavo. ‘Die haalde ik op mijn sloffen. Op de
opleiding tot kinder- en jeugdverzorging daarna begon ik
te spijbelen. Ik kreeg een vriendje dat mijn moeder niet
aanstond, werd uit huis gezet en ging werken.’
Via een kit- en welpastafabriek, een blikfabriek, een
kantoorboekhandel, een videotheek, schoonmaakhuizen,
supermarkten – 40-urige werkweken op nul-urencontracten – en een schildersfoliefabriek belandde Agnes op haar
veertigste in de beenderverwerkende fabriek waar ze nu al
vijftien jaar werkt. Ondertussen kreeg ze twee kinderen en
deed ze de vakopleiding procestechniek. ‘Ik bleek gevoel
te hebben voor machines en techniek en vond het geweldig. Als procesoperator stuur je vanuit een controlekamer
met computersystemen de hele fabriek aan, de kunst is om
dat zo effectief mogelijk te doen.’
De andere kunst was de omgang met mannelijke collega’s.
Nadat deze de enige andere vrouw in de ploeg hadden
weggepest, was Agnes aan de beurt. ‘Als koffiejuffrouw
of schoonmaakster hadden ze me nog wel geaccepteerd,
maar ik deed techniek en had ambities om door te groeien.
Ze sloten me buiten, ze verstoorden het proces vlak voor
ik het overnam, ze roddelden over mijn gezin. Ik heb acht
jaar gevochten, daarna lieten ze me grotendeels met rust.
Ik heb het volgehouden omdat ik mijn werk zo leuk vind.
En ik heb een schild opgetrokken. Weglopen is nooit een
optie geweest, hoe meer weerstand ik kreeg, hoe vastberadener ik werd.’
Als ze de vrouwen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika hoort
vertellen over onderdrukking en seksueel geweld, twijfelt
ze of ze haar eigen ervaringen daar wel naast moet zetten.
Maar al is in Nederland de discriminatie minder openlijk
en niet levensbedreigend, eigenlijk spelen er precies dezelfde mechanismen.
Agnes zit voor de industriesector in het FNV Ledenparlement en denkt erover zich kandidaat te stellen voor het
FNV bestuur.
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Arbeidsomstandigheden
Er bestaan bedrijfstakken die mobiliteit in hun genen
hebben, en de textiel- en kledingindustrie is er één van. De
machinerie is licht en goedkoop, grondgebruik is minimaal,
grondstoffen zijn gemakkelijk verkrijgbaar, en misschien
wel het belangrijkste: de benodigde arbeid vergt weinig
scholing. Niet voor niets is het productiedeel van deze
industrie vanuit het westen naar ontwikkelingslanden gespoeld, daar waar massa’s ongeschoolde, goedkope en ongeorganiseerde arbeidskrachten op zoek zijn naar werk. De
regeringen van deze landen hebben die ontwikkeling meestal met open armen begroet. Ze zien de werkgelegenheid
stijgen en hopen dat de investeringen het begin zijn van verdere economische ontwikkeling. Ze verlenen vrijstelling van
belastingen en geven infrastructuur en industrieterreinen
cadeau. Essentieel is wel dat het arbeidsleger goedkoop en
ongeorganiseerd blijft. Anders vertrekt de industrie weer net
zo gemakkelijk, naar een land met lagere lonen en minder
mondige werknemers.
Dat is de economische context van het geweld dat vrouwen op het werk ondervinden. Geweld is nooit alleen
seksueel, het is in de regel ingebed in uitbuiting en
machtsverhoudingen op de werkplaats: lage lonen, onveilige werkomstandigheden, nooit vast werk, geen recht op
organisatie.
Bangladesh heeft 5000 kledingfabrieken waar 4 miljoen
mensen werken, voor 80 procent vrouw. Na China is het
land de grootste kledingexporteur ter wereld. In 2010 ging
het minimumloon omhoog van € 16 naar € 30 per maand,
inmiddels is het € 54. Een leefbaar – zeg maar fatsoenlijk –
loon is naar schatting € 262. De tragedie van de Rana Plaza
fabriek in 2012 heeft in de hele wereld alarmbellen doen
rinkelen, maar achter instortende en brandende kledingfabrieken schuilt meer ellende dan alleen onveiligheid.
Nazma Akter: ‘Het eten en drinken op de fabriek is vaak
slecht. Vrouwen mogen niet naar de wc. Verbaal, fysiek
en seksueel geweld is een dagelijks gevaar. Als een baas
seksueel contact wil en een meisje weigert, oefent hij productiedruk uit: harder werken, overuren, onderbetaling.
Omgekeerd krijgen ze het makkelijker als ze toegeven.’
In Myanmar verdienden kledingwerkers begin deze eeuw
€ 0,63 per dag; geen wonder dat hun werkweek minstens
70 uren telde. Khaing Zar vertelt: ‘In mijn fabriek werkten
meer dan 1000 mensen, zeven dagen per week. We hadden
één dag per maand vrij. Ik ging ’s morgens om kwart over
zes van huis en was om half twaalf ’s nachts terug. Omdat

niemand een moment rust kreeg, werden veel mensen
ziek. In 2015 bevochten vakbonden een verhoging van het
minimumloon naar € 2,70 per dag, € 60 per maand. Er is
veel seksueel geweld. Van de werknemers in de kledingindustrie is 82 procent vrouw, leidinggevenden zijn meestal
man. Managers slaan vrouwen. In de buik, waar je het niet
ziet.’
Ook in de Tanzaniaanse kledingindustrie zitten vrouwen
vrijwel altijd in de productie en mannen in de leiding. De
meeste vrouwen, vertelt Eutropia Ngido, werken via een
koppelbaas, die hen registreert als dagloner. ‘Kom je niet
opdagen, dan lig je eruit. Je hebt geen rechten, geen sociale voorzieningen, geen pensioen. Je verdient je geld per
dag, ook al doe je het werk al jaren.
Opzichters beloven in ruil voor seksuele diensten dat
een vrouw niet meer in de nachtploeg hoeft. Werkgevers
schreeuwen tegen vrouwen dat ze stom zijn. In de fabrieken werken vooral jonge, kwetsbare meisjes. De uitgebreide familie waar ze vroeger steun en bescherming van
kregen, verdwijnt steeds meer als samenlevingsvorm.
Jonge meisjes trouwen vroeg, vooral als ze geen opleiding
hebben gehad, en moeten dan werken om het gezin te
onderhouden. Er is veel armoede. Vroeger hadden mensen
lapjes grond waarop men genoeg verbouwde om te kunnen
eten. Nu is de grond versnipperd onder familieleden, en
vaak ook uitgeput.’
In de Indonesische kledingindustrie werken 1,3 miljoen
mensen, meest vrouwen. Het minimumloon is € 167, een
leefbaar loon zou € 278 zijn. Er zijn dagloners en er is contractwerk, vertelt Dian Septi Trisnanti van de Across
Factory Labour Union. ‘De wet zegt dat een contract minimaal drie maanden duurt en dat een werknemer na twee
contracten in vaste dienst moet komen. Maar contracten
zijn vaak maar voor twintig dagen, en soms heeft iemand
na elf jaar bij dezelfde werkgever nog steeds geen vast
werk. Vrouwen zijn goedkoper dan mannen en krijgen
dus de voorkeur, maar als ze zwanger raken worden ze
ontslagen.’
De nationale staking van 2014 dwong 40 procent verhoging van het minimumloon af, maar die gold niet voor de
kledingwerkers. ‘Het argument van de fabriekseigenaren
was dat de kledingindustrie arbeidsintensief is, en dat ze
het geld niet hadden. De kledingwerkers voelden zich bedrogen en zeggen nu dat ze nooit meer aan een nationale
staking meedoen. Het is verdeel-en-heerstactiek.’
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In kleine steden is de situatie vaak erger omdat werknemers er armer zijn en slecht georganiseerd. ‘Het is
bekend,’ zegt Dian, ‘dat in Subang, een stad in West-Java,
sommige arbeidsters ’s nachts in de prostitutie werken
omdat ze anders niet rondkomen.’
De maquila van Latijns-Amerika is een geval apart – en
toch ook weer niet. Miriam Berlak uit Argentinië, socioloog, vakbondsvrouw en consulent voor de FNV, kent de
maquila van dichtbij. ‘Het is een verschrikkelijke uitvinding,’ zegt ze. ‘Het begon met NAFTA, het vrijhandelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico, in 1994. In “speciale economische zones” werken vrouwen in fabrieken
waarvoor grondstoffen en machines worden geïmporteerd, en waarvan het product wordt geëxporteerd. De
werkplaatsen zijn donker, overvol en onveilig. Vrouwen
werken twaalf uur per dag zonder pauze, op stukloon.
Arbeidswetten gelden niet. Een vrouw die de target niet
haalt krijgt soms helemaal niets betaald. Sollicitanten krijgen eerst een zwangerschapstest. Sommige vrouwen met
kinderen zijn gedwongen die thuis op te sluiten.’
Miriam Berlak verbindt de beruchte reeks vrouwenmoorden in de Mexicaanse grensstad Ciudad Juarez aan de
maquila. ‘Werkeloze mannen pikken het niet dat vrouwen
hen van de arbeidsmarkt verdrijven. Op het hoogtepunt
van de moordpartij vielen er drie tot zes slachtoffers per
maand, bijna allemaal jong, arm en maquilawerker. Er is
nog niemand voor opgepakt.’

Mary Viyakula, afgestudeerd in computerwetenschap en
psychologie, werkt voor de Indiase organisatie SAVE, en
redden is ook werkelijk een van haar werkzaamheden. Het
gaat om meisjes, kinderen en vrouwen die in mensonwaardige vormen van uitbuiting en onderdrukking leven. Zoals
het twaalfjarige meisje dat door haar 65-jarige werkgever
werd verleid met autoritjes en haarspeldjes, en daarna
verkracht. Voor het vijftienjarige meisje dat in een textielfabriek een groepsverkrachting door een aantal managers
moest verduren was het te laat. ‘Zij werd dood gevonden,
met sporen van mishandeling,’ vertelt Mary. ‘De managers
zeiden dat ze aan de heroïne was. De vakbond die een proces heeft gevoerd moest schikken. De familieleden van het
meisje zwegen, omgekocht met een som geld waarvan ze
daarvoor alleen maar konden dromen.’

In heel India werken 45 miljoen mensen in de textiel- en
kledingindustrie; daarvan is ongeveer 60 procent vrouw, en
de informele sector is niet meegeteld. Het minimumloon is
€ 51, een leefbaar loon naar schatting € 195.
SAVE werkt in Tirupur, het hart van de Zuid-Indiase kleding- en textielindustrie die 700.000 werknemers telt en
wel T-shirt hub van de wereld wordt genoemd. Het kwam
de afgelopen jaren in het nieuws vanwege ‘Sumangali’.
Letterlijk betekent dat ‘Gelukkige Bruid’; het bestaat erin
dat ronselaars meisjes verleiden tot werk in de fabrieken
in Tamil Nadu. Ze spiegelen hen een fraai leven voor met
een klapper aan het eind: als ze een contract van drie jaar
uitdienen, krijgen ze een flinke som geld voor hun bruidsschat. In feite verdienen ze minder dan het minimumloon
en werken ze standaard vier uur per dag over. Het beloofde
eindbedrag wordt ingehouden op hun loon en als ze voortijdig uitstappen krijgen ze vaak niets. De meisjes leven in
benauwde hostels op het fabrieksterrein. En dan gaat het
niet om uitzonderingen in achteraffabriekjes: minstens 80
procent van alle spinnerijen in de zuidelijke staat Tamil
Nadu heeft zulke hostels. De doorgaans jonge vrouwen
en meisjes die er wonen mogen maar zelden naar huis.
Op ongeoorloofd telefoneren staat straf. De situatie heeft
veel weg van gevangenschap en dwangarbeid. Moderne
slavernij, kun je ook zeggen.

Miriram Berlak
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Migratie
De massa mensen die op zoek naar werk van het platteland
naar de stad trekt, belandt doorgaans in de beruchte 3-D
banen: dirty, dangerous, and degrading. Vrouwen en meisjes zijn extra kwetsbaar. Vrouwen die van het platteland
naar een stad verhuizen krijgen een cultuurschok. Het platteland is conservatiever, de man-vrouwverhoudingen zijn
in beton gegoten. Ze hebben geleerd zich onderdanig te
gedragen, sommigen zijn ongeletterd. In de stad krijgen ze
een cultuurschok, alles is losser, hoe moeten ze daarmee
omgaan? Ze accepteren veel.
Van de miljoenen vrouwen in de kledingfabrieken van
Bangladesh komen de meeste uit dorpen op het platteland, vertelt Nazma Akter. ‘Ze wonen in sloppenwijken en
hebben veel problemen. Jonge meisjes zijn gevoelig voor
romantische liefde, ze vallen in de armen van mannen die
hen zwanger maken en dan geen zin hebben in de verantwoordelijkheid. Vaak hebben ze elders al een gezin.
Abortus is legaal maar duur, dus gaat het vaak fout. Wordt
een baby toch geboren dan kan de moeder geen kant op.
Volgens de wet moeten fabrieken een crèche hebben en

Nazma Akter

hebben vrouwen het recht borstvoeding te geven, maar in
de praktijk… Baby’s leven vaak noodgedwongen bij familie
in het dorp waar het meisje vandaan komt. En de moeder is
doodongelukkig.’
In India gaan veel migrantenmeisjes en -vrouwen huishoudelijk werk doen bij rijkere gezinnen, vertelt Geeta Menon,
medeoprichter van Stree Jagruti Samiti, een organisatie
die vrouwen ondersteunt in de ongeorganiseerde sector.
Geeta kan een gruwelkabinet inrichten met gevallen die ze
in de praktijk tegenkwam. ‘Sommige placement agencies
bedrijven mensenhandel. Ze kopen meisjes en plaatsen
hen in huishoudens waar ze worden geschoffeerd en uitgebuit. De baas of bazin gooit heet water over hen heen,
prikt hen met een schaar. Ze komen nooit buiten. We ontdekten dat een dokter twee kinderen van 6 en 8 jaar in zijn
huis hield om te werken. Toen we aanboden dat vakbondsleden hun plek zouden innemen, zei hij dat het zijn recht
was die kinderen te gebruiken. De vader en moeder van
die kinderen werkten op zijn land in een dorp, die kinderen
waren zijn eigendom.’
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Maatschappelijke cultuur

Naast economische bestaan er ook culturele krachten die
de voedingsbodem voor geweld tegen vrouwen versterken. De term ‘patriarchale cultuur’ duikt vaak op in de
discussie, en het regent voorbeelden.
Miriam Berlak: ‘Toen ik in Mexico voor het eerst in een eettentje kwam, hing daar een bord: “Verboden voor vrouwen,
mannen in uniform en honden”. Mannen en vrouwen zijn
nog steeds ongelijk, overal ter wereld. Zelfs in Nederland
verdienen vrouwen minder voor hetzelfde werk dan mannen. Ongeschoold vrouwenwerk is vaak eentonig en soms
moeten vrouwen urenlang staan, maar dat soort belasting
wordt niet meegenomen in de standaarden voor gezondheid en veiligheid.’
Eutropia Ngido vertelt dat in Tanzania gelijkheid wel met
de mond wordt beleden, maar dat de praktijk anders is.
‘Het Tanzaniaanse parlement bestaat voor 50 procent uit
vrouwen. Maar die worden van een of andere lijst geplukt,
ze hebben geen achterban en zijn niemand verantwoording schuldig.’
Khaing Zar: ‘Seksueel geweld past in een patroon waarin
vrouwen tweederangs zijn. Als een gezin niet genoeg geld
heeft om een zoon en een dochter te laten studeren, valt
de dochter af. Je krijgt als vrouw veel verantwoordelijkheden voor gezin en huishouden en als je een man en kinderen hebt, is het echt moeilijk je positie te verbeteren.’
Ainoon Naher, cultureel antropoloog aan de universiteit
van Dhaka, beschrijft hoe de patriarchale cultuur ook
academische kringen aantast. ‘Een collega werd seksueel
geïntimideerd op haar werk, diende een klacht in en kwam

vervolgens zelf op de pijnbank te liggen. De klachtencommissie suggereerde dat ze de man had uitgedaagd, ondervroeg collega’s en familieleden en informeerde bij haar
man wat hij van zijn vrouw vond. Was ze niet erg opvliegend? De dader kwam er met een minimumstraf vanaf en
mobiliseerde studenten om de vrouw te pesten in de klas.
Ze is naar Canada verhuisd en kampt met depressies.’
Nazma Akter kleurt het patroon in voor de arbeidersklasse
van Bangladesh: ‘Als vrouwen het geld dat ze verdienen
zelf willen houden, krijgen ze slaag van hun man. De norm
is dat vrouwen hun mond houden en alles accepteren. Op
straat worden ze nagefloten en krijgen ze commentaar op
hun uiterlijk, en daarvan krijgen ze zelf de schuld. Mannen
verbieden hun vrouw voor zichzelf op te komen op het
werk, ze zijn bang dat ze dan thuis ook een vinger in de
pap wil. Veel vrouwen die leiderschapstraining krijgen,
stoppen ermee als ze trouwen. Anders verliezen ze hun
man, hun familie.’
De Indonesische samenleving is hypocriet en tegenstrijdig
als het gaat om de verhouding tussen mannen en vrouwen,
aldus Dian Septi Trisnanti. ‘West-Java is erg conservatief,
maar prostitutie is er wijdverbreid. We hebben een pornografiewet die vrouwen verbiedt verleidelijk gedrag te
vertonen. In grote steden kun je als vrouw alles doen, maar
er zijn ook razzia’s door fundamentalistische moslims
en de regering laat het gebeuren. De vrouwenbeweging
groeit, maar het fundamentalisme ook. Vroeger gebruikte
de regering het leger om oppositie te muilkorven, nu de
fundamentalisten. Defenders of Islam trekken erop uit, met
stokken gewapend. En de bevolking laat zich ophitsen.
Uitlokken van haat is gemakkelijk.’
Dian is behalve in haar vakbond ook actief in Perempuan
Mahardhika, een ‘regenbooggemeenschap’ die zich inzet
voor de rechten van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en
transgenders (LHBT). Vooralsnog een moeizame strijd:
‘Zelfs academici en professoren eisen momenteel een wet
waaronder LHBT’s de kans lopen op vijf jaar gevangenisstraf. Delen van de vrouwenbeweging steunen ons, maar
de bevolking laat het afweten.’
De hiërarchie tussen mannen en vrouwen is niet de enige
ongelijkheid waar vrouwen onder lijden. Klassenverschillen helpen een handje mee – zo krijgt hoger personeel in
Bangladesh zes maanden moederschapsverlof, een fabrieksarbeidster vier. Zuid-Azië kent de splijtende werking
van het kastesysteem.
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Geeta Menon, die al dertig jaar werkt met vrouwen in de
ongeorganiseerde sector, praat erover met zichtbare weerzin. ‘Het kastesysteem werkt op volle toeren in gezinnen
met huishoudsters. Het beroep stamt uit de tijd dat gedwongen arbeid normaal was. Mensen die op het land van
de grootgrondbezitter werkten, moesten ook onbetaald
in diens landhuis helpen. Vooral de dalits, de onaanraakbaren. Na de opkomst van het kerngezin en de trek naar de
stad vinden welvarende mensen dat ze nog steeds recht
hebben op die hulp. Het verschil is dat ze nu een beetje
betalen en dat huishoudsters ’s avonds meestal naar hun
eigen huis gaan. Maar ze zijn nog steeds “bedienden”, ze
mogen niet dezelfde lift gebruiken, niet de toiletten die
ze zelf schoonmaken. Ze krijgen een eigen bord en beker.
Voor koken nemen de rijken iemand in dienst uit hun eigen
kaste; de onaanraakbaren maken schoon. De elite is vaak
het ergste; ik heb kinderen weggehaald uit huizen van
rechters en bureaucraten. Hun feodale mentaliteit laat niet
toe dat ze het zien voor wat het is: slavernij. Ze vinden dat
ze mensen een gunst bewijzen. Onze samenleving is gebaseerd op die hiërarchie en afstoting. Er is altijd iemand
lager om het werk te doen. Wij gooien overal vuilnis neer,
want iemand anders ruimt het wel op.’
En in Nederland? Agnes Vroegh ervoer in fabrieken waar ze
werkte aan den lijve hoe mannen kunnen reageren die zich
in hun superieure positie bedreigd voelen. ‘Ze negeerden
me straal. Als een man mij de wacht moest overdragen,
ging hij met zijn rug naar me toe zitten tot de tijd voorbij
was. Dan zei hij: “Alles staat in het dagrapport.” Je hoorde ze tegen elkaar zeggen dat vrouwen en techniek niet
samengaan.’

Geen ongewenste intimiteiten
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Een van de struikelblokken bij pogingen de situatie te verbeteren, is de acceptatie van geweld
door vrouwen zelf. Ze slikken, en soms leidt dat
tot stikken.
Mary Viyakula: ‘Het zijn diepgewortelde overtuigingen en houdingen, zelfs bij vrouwen die het
overkomt. Familie en gemeenschap hameren erin
dat aanranding en verkrachting de schuld is van
het slachtoffer. Vrouwen kunnen er niet mee naar
buiten treden, want dat tast de gezinsreputatie
aan. Ze moeten de aanranding beschouwen als
hun lot. Ze ondergaan het geweld, ze praten er
niet over, de daad wordt toegedekt. Veel van de
slachtoffers gaan aan zichzelf twijfelen en voelen
zich verscheurd, ze slikken alle ellende in, dat
gaat etteren vanbinnen en het eindigt soms met
zelfmoord. Praten met collega’s over wat hen op
het werk is overkomen is ook niet veilig, want
straks komt het naar buiten en dan weet iedereen
het…’
Ook in Tanzania prenten moeders hun dochters
onderdanigheid in. Eutropia Ngido: ‘Mijn eigen
vader en moeder berispten mij toen ik kritiek had
geleverd op mijn baas. Dat doe je niet, kritiek
leveren op mannen! Erger is wat een collega me
vertelde. Toen haar zus door haar man werd geslagen, zei haar moeder: “Je moet geduld hebben
met mannen. Jullie vader heeft mij de tanden
uit de mond geslagen.” Gelukkig veranderen de
tijden. De dochter zei: “Nee mama, jij hebt alleen
maar overleefd. Wij willen leven.”’

18

LANDELIJKE INDIA WERKGROEP + MONDIAAL FNV

Geen ongewenste intimiteiten

Straffeloosheid
Een buitengewoon aanstootgevend aspect van seksueel
geweld is de straffeloosheid van de daders. Een van de
oorzaken kwam al langs: vrouwen doen geen aangifte,
uit schaamte of omdat ze zichzelf schuldig achten. Een
andere reden ligt voor de hand, maar wordt niet altijd
opgemerkt: een klacht kan eindigen in baanverlies, een
rechtsgang met advocaten is duur. Vrouwen die zich al
onder of aan de rand van het bestaansminimum bevinden,
kunnen zich zoiets niet veroorloven.
Maar er zijn meer oorzaken.
Als een vrouw naar het fabrieksmanagement of de politie
gaat, moet ze soms buitengewoon vasthoudend zijn om
alleen al haar klacht geregistreerd te krijgen. Ze ontmoet
ongeloof of wordt beschuldigd van uitlokking.
Agnes Vroegh kan erover meepraten: ‘In een van de fabrieken waar ik heb gewerkt kwam een collega voortdurend
vlak langs me lopen en streek dan met zijn hand langs
mijn lichaam. Na een paar keer zei ik dat ik daar niet van
gediend was. De man maakte mij vervolgens zwart bij de
chef: mijn werk zou onder de maat zijn. Ik heb toen alsnog
een klacht over seksuele intimidatie ingediend bij personeelszaken. De werkgever probeerde op mijn gemoed te
werken: zou je die klacht niet intrekken, zo erg is het toch
niet; die man heeft vrouw en kinderen. En omdat ik zelf in
die mannenomgeving ook wel mee kan doen met dubbelzinnige grappen, werd ik van uitlokken beschuldigd.
Uiteindelijk is er niets met mijn klacht gebeurd en ben ik
bij die fabriek weggegaan. Het heeft op mij veel impact
gehad omdat het nooit is afgehandeld. Het is blijven
zweren.’
Het blijkt een bekend verschijnsel, mannen die een aanklacht pareren met beschuldigingen over het werk dat de
vrouw levert. Nazma Akter somt op: ‘De vrouw zou niet
luisteren, stom zijn, langzaam werken, wangedrag vertonen. En zelfs als het slachtoffer een rechtszaak wint, krijgt
ze daarna geen werk meer.’
‘Voor machtsmisbruik en fysieke mishandeling kun je wel
gehoor krijgen,’ zegt Khaing Zar uit Myanmar, ‘voor seksueel geweld is dat moeilijker. Als wij ervan horen, gaan we
naar de politie om het als zaak te registreren, dat lukt de
vrouwen zelf meestal niet.’
Dian Septi Trisnanti uit Indonesië vertelt over de tienerdochter van een vakbondscollega. ‘Via sociale media ontmoette
ze een man die haar lastig viel en haar geslachtsdelen
betastte. De politie wilde alleen vervolging instellen voor
onbeleefd gedrag, omdat er geen sprake was van penetratie.

De familie kreeg geld om het stil te houden.’
Als vrouwen toch aangifte willen doen, lopen ze vaak aan
tegen het probleem van de bewijslast.
Eutropia Ngido: ‘Als je geslagen of verkracht bent, kun je
een doktersverklaring laten zien, maar hoe bewijs je dat
iemand tegen je heeft staan schreeuwen? Er zijn vaak geen
getuigen. Bij ons maken mensen soms gebruik van traditionele vormen van rechtspraak, een groep ouderen die een
besluit neemt. Zij zullen nooit tegen een man zeggen dat
hij heeft verloren; misschien zullen ze hem naderhand te
kennen geven dat hij zijn gedrag moet verbeteren. Maar
een vrouw aanmoedigen erover te praten? Nooit! Vaak
geven ze het advies om een regeling te treffen buiten de
rechtbank om en tenzij de hele familie in gevaar is, accepteren de meeste vrouwen dat. Anders krijgen ze thuis toch
maar ruzie en kloppartijen.’
Als er getuigen zijn, willen die vaak niets zeggen. Geeta
Menon, over een twaalfjarig meisje dat werd verkracht
door de man van het gezin waar ze werkte: ‘De echtgenote
wilde niet getuigen. Geen ruggengraat,’ vertelt ze met
nauwverholen minachting. ‘De moeder van het meisje
wilde niet dat zij zelf getuigde, vanwege de schande.’
De familie is vaak een belemmerende factor voor de
rechtsgang. ‘Ik heb meegemaakt dat kinderen van 13, 14
jaar verkracht en vermoord werden. Dan handelen we snel,
want de eerste dagen wil de familie wel getuigen. Daarna
gaan ze compromissen sluiten. De politie bedreigt hen
omdat de werkgever machtig is, of ze worden omgekocht.
We zijn niet erg succesvol geweest in deze zaken.’
Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, worden slachtoffers
die aangifte doen vaak in figuurlijke zin (en soms zelfs letterlijk) opnieuw verkracht: door agenten, dokters, rechters
en media.
Geeta Menon: ‘Het hele rechtssysteem is krom, verbogen
in de richting van mannen. Als je met een klacht naar het
politiebureau gaat, moet je je verhaal doen voor een rij
mannen die allemaal commentaar geven en vragen of je
de verkrachting in detail wilt navertellen. Dan moet je
naar de gynaecoloog. Die zegt: “Oh, je hebt al een keer
een abortus gehad!” Dan komt de rechtbank waar de zaak
eindeloos getraineerd wordt. Het slachtoffer wordt keer
op keer vernederd. We begeleiden momenteel een meisje
van zestien dat is verkracht door haar oom. Haar zaak loopt
nu vier jaar. Ze was zo sterk, maar is weer in een depressie
teruggevallen. Wat moeten we doen?’
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Wat moeten we doen?
Een terugkerende vraag, die de groep deskundigen in vele
toonaarden beantwoordt. Er zijn geen onfeilbare strategieën. Iedere ingang, iedere uitweg gaat gepaard met
problemen; iedere lokale situatie vraagt om een aangepaste manier van werken. Maar er zijn rode draden.

Gezin en
samenleving
‘Veel van wat op het werk gebeurt, heeft zijn oorsprong
in het gezin en de gemeenschap,’ zegt Mary Viyakula uit
India. ‘Daar begint eigenlijk alles. De opvoeding prent
kinderen in dat er geen gelijkheid bestaat tussen jongens
en meisjes. Om daar verandering in te brengen praten wij
met moeders: hoe behandelen zij hun zonen en dochters?
Nemen de moeders zelf deel aan besluitvorming in het
gezin? Want er is veel gewonnen als vrouwen en meis-
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jes thuis een stem krijgen, dat werkt door op hun werk
buitenshuis.’ Medewerkers van SAVE, de NGO waarvoor
Mary werkt, maken graag contact met bestaande vrouwengroepen om die boodschap over het voetlicht te brengen.
Maar ze proberen ook altijd een kanaal open te zetten naar
mannen: de vader in een gezin, de opzichter in een fabriek.
‘Mannen vinden vaak nog dat vrouwen eigenlijk niet buitenshuis moeten werken. Hoe behandelen ze dan vrouwen
op de werkplaats?’

Vakbeweging
Als slechte arbeidsomstandigheden een motor zijn achter
degradatie van vrouwen, moet een strategie tegen seksueel geweld die erbij betrekken. En wie het heeft over betere arbeidsomstandigheden, zegt vakbonden. Wat kunnen
zij voor vrouwen doen? En waarom doen ze niet genoeg?
Soms worden vakbonden platgewalst en zijn ze tot machteloosheid gedoemd.
Khaing Zar maakte mee dat in Myanmar vakbonden bestempeld werden tot terroristische organisaties, en het
opkomen voor arbeidsrechten tot een misdaad. Inmiddels
hebben de generaals daar een paar stappen teruggezet en
kunnen arbeidersorganisaties zich ontplooien, maar criminalisering van vakbonden en hun leiders komt nog overal
ter wereld voor.
Zo is Dian Septi Trisnanti in 2015 met een aantal collega’s
in Jakarta gearresteerd wegens het laten uitlopen van een
demonstratie voorbij de toegestane tijd. De rechtszaak
loopt nu nog, de aanklager eist vier maanden gevangenisstraf en de rechter heeft het over een jaar.
Als je in Ciudad Juarez, Mexico, een vakbond probeert op
te richten, vragen mensen of je je leven moe bent, vertelt
Miriam Berlak. ‘Een organisatie die probeert werkneemsters van de maquila voor te lichten, is gedwongen hen
thuis op te zoeken.’ En ook in free trade zones over de hele
wereld bestaat geen vrijheid van organisatie of collectieve
onderhandeling.
Machteloosheid van vakbonden kan ook interne oorzaken
hebben.
‘Ik vind vakbonden in Tanzania niet effectief,’ zegt Eutropia
Ngido.’Ze plukken alleen het laaghangend fruit en sluiten
voortdurend compromissen. Ze hebben te weinig capaciteit en het kader is vaak omkoopbaar. Er is geen controlesysteem voor wantoestanden in fabrieken. Als er al een
klacht wordt geregistreerd, is er geen follow up.’
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‘Vakbonden in de betreffende landen hebben inderdaad
vaak te weinig capaciteit om slachtoffers van seksueel
geweld te ondersteunen,’ bevestigt Wilma Roos van Mondiaal FNV. ‘Ze hebben geen mensen in huis die weten hoe
dat moet, en zijn niet kapitaalkrachtig genoeg om rechtszaken te voeren.’
Dian Septi Trisnanti noemt versnippering een groot
probleem van de Indonesische vakbeweging. ‘Het aantal
leden neemt gestaag af terwijl het aantal bonden groeit.
Er zijn steeds nieuwe afsplitsingen, we hebben duizenden
bonden! Dat resulteert in veel te veel leiders, die geen
compromissen kunnen sluiten of macht willen delen.’
Waar vakbonden zijn toegestaan en een stem in het nationale kapittel hebben, nemen ze het niet altijd op voor
vrouwen die het zwaar hebben op hun werk. De patriarchale cultuur dringt door in alle maatschappelijke instellingen, waarom zou de vakbeweging een uitzondering zijn?
‘Ik geloof in de kracht van vakbonden,’ zegt Khaing Zar,
‘maar het is moeilijk onder de leden bewustzijn te ontwikkelen over de noodzaak seksueel geweld te bestrijden. De
leiding staat erachter en heeft beleid geformuleerd, maar
met de leden hebben we nog een lange weg te gaan.’
Men constateert allerwege een tekort aan vrouwelijk
leiderschap. ‘Ik ben niet getrouwd, ik kan een leven leiden
van slapen-werken-slapen-werken,’ zegt Khaing Zar, ‘dat
hoef je als getrouwde vrouw met kinderen niet te proberen. Dan vertrekt je echtgenoot. De paar getrouwde vrouwelijke leiders die ik ken hebben veel problemen.’
‘We hebben niet alleen nauwelijks vrouwelijke vakbondsleiders, maar zelfs weinig vrouwelijke leden,’ zegt Mary
Viyakula. En ook in Nederland is evenredige vertegenwoordiging in vakbondsorganen geen vanzelfsprekende zaak.
Agnes Vroegh probeert al een tijd het aandeel vrouwelijke
kaderleden in de sector Industrie omhoog te krikken.
Nazma Akter verduidelijkt waarom vrouwelijk leiderschap
nodig is: ‘Mannen hebben geen oog voor de noodzaak van
crèches, voor het recht op borstvoeding, voor reproductieve rechten.’ En kennelijk voelen ze ook niet aan dat een
cultuur van geweld tegen vrouwen abnormaal is.
De laksheid op het gebied van vrouwenrechten maakt deel
uit van een vakbondsconservatisme dat nog veel verder
gaat, vindt Dian Septi Trisnanti: ‘Werknemers zijn militant
op het punt van hun eigen rechten, maar laten het afweten op rechten van vrouwen en minderheden. Sommige
vakbondsleden steunen de fundamentalisten in hun
aanvallen op mensen van een ander geloof. Er zijn bonden
die gebruikmaken van het heersende ressentiment tegen
Chinezen die “de banen van Indonesiërs inpikken”.’
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De bond waarvoor Dian zich inzet probeert het anders
te doen. De Across Factory Labour Union (FBLP) bestaat
sinds 2009 en werkt in de Nusantara Bonded Zone, een
industriële zone in Noord-Jakarta. Het gaat daar vooral om
kledingfabrieken met eigenaren in Zuid-Korea. Afnemers
zijn westerse merken als Gap, H&M, Zara, Nike, Adidas en
Walmart. Van de werknemers is 90 procent vrouw, en daarvan zijn vele migrant.
‘Op onze conferentie van 2013 stond seksueel geweld tegen vrouwen op de agenda, en in 2014 weer. We eisen van
de regering dat ze in fabrieken en werkplaatsen borden
ophangen met de tekst “Geen ongewenste intimiteiten”,
vergelijkbaar met “Niet roken”. En we willen een plek in de
industriële zone waar vrouwen zonder repercussies klachten kunnen deponeren. We brengen die eisen naar voren
met andere vakbonden en advocaten.
Als enige bond in heel Jakarta hebben we ook een focus op
LHBT (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders).
Het is een moeilijk onderwerp, ook onder onze leden. Als
we er informatie over geven, vallen ze stil. Ze denken dat
het een ziekte is, die je vooral niet moet verspreiden. Maar
ik vind dat vakbondsstrijd meer is dan alleen je eigen rechten verdedigen. Vrouwenrechten, mensenrechten, het recht
om anders te zijn, pluralisme, het hoort er allemaal bij.’
Binnenkort begint FBLP het eerste regionale vrouwencomité, dwars door alle bonden heen.
Nazma Akter is er trots op dat haar bond 60 procent vrouwelijk leiderschap heeft. Toch bestond er kennelijk nog
een leemte, want in 2003 richtte ze de organisatie Awaj op,
Bengalees voor Stem. Awaj geeft trainingen, rechtshulp en
hulp bij de toegang tot gezondheidszorg. Een belangrijke
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taak is bemiddeling bij conflicten. ‘Er zijn veel zaken
van uitbuiting en geweld waarbij je een vrouw alleen
maar kunt ondersteunen door te onderhandelen met de
fabriekseigenaar, de manager of een echtgenoot. Dat doen
we bijvoorbeeld als bewijs voor mishandeling ontbreekt,
of als de rechtsgang te zwaar is voor het slachtoffer.’
Ashraf Uddin, werkzaam bij de Bangladesh Labour
Federation, pleit ervoor om inspanningen van vakbonden
niet alleen te richten op ongeschoolde werknemers, maar
ook op managers op het middenniveau. ‘Zij zijn de link
tussen werkgever en werknemer, zij schrijven het beleid
en geven het vorm. Terwijl het vaak mensen zijn met
alleen een financiële opleiding, ze hebben geen training
gehad in arbeidsrecht, laat staan in het voorkomen van
seksueel geweld. We moeten hen voorzien van gereedschap voor een vrouwvriendelijker beleid.’
Zijn pleidooi stuit op de nodige bedenkingen van de
andere deskundigen. Zij wijzen erop dat het middenmanagement onder grote druk staat om targets te halen en
daardoor de rol van citroenpers speelt: knijp iedereen nog
iets meer uit, het kan nog best wat lijden… Het waren ook
deze managers die de werknemers van Rana Plaza de
fabriek in joegen toen de muren al aan het scheuren
waren. Bovendien blijken juist zij zich vaak schuldig te
maken aan seksuele intimidatie en erger.
Het laatste woord hierover is nog niet gezegd.
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Organisatie van
thuiswerkenden
Is het al niet eenvoudig om vrouwelijke fabrieksarbeidsters te organiseren, nog moeilijker wordt het bij vrouwen
die thuis werken of in huizen van anderen.
SAVE probeert thuiswerksters per straat te organiseren
en onderhandelingen te beginnen met de fabriek of
onderaannemer. ‘Als alle vrouwen in een straat hetzelfde eisen, staan ze sterk,’ zegt Mary Viyakula. Ze kent een
paar succesverhalen over verhoging van het stukloon na
onderhandelingen.
Geeta Menon werkt sinds 1986 met vrouwen in de sloppenwijken van Bangalore. ‘Sommige zitten thuis achter
de naaimachine in opdracht van een kledingfabriek of
onderaannemer, maar de meeste zijn huishoudster. Dat
werk ligt voor de hand: ze hebben geen andere vaardigheden, en het biedt meer flexibiliteit dan een baan in een
kledingfabriek. Het is gemakkelijker te combineren met de
zorg voor je kinderen. Ten derde is het doorgaans minder
zwaar en afmattend werk dan productiewerk. Niet dat ze
het gemakkelijk hebben: ze werken zonder contract, ze
krijgen per gewerkte dag uitbetaald. Vrijwel alle huishoudsters werken zeven dagen per week. Migratie heeft de zaak
verergerd omdat migranten voor minder geld méér willen
werken, wat de werkgever macht geeft.’
Stree Jagruti Samiti, Geeta’s organisatie, organiseert
deze vrouwen in een vakbond die ijvert voor waardigheid,
erkenning en sociale zekerheid. ‘We hebben 4500 leden in
drie districten. Het is een moeizaam proces; we hebben
weinig geld, en moeten creatieve methoden gebruiken om
staande te blijven en onze leden sterker te maken. Deze
vrouwen staan nergens als werknemer geregistreerd, huishoudelijk werk geldt niet als werk. Een andere handicap is
dat ze als eenlingen werken en zich geen groep voelen. Ze
hebben geen gezamenlijke werkplek, geen gezamenlijke
werkgever. Wij hebben dus ook geen werkgevers om mee
te onderhandelen. We proberen de vrouwen methoden aan
te reiken om dat individueel te doen.’
Het vakbondswerk loopt ook aan tegen weerstand bij de
huishoudsters zelf. ‘Ze kennen hun rechten niet, en zien
het huishouden eigenlijk niet als werk. Ze deden het altijd
al, nu doen ze het bij iemand anders en verdienen ze er
wat geld mee. Moet je daarvoor een vakbond hebben?
Soms willen ze niet weten dat ze bij anderen schoonmaken, handenarbeid staat laag aangeschreven in het
kastesysteem en de mensen die het doen ook.’

Geeta Menon

De Indiase regering heeft het internationale verdrag van de
Verenigde Naties v over huishoudelijk werk niet geratificeerd. ‘Het schrijft onder andere voor dat een inwonend
huishoudster een eigen slaapplek moet hebben, dat ze
niet gedwongen mag worden binnen te blijven. Zulke
standaarden zouden we goed kunnen gebruiken. Maar de
regering zegt eerst een nationale wet te willen maken. Ze
gaan liever nog een tijdje praten en niets veranderen.’

Wetten
‘Bewustwording is belangrijk en vrouwen moeten zich
organiseren, maar het is niet genoeg. Onze landen zijn
opengesteld voor globalisering, investeerders worden
in de watten gelegd en kunnen doen wat ze willen. De
economie groeit over onze ruggen. Om ons daartegen te
beschermen, hebben we wetten nodig.’
Eutropia Ngido krijgt bijval voor haar hartenkreet. Wetten,
vindt iedereen, zijn belangrijk gereedschap, zelfs als de
handhaving ervan te wensen overlaat of als de wet nog
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slechts papier is, zoals in Bangladesh. Ainoon Naher: ‘In
2000 heeft de regering een wet tegen seksuele intimidatie geïntroduceerd. In 2010 heeft de Hoge Raad bepaald
dat iedere werkplaats de richtlijnen ervan moet volgen,
maar we wachten nog steeds op het feitelijk van kracht
worden van de wet.’
Mary Viyakula vertelt hoe werkgevers de wet ontduiken als
het gaat om zwangerschapsverlof: ‘Er staat drie maanden
betaald verlof voor een bevalling. Maar in de fabriek zie je
nauwelijks zwangere vrouwen. Aangenomen worden ze al
helemaal niet, en wordt een werkneemster zwanger dan
krijgt ze haar contract niet verlengd. Zwangere vrouwen
kunnen de targets niet halen en fabrieken hebben geen
voorzieningen voor zwangere vrouwen. Opzichters zien
zwangerschap als een ziekte.’
Een goed voorbeeld van het belang van wetgeving is de
wet tegen seksueel geweld op het werk die in 2013 in India
werd aangenomen na de beruchte groepsverkrachting en
daaropvolgende moord op een meisje in een rijdend busje
in Delhi. The Sexual Harassment of Women at Workplace
(Prevention, Prohibition & Redressal) Act 2013 stelt interne
klachtencommissies verplicht in fabrieken en werkplaatsen. In die commissies moeten ook vertegenwoordigers
zitten van NGO’s. Mary Viyakula van SAVE: ‘De meerderheid
van de kledingfabrieken bij ons heeft nog geen klachtenprocedure of klachtencommissie, zoals de wet vereist. Ook
is de impact beperkt, de commissies mogen alleen aanbevelingen doen. Maar het is toch een nieuw middel dat we
in de strijd kunnen gooien, in combinatie met organisatie
van vrouwen op het werk.
En er zijn recent nog twee sterke wetten aangenomen: The
Tamil Nadu hostels and homes for women and children
regulation Act 2014, en The Protection of children from
sexual offences Act, 2012 (POCSO). Ze schrijven strenge
straffen voor en snelle behandeling. Het werkt, er worden
werkgevers gepakt.’
SAVE werkt hard aan voorlichting over de wetten en
de klachtencommissies. ‘Behalve NGO’s en advocaten
moeten er ook gekozen werknemers in de commissies
zitten, mensen moeten dus weten dat ze bestaan en wat
ze ermee kunnen. Als we vrouwen hebben getraind, doen
zij dat op hun beurt met collega’s, zodat je een sneeuwbaleffect krijgt.’
De wet van 2013 is ook van toepassing op werknemers in de
informele sector, zoals huishoudsters. ‘Daar hebben we een
jaar voor gevochten,’ zegt Geeta Menon. ‘Helaas bestaan
er voor hen nog geen klachtencommissies, want hoe moet
dat, zonder centraal punt als een fabriek? Maar het is al heel
wat dat ze in deze wet worden erkend als arbeiders.’
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Opvanghuizen
Zoals we in Nederland Blijf van mijn Lijfhuizen hebben als
toevluchtsoord voor vrouwen met gewelddadige partners,
zo bestaan in India opvanghuizen voor meisjes en vrouwen
in gewelddadige of zelfs slavernij-omstandigheden.
Geeta Menon: ‘Sinds 2015 hebben we een shelter waar
vrouwen zes maanden kunnen blijven. Vaak gaat het om
migranten die via mensenhandel in de stad zijn beland en
nergens heen kunnen. Soms moeten we hen bevrijden uit
bordelen. Er is ruimte voor tien personen. Ze kunnen er met
hulp van counseling hun trauma verwerken en besluiten nemen voor de toekomst. Er komen ook vrouwen met depressies en psychosen, een grote uitdaging. Als zo’n meisje een
halve dag niet depressief is, ben ik al blij.’
Ook SAVE heeft opvanghuizen. Mary Viyakula: ‘Wij redden meisjes, kinderen en vrouwen uit mensonwaardige
vormen van uitbuiting en onderdrukking waarmee zij te
maken hebben, zowel thuis als op hun werk. We bezoeken
hen thuis, benaderen hen bij bus- en treinstations en bij
fabriekspoorten. Soms helpen we hen letterlijk ontsnappen van een fabrieksterrein waar ze leven als slaven.
Vervolgens proberen we hen naar een normaal leven te
loodsen.’

Mary Viyakula
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Voorlichting en
training
Of het nu gaat om vakbondswerk, buurtwerk of opvangcentra, bewustzijnsverandering zit altijd in het pakket.
Mary Viyakula: ‘Vrouwen bij ons zijn geneigd zich te schikken. Het gaat om een psychologische staat, om houdingen
en gewoonten, daarom is veranderen moeilijk. Dat proberen we open te breken. Met praten, door te laten zien dat
het anders kan, met theater en andere culturele middelen.’
Het begint meestal met het inzicht dat geweld niet alleen
bestaat uit slaan of erger. Meestal begint het met verbaal
geweld, dat via aanraking en hardhandigheid ontspoort tot
aanranding, verkrachting en soms moord.
Nazma Akter: ‘We proberen vrouwen bij te brengen dat
seksueel geweld méér is dan gemeenschap hebben. Ook
uitschelden met namen van lichaamsdelen, een bepaalde
manier van bekijken van je lichaam en ongepaste aanrakingen vallen eronder.’
Mary Viyakula vult aan: ‘Je moet hen ook vertellen dat
seksuele intimidatie verboden is. We proberen hen te
motiveren zich meteen te verzetten als een man hen op
een verkeerde manier benadert. En om hun ervaringen te
delen, omdat die anders hun dood kunnen worden. “Zoek
iemand die je vertrouwt, je bent niet alleen,” zeggen wij,
en we bieden ons aan als vertrouwenspersoon.’
Verschillende deskundigen zijn werkzaam op het preventieve vlak. Zo is een van Eutropia Ngido’s werkzaamheden
gender mainstreaming: het inbouwen van het genderperspectief bij alle mogelijke vormen van opleiding en
ontwikkeling. Dat kan gaan over lesmateriaal waarin alleen
maar voorbeelden met jongens of mannen worden gebruikt, of over de voorzieningen in opleidingscentra: zijn
er aparte toiletten voor vrouwen? Is er een crèche?
Agnes Vroegh geeft voorlichting over het werken in technische beroepen in de vorm van speed dates op scholen.
‘Ik fungeer als rolmodel. Ik geef die meisjes in ieder geval
drie dingen mee: je kunt pas kiezen als je weet wat je
mogelijkheden zijn; maak je opleiding af; kies voor iets
wat je leuk vindt maar ook voor een inkomen, zodat je niet
afhankelijk wordt van een man of een uitkering.’
Dian Septi Trisnanti organiseert vrouwengroepen onder de
naam Bamboe. ‘Omdat bamboe sterk en buigzaam is. We
geven voorlichting over arbeidsrechten en vrouwenrechten, we praten over seksuele intimidatie op het werk en
thuis. Soms bemiddelen we ook tussen vrouwen en echtgenoten die geweld gebruiken. We proberen altijd eerst

Een ‘geweldsmeter’ uit Zuid-Amerika laat zien hoe sexueel geweld begint met kwetsende grappen en via onder andere roddel,
vernederingen, intimidatie, aanranding en verkrachting kan
leiden tot moord.

een overeenkomst tussen hen te sluiten. Vrouwen prefereren zelf doorgaans een compromis boven een scheiding.
Ze hebben baby’s, of ze moeten voor een vader en moeder
zorgen. Alleen leven is hard. Zo’n overeenkomst kan een
eyeopener zijn: zo kan het ook!’
Geeta Menon: ‘Het moment dat een vrouw opstaat en
ontdekt dat ze een stem heeft is wezenlijk. Al is het maar
om te vertellen wat er is gebeurd, vanuit haar eigen gezichtspunt. Wij hebben een actie gehad tegen de corruptie
in de voedseldistributie. Arme mensen hebben een kaart
die hen recht geeft op gesubsidieerd voedsel, maar de
rijst bevat vaak meer vuil dan rijst en het systeem zit vol
corruptie. We hebben waakzaamheidscomité’s georganiseerd die onderzoek doen en aan de overheid rapporteren.
Ze krijgen een badge voor op hun kleren. We hebben een
openbare bijeenkomst belegd bij een voedseldepot waar
het altijd hommeles was en waarover de vrouwen hadden
gerapporteerd. Ze stonden daar met hun badges voor het
publiek, en realiseerden zich ineens dat ze macht hadden.
Daarna belden ze iedere keer als de distributie fout liep
de overheidsinspecteurs op, en iedere keer kregen ze antwoord. Het lijkt klein, maar het was een overwinning. Het
is eigenaarschap van bestuur en het geeft zelfvertrouwen.’
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Samenwerking in de
regio

beperkt gebied, ook online te beluisteren.’
Agnes Vroegh is trots op het resultaat dat ze samen met
collega’s behaalde door middel van een campagne met
behulp van sociale media. ‘Ik ben met zes vrouwen naar
Honduras geweest in het kader van een project over de
maquila. Doel was erachter te komen hoe wij hen het beste
konden ondersteunen. Je hoort schrijnende verhalen, ik
werd er echt emotioneel van. Het werk, thuis, de straat,
alles is daar gevaarlijk, ongezond en slecht.
Toen we terug in Nederland waren, hielden we contact via
WhatsApp. Op een gegeven moment kregen we een signaal
dat onze steun nodig was. Een vrouw was ontslagen omdat
ze het tempo niet meer bijhield vanwege gezondheidsproblemen die ze op het werk had opgelopen. Ze had
een zaak aangespannen die ze had gewonnen: het bedrijf
moest haar toelaten en rekening houden met haar gezondheidsproblemen. Maar toen ze zich meldde, werd ze niet
binnengelaten. We hebben meteen een mail gestuurd naar
de CEO en via Twitter en Facebook internationaal aandacht gevraagd voor deze maquilawerkster. Bij ons eigen
netwerk, bij belangrijke mensen die je kent, bij internationale bonden, en bij het bedrijf zelf natuurlijk. Na een paar
dagen werd ze weer aangenomen. Zo snel! Het was echt
een overwinning.’

Er bestaat een goed voorbeeld van regionale samenwerking op een gedeeld probleem in de regio: de Asia Floor
Wage Campaign. Deze campagne pakt het dilemma aan
dat, zo gauw arbeiders van een bepaald land zich organiseren en erin slagen een hoger loon te bedingen, de
industrie zijn biezen pakt en verhuist naar een land met
lagere lonen. Een dergelijke regionale samenwerking zou
ook de strijd tegen seksueel geweld vooruithelpen, denkt
Dian Septi Trisnanti: ‘Ik hoop op een Aziatische alliantie
op vrouwenthema’s, waarbij we door gemeenschappelijk
onderzoek en campagnevoeren sterker worden.’
Ook anderen zien dat er in verschillende landen vergelijkbare problemen zijn, waarbij samenwerking voordelen
oplevert. Geeta Menon: ‘Al zie je overal verschillende
nuances, we hebben allemaal te maken met patriarchale
samenlevingen, met migratie van platteland naar stad,
met nieuwe ontwikkelingen als sociale media. Het is goed
over dat soort dingen ervaringen te kunnen uitwisselen en
te leren van elkaars strategieën.’

Media
Gangbare media zijn een tweesnijdend zwaard. Ze kunnen groot gewicht verlenen aan gebeurtenissen die groot
gewicht verdienen – denk aan de groepsverkrachting van
het meisje in het busje in Delhi, aan de ineenstorting van
de Rana Plaza fabriek in Dhaka. ‘Seksueel geweld tegen
vrouwen is in onze samenleving altijd aanwezig geweest,
nu wordt het bekend door de media,’ zegt Mary Viyakula.
De andere kant van de zaak is dat media informatie grootscheeps manipuleren, of ze dat nu doen uit politieke, ideologische of commerciële motieven. ‘Publiciteit is problematisch,’ zegt Geeta Menon. ‘Neem het meisje dat het lef
had de filmacteur aan te klagen die haar had verkracht. De
media vielen haar massaal aan en wilden haar dwingen te
zeggen dat ze had gelogen.’
Dian Septi Trisnanti vertelt over een verkrachting en moord
in Indonesië begin 2016, waaraan zelfs een pikhouweel te
pas kwam. ‘De media gaven het slachtoffer de schuld: als
je geen pikhouweel in je vagina wil, bedek jezelf dan. Ga
’s nachts niet de straat op. Ik was radiojournalist voor ik
bij de vakbond ging werken, nu maak ik community radio,
programma’s speciaal voor vrouwelijke werknemers in een

Dian Septi Trisnanti
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Actie zonder grenzen
Is internationale solidariteit een versleten begrip? Niet in
een wereld waarin mondiale productieketens zelf tussen
mensen een wereldwijd web spannen dat bestaat bij de
gratie van ongelijkheid. De sociale mediacampagne van
Agnes Vroegh is een goed voorbeeld van nut en noodzaak
van actie zonder grenzen.
Dian Septi Trisnanti onderschrijft dat: ‘We hebben de steun
nodig van de consumenten van Gap, Zara en H&M. We
moeten hen op de hoogte brengen van de omstandigheden
waaronder hun spijkerbroeken en sneakers gemaakt worden; ze moeten weten dat seksueel geweld in de fabrieken
aan de orde van de dag is. Westerse consumenten en hun
regeringen kunnen druk zetten op regeringen in Azië.’
Ook Nazma Akter wil consumenten wakker schudden. ‘Door
hun inkoopbeleid dwingen multinationals onze bedrijven
lonen zo laag mogelijk en werknemers afhankelijk te
houden; ze worden rijk van ons. Westerse consumenten
moeten hen onder druk zetten en eisen dat zij de lonen
en werkomstandigheden in hun productieketen verbeteren. Als onze werknemers een leefbaar loon krijgen, als
collectieve onderhandelingen en vrijheid van organisatie
realiteit worden, dan kunnen genderongelijkheid en geweld
verdwijnen.’
Nazma’s organisatie Awaj wordt ondersteund door de Fair
Wear Foundation, een van oorsprong Nederlandse organi-

satie die samenwerkt met multinationals, fabrieken, NGO’s,
vakbonden en regeringen om arbeidsomstandigheden in
de kledingindustrie wereldwijd te verbeteren. Een van de
speerpunten van de Fair Wear Foundation is het voorkomen
van seksuele intimidatie en reproductieve rechten. Nazma:
‘We kunnen van hen leren hoe we betere verhoudingen
kunnen ontwikkelen tussen werknemers en management,
hoe we de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen kunnen
overwinnen. We hebben training nodig op lange termijn,
niet op projectbasis. Dit soort steun, ook van de FNV, hebben we hard nodig.’
Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep (LIW) krijgt
het laatste woord.
‘FNV, CNV, Fair Wear Foundation en LIW zullen op dit onderwerp blijven samenwerken, onder andere in het nieuwe
nationale Convenant Duurzame Kleding en Textiel. De overheid, de sectorassociaties en inmiddels 55 bedrijven verplichten zich hierin samen met vakbonden en NGO’s werk te
maken van de wantoestanden in deze industrietak. Binnen
een jaar, uiterlijk half 2017, moeten de bedrijven aangeven
welke problemen zij in hun productieketen tegenkomen en
oplossingen voorstellen. We zullen ervoor zorgen dat het
kwalijke seksuele geweld tegen vrouwen op dit platform de
volle aandacht krijgt.’
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