Uit: verslag Nota-overleg Mensenrechten 16 april 2012
Thema: Kinderarbeid
De Roon (PVV):
‘’Het streven naar een gemeenschappelijk mensenrechtenbeleid van de EU is wat de PVV
betreft een ongewenste ontwikkeling, die ook niet voorspoedig verloopt. De Europese
Commissie zegt een beperkte capaciteit te hebben, waardoor bijvoorbeeld het rapport over de
relatie tussen de ergste vormen van kinderarbeid en handel is vertraagd. Dergelijke
capaciteitsproblemen doen ons de wenkbrauwen fronsen, en ik vraag de minister dan ook: is
de Europese diplomatieke dienst er wel klaar voor dat taken op het gebied van mensenrechten
in algemene zin en kinderrechten in specifieke zin aan haar worden uitbesteed? Graag krijg ik
hierop een reactie van de minister.’’
Hacchchi (D66)
‘’Mijn laatste thema is kinderrechten. Wij zien dat kinderrechten in de mensenrechtenstrategie
nauwelijks voorkomen, los van kinderarbeid. Het kabinet laat veel over aan de Europese
Unie, maar er wordt niet verteld wie wat gaat doen. Tijdens de hoorzitting vroeg ik aan de
vertegenwoordiger van Unicef of er een verschuiving merkbaar was onder dit kabinet. Het
antwoord: "die verschuiving is inderdaad heel duidelijk. De vorige regering had een aparte
kinderrechtenparagraaf in de mensenrechtenstrategie, maar die is helemaal verdwenen." D66
vindt dat die aandacht moet terugkomen.’’
Voordewind (CU)
‘’Je zou denken dat je veel meer invloed hebt, als je nationaal aan de knoppen kunt draaien,
maar dat zien we niet gebeuren, bijvoorbeeld als het gaat om kinderarbeid. De Kamer heeft
een motie aangenomen over eerlijke supermarkten, opdat zij in 2015 geen producten meer in
de schappen hebben die zijn gemaakt met kinderarbeid. Ik heb hierover gesproken met
staatssecretaris Bleker in het mvo-debat. Die motie wordt gewoon niet uitgevoerd, omdat men
zegt dat dit een zaak is van de sector, waar de overheid zich niet mee bemoeit. De motie zette
er juist toe aan om dat te doen. Dat zijn een aantal teleurstellingen op dit gebied.’’
Rosenthal
Als laatste punt voeg ik altijd maatschappelijk verantwoord ondernemen toe, omdat dat echt
rechtstreeks hiermee verbonden is. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen is
verbonden aan de vier pijlers van de Internationale Arbeidsorganisatie: optreden tegen
dwangarbeid, tegen kinderarbeid, tegen het discrimineren van vrouwen op de arbeidsmarkt en
tegen de door de heer Van Bommel vaak aangekaarte beknotting van vakverenigingen.
Bij dit alles staat voor de Nederlandse regering centraal dat goede bedoelingen vaak mooi
zijn, maar dat het vooral moet gaan om elkaar aanspreken op wat wij doen en op wat wij
uiteindelijk bewerkstelligen.
Rosenthal
‘’De commissie zal het mij niet kwalijk nemen dat ik niet veel ga zeggen over
maatschappelijk ondernemen, omdat wij het daarover al meermalen in ander verband,
bijvoorbeeld in de vaste commissie voor Economische Zaken, hebben gehad. Ik wil nu nog
wel een opmerking maken over India en meer in het bijzonder over kinderarbeid en de positie
van Dalits in India. De ambassade in India draagt bij aan de Global March Against Child
Labour. Op die manier proberen wij de kinderarbeid in de textielindustrie te helpen uitbannen.

Dat geldt ook voor de dalits, want wij geven steun aan het International Dalit Solidarity
Network. Ik wil hieraan expliciet iets toevoegen en wel dat er in India ook zeer positieve
ontwikkelingen gaande zijn. Zo gaan er miljoenen kinderen meer dan vroeger naar school
dankzij de Right to Education Act. Verder wil ik er toch ook op wijzen dat deze positieve
ontwikkelingen door de Verenigde Naties worden erkend. Dezer dagen is er namelijk een
memorandum van de VN verschenen met als inhoud dat India zich op dit punt grote
inspanningen getroost. Ik kan hierop nader ingaan, maar dit is wel de tegenkanting van dit
verhaal.’’
Voordewind (CU)
De heer Voordewind (ChristenUnie): Het kabinet heeft financieel bijgedragen aan de
zogenaamde Child Labour Free Zones. Die bijdrage loopt dit jaar af. Is de minister bereid om
zijn bijdrage aan het fonds te verlengen, gezien de positieve resultaten die men tot nu toe heeft
geboekt?
Ik heb verder nog een vraag over de raadsconclusies over de handelsmaatregelen tegen
kinderarbeid. Gaat Nederland inderdaad in kaart brengen wat de uitkomsten zijn van het
Ruggie-rapport en dan in het bijzonder "the duty to protect" en "the access to remedies"?
Krijgt de Kamer een brief over de manier waarop Nederland deze twee elementen uit het
Ruggie-rapport gaat implementeren?
Minister Rosenthal: Op de eerste vraag moet ik zeggen dat ik dat nog eens even onder ogen
wil zien. Ik ga daarop geen toezegging doen. De tweede vraag moet ik natrekken. Ik hoop
daarop in tweede termijn een reactie te kunnen geven.
In het verlengde wijs ik de heer Voordewind erop dat er een uitspraak ligt van het Indiase
hooggerechtshof van 12 april jl. -- dat kon hij niet weten, net zo min als ik totdat ik het
voorgeschoteld kreeg -- waarmee een wet wordt aangehouden die op een aantal punten de
positie van disadvantaged groups zou schaden. Die uitspraak brengt ook met zich mee dat
openbare en privéscholen verplicht zijn om quota te hanteren bij de toegang tot scholen van
disadvantaged groups. Dat beschouwen de Verenigde Naties als een positief punt op de
conduitestaat van India.
Voordewind (CU)
‘’In het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen van afgelopen woensdag bleek
dat een groot deel van de Kamer grote zorgen heeft over kinderarbeid. De opstelling van de
VVD was daarin toch zeer terughoudend. De VVD wilde vooral ruim baan voor het
bedrijfsleven, maar een toegestoken hand richting de tegenstanders van kinderhand ontbrak. Is
er dan geen sprake van selectieve verontwaardiging?’’
‘’Dan ligt er nog Afghanistan en de kinderarbeid daar, waarover wij verschillende vragen
hebben gesteld, naar aanleiding van het rapport van de ILO Buried in Bricks. De motie op dat
punt is aangenomen. Daarbij heeft het kabinet gezegd dat er overleg zou zijn tussen ISAF, de
NAVO, de ILO en UNICEF. Dat hebben wij nog eens nagevraagd maar UNICEF en de ILO
hebben van geen enkele toenadering door ISAF kennis kunnen nemen. Dus ik breng dit toch
nog onder de aandacht van de minister.
De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Ik dank de minister voor de beantwoording
in eerste termijn. Er zijn enkele dingen blijven liggen, zoals de bescherming van de Dalitmeisjes, de reactie van ILO en UNICEF op de kinderarbeid in Afghanistan, de child labour
free zones voor 2013 en de 1500 koptische Egyptische meisjes die ontvoerd zouden zijn. Ik
heb een aantal moties opgesteld.

