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Vragen over het rapport ‘Tainted Carpets – Slavery and child labour in India’s Hand-Made 

Carpet Sector’ 
 
TEXT: 

1. Kent u het rapport ‘Tainted Carpets – Slavery and Child Labor in India’s Hand-Made Carpet Sector’ 

van het FXB Center for Health and Human Rights van de Harvard University?1 

2. Hoe beoordeelt u het feit dat kinderarbeid en andere misstanden in de Indiase tapijtindustrie al ruim 

20 jaar geleden uitvoerig in de publiciteit kwamen, dat sindsdien een aantal vrijwillige initiatieven zijn 

ondernomen maar dat de in het rapport beschreven situatie van tapijtarbeiders nog steeds ronduit 

dramatisch is en voor het overgrote deel bestaat uit gedwongen arbeid en kinderarbeid onder zeer 

ongezonde arbeidsomstandigheden en tegen extreem lage lonen?  

3. Bent u bereid onderzoek te laten doen naar de betrokkenheid van in Europa actieve tapijtimporteurs 

en verkopers bij slavernij en kinderarbeid in de Indiase tapijtindustrie, waaronder de in het rapport 

genoemde bedrijven IKEA en Wal-Mart? Welke maatregelen gaat u nemen om er voor te zorgen dat de 

Indiase tapijten die op de Europese markt worden verkocht zonder slavernij en kinderarbeid zijn 

gemaakt? 

4. Bent u bereid bij de Indiase regering aan te dringen op effectieve actie tegen slavernij en 

kinderarbeid in de tapijtindustrie en samen activiteiten daartegen te ondernemen? 

5. Kunnen de Europese bedrijven die zijn aangesloten bij de keurmerken als Goodweave, Rugmark 

en/of het Care & Fair initiatief van de Europese tapijtindustrie met redelijke zekerheid aantonen dat hun 

tapijten uit India niet door slaven of kinderen zijn gemaakt? 

6. Bent u bereid Europese brancheorganisaties die tapijtimporteurs en/of verkopers van Indiase tapijten 

vertegenwoordigen aan te spreken op de noodzaak actie te ondernemen tegen slavernij en kinderarbeid 

bij de productie van door hen ingekochte of verkochte Indiase tapijten? 

1 Zie: http://fxb.harvard.edu/tainted-carpets-report/ 

 

 

Signature(s): Date:  19/02/2014 
 
 
 
 
 
 

 

                     
1 Zie: http://fxb.harvard.edu/tainted-carpets-report/ 

 

E


