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Gurgaon

India shining
Om me heen overal lelijke, spiegelende bank- en kantoorgebouwen. Alsof ik in een advertentieplaatje ben
gestapt van BJPs ‘India shining’, de optimistische slogan van de hindoe-nationalistische partij over de
vooruitgang van India. Samen met Saleena Pookunju van de Society for Labour en Development (SLD)
ben ik op een zondag in oktober in Gurgaon. Deze stad is is twintig jaar geleden vanuit het niets uit de
grond gestampt, en vooral gericht op de dienstensector, zoals IT bedrijven en banken, maar ook (op export
gerichte) kledingproductie. Maar achter de blinkende façades gaat een harde realiteit schuil.
In een straat met veel kledingfabrieken stappen we uit. Saleena legt uit dat toen SLD net begon met zijn
activiteiten het moeilijk was om arbeiders te benaderen. “Ze vertelden ons dat ze bang waren onze folders
aan te nemen. Want hoe zouden ze weten dat wij niet voor de werkgevers spioneerden?” Het vertrouwen
groeide langzaam.

Straat met kledingfabrieken

Happy Diwali
Wat verderop staan wat mannen met elkaar te babbelen. Ravi (niet zijn echte naam), een jonge man van 28
jaar, woont sinds twee jaar in Gurgaon. In Uttar Pradesh werkte hij als boer. Zoals veel landloze boeren
kwam hij naar de stad op zoek naar een beter leven. Op de vraag of hij dat gevonden heeft in Gurgaon,
kan hij alleen maar zijn schouders ophalen, “Ach, wat kan ik zeggen?”
Hij is behoorlijk moedeloos, en niet zonder reden. Hij staat hier nu al voor de zesde keer om zijn loon van
september te proberen te krijgen. De fabriek waar hij werkte heeft hem net voor Diwali, het grote
lichtfeest, ontslagen. “Ze willen ons niet de [verplichte] Diwali-bonus betalen, daarom schoppen ze
iedereen net voor de feestdagen de straat op.”
Doordat hij nu probeert het salaris wat hij nog tegoed heeft terug te krijgen, mist hij weer werkdagen op de
borduurafdeling bij zijn nieuwe werkgever. Daar maakt hij dagen van minstens 12 uur, soms langer. Als ik
vraag of hij de overuren zoals het hoort dubbel uitbetaald krijgt antwoordt hij: “ Iedereen op de embroidery
line werkt 12 uur, het is verplicht. Alleen op zondag krijgen we dubbel uitbetaald, daarom werk ik ook op
zondagen.” Dat betekent dat hij gemiddeld 80 uur per week werkt. Een bijstander voegt toe: “De
werkuren zoals die op de borden staan worden niet gevolgd, die zijn er alleen om kopers tevreden te
houden.” Ravi vervolgt:
“Als we uitbetaald krijgen wordt er zomaar 500 roepies of meer afgetrokken van ons loon. Ze

zeggen dan dat we te laat zijn gekomen, of onze productietargets niet hebben gehaald. Zo blijft er
nog minder over. En de prijzen zijn juist zo gestegen, het kost alleen al 1000 roepies om een kamer
te huren.”
Ik vraag hem of hij provident fund krijgt. Dit is een soort pensioenfonds waarbij werkgever en –nemer een
gelijk bedrag wegleggen op een aparte rekening, dat later als pensioen kan dienen voor de werknemer..
“Nee, geen provident fund, geen toekomst”, antwoordt hij. Het probleem van werkers hier zegt hij, is dat ze
geen eenheid vormen en zich niet tegen de uitbuiting verzetten. Een man die naast hem staat legt uit
waarom: “Als je klaagt wordt je meteen ontslagen, dus niemand haalt het in zijn hoofd zijn stem te
verheffen.”

Arbeiderswijk in Gurgaon

Slaap is een luxe
We rijden verder naar de wijk waar veel fabrieksarbeiders wonen. In een wirwar van kleine straatjes met
open riolering spelen kinderen op straat. Wat mannen doen de was bij een waterpomp. In een flat
bezoeken we Gulshan.
Zij woont met man en zes kinderen in een kamer van nog geen 4 bij 4 meter. Er is een tweedehands
televisie, één tafeltje en één plastic stoel die ik meteen aangeboden krijg. Wat spreien op de grond doen
dienst als bed. Sinds tien jaar woont ze in Gurgaon. Gulshan komt uit Bihar, en is het bestaan als landloze
boer ontvlucht door te trouwen met iemand die in Gurgaon werkt. De stad heeft een verlokkende werking
op de meeste dorpelingen. Maar of haar bestaan er echt beter op is geworden?
Ze wijst om zich heen: “Je kunt het bewijs van onze armoede zien. Je hoeft er niet naar te vragen en ik
hoef het je niet te vertellen. Je ziet het zelf, dit is alles wat ik heb.” Ze is net als de meeste vrouwen in deze

flat thuiswerker en was net bezig een riem te vlechten. “Het is beter om thuis te werken, en ik verdien er
net zo veel of weinig mee als in de fabriek. Het is makkelijker te combineren met het huishouden.” Ook al
werkt ze dan niet in een fabriek, haar dagen zijn lang. “De laatste maanden had ik veel werk. Ik ga naar bed
rond 3 uur ‘s nachts en sta weer op om 6 uur.”
Ze vertelt verder over haar kinderen.
“Mijn oudste zoon leert nu om kleermaker te worden zodat hij kan gaan werken in een fabriek. Ik
hoop dat als hij dan thuiskomt van zijn werk mij nog met mijn werk kan helpen. Want als ik meer
geld verdien kan ik mijn andere kinderen naar een betere school laten gaan.”
Sinds haar man als union organizer werkt en arbeiders organiseert om hen te informeren over hun rechten,
stuurt zij de meisjes niet meer naar een openbare school, maar naar een duurdere privéschool. Het verschil
in kwaliteit is groot en zo hebben de meisjes meer kans op een goede toekomst. Als ze meer geld zou
hebben zou ze ook haar andere jongens naar een betere school willen sturen, om hen te behoeden voor
een toekomst als fabrieksarbeider.

Gulshan met haar kinderen

Angst voor ontslag
Krishna, een lokale organizer die voor Society for Labour and Development arbeiders probeert te
organiseren, brengt ons naar zijn tante en oom waar hij bij inwoont. Het is eenzelfde soort kamer als die
van Gulshan. Arjun en Oditi (niet hun echte namen) wonen pas een jaar in Gurgaon, en komen
oorspronkelijk ook uit Bihar. Arjun laat me zijn pas zien waarmee hij toegang krijgt tot de fabriek waar hij
werkt. Dat is het enige bewijs dat hij heeft, er is geen contract of aanstellingsbrief.
“Ik werk tussen de 10 uur en 12 uur per dag, maar er zijn ook tijden dat we de hele nacht doorgaan
en zo’n 20 uur maken. We krijgen minder dan het minimum loon betaald. Op pay day trekken ze

gewoon een flink deel af van je loon. Diegene die daarover klaagt en zegt dat het oneerlijk is, wordt
ontslagen. Hoe kunnen we dan ook maar praten over het vormen van een vakbond? En ach, als
kopers opdagen moeten we van het management mooie verhaaltjes vertellen, dat soort bezoeken
zijn totaal nutteloos.”
Arjun vraagt me dringend de foto die ik van hen maak niet te gebruiken, hun echte namen niet te
gebruiken en ook niet de naam te noemen van de fabriek waar hij werkt (die levert aan Nederlandse en
andere Europese merken). Het management is namelijk op de hoogte van het werk van Krishna en houdt
daarom Arjun al nauwlettend in de gaten. Hij vreest ontslag.

Straatje in arbeiderswijk

De verhalen die ik in Gurgaon hoor zijn schokkend en om moedeloos van te worden. “Maar”, zegt
Anannya Battacharjee van Society for Labour and Development, “hoewel begrijpelijk, met moedeloosheid
bereik je niets.”
“Wij proberen de arbeiders te organiseren, leiderschap op te bouwen zodat er sterke
fabriekscomités komen en arbeiders een sterkere positie krijgen. We vechten onrechtmatig ontslag
en de uitbuiting die hier gaande is aan, via het rechtssysteem en via protestacties.”
Langzaam beginnen arbeiders zich te realiseren dat ze kunnen opkomen voor hun rechten, en daarbij
gesteund worden door organisaties zoals SLD en organisaties in landen waar de kleding gekocht wordt.
Voor mij was het bezoek aan Gurgaon motiverend. Denkend aan de verhalen die de arbeiders me
vertelden kan ik maar weinig geduld opbrengen voor de bedrijven in Nederland die maar wat in de marge
aanmodderen met duurzaamheid. Zij kunnen hun macht als afnemer veel meer gebruiken om de
arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers te verbeteren. Voor hulp bij het implementeren van

verbeteringsprogramma’s is er de Fair Wear Foundation. Hoe eerder bedrijven hier werkelijk voor goede
kleding gaan, hoe eerder Gulshan, Ravi en Arjun in normale arbeidsomstandigheden voor een fatsoenlijk
loon kunnen werken.

