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Betreft: baksteenindustrie in Afghanistan 

Het IAB heeft een rapport gepubliceerd met als titel "Buried in Bricks" over de baksteenindustrie in 
Afghanistan (Kabul en Nanghar) en de prangende mensenrechtensituatie van de arbeiders in deze 
sector. Uit het onderzoek blijkt dat de eigenaars van de steenbakkerijen de arbeiders aan zich binden 
door een systeem van voorschotten. Bijna alle huishoudens die in het onderzoek waren opgenomen 
(98%) begonnen in steenbakkerijen te werken toen ze in ballingschap leefden in Pakistan. De 
huishoudens bestaan uit grote families en hebben bijna geen toegang tot kredietverlening. Zo komen 
ze in de steenbakkerijen terecht omdat dit een van de weinige plaatsen is waar je voorschotten kan 
krijgen, evenals betalingen in natura zoals onderdak en water. Door hun schulden zitten deze mensen 
vast aan de steenbakkerijen. Bovendien is het verboden voor leden van de huishoudens om elders 
werk te zoeken. Ze mogen de steenbakkerij enkel op gezette tijden verlaten om naar bepaalde 
plaatsen te gaan (het ziekenhuis bijvoorbeeld) en kunnen dus geen ander werk zoeken. De families 
zijn ook gebonden aan de steenbakkerij omdat ze geen grond bezitten en afhankelijk zijn van het 
onderdak dat de eigenaars hun bieden. 

Er is ook veel kinderarbeid in de steenbakkerijen (56% van de arbeiders zijn kinderen). De 
kinderarbeid helpt de eigenaars van de steenbakkerijen om het maximum uit de betalingen in natura 
te halen, door alle leden van het huishouden in te zetten. Kinderen voeren de taken uit die de 
volwassenen productiever maken, zoals water dragen en modderballen rollen. Deze kinderen zitten 
vast aan de steenbakkerij, omdat ze geen school kunnen lopen en gedwongen worden de schulden 
van hun ouders over te nemen. 

– Is de Commissie zich bewust van deze prangende mensenrechtensituatie in de steenbakkerijen 
in Afghanistan en zo ja, welke acties zijn er dan tot nog toe ondernomen? 

– Zou de Commissie in principe bereid zijn om de programma's van bv. UNICEF, het IAB en ngo's 
te steunen om zowel de dwangarbeid als de kinderarbeid in de Afghaanse steenbakkerijen aan 
te pakken, waarvoor het IAB in het rapport "Buried in Bricks" een aantal mogelijkheden aanreikt? 

– Zou de Commissie bereid zijn om specifieke programma's te steunen die tot doel hebben 
kinderen die in steenbakkerijen werken naar school te laten gaan, als onderdeel van de 
aandacht voor de "onderwijsnoden van kwetsbare groepen" zoals vermeld in het 
landenstrategiedocument voor de Islamitische Republiek Afghanistan, 2007-2013? 

– Aangezien het landenstrategiedocument voor Afghanistan mogelijke acties vermeldt onder het 
thematische programma "migratie en asiel", waarbij de klemtoon ligt op het verband tussen 
migratie en ontwikkeling, zou de Commissie bereid zijn een regionaal programma met Pakistan 
te steunen, zoals aanbevolen wordt door het IAB? 
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De speciale vertegenwoordiger van de EU en hoofd van de EU-delegatie in Afghanistan (SVEU/hoofd 
van de delegatie Afghanistan) houdt in nauw overleg met de missiehoofden van de EU ter plaatse 
toezicht op de mensenrechtensituatie en heeft het vraagstuk van kinderarbeid in de baksteenindustrie 
besproken met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De EU hecht er bijzonder veel belang aan 
dat het probleem van de kinderarbeid wordt aangepakt op basis van de conclusies van de Raad over 
kinderarbeid van juni 2010. 
 
De EU-bijstand pakt de sociale bescherming aan door capaciteitsopbouw in het ministerie van Arbeid, 
Sociale Zaken, Martelaren en Personen met een handicap en door het financieren van niet-
gouvernementele organisaties (ngo's) om een scala van sociale diensten te verstrekken via een 
publiek-privaat partnerschap dat zich in het bijzonder richt op zeer kwetsbare bevolkingscategoriën, 
onder andere kinderen. Dit omvat ook ondersteuning voor de "inclusieve onderwijsstrategie" van het 
ministerie van Onderwijs, die onder meer de re-integratie van kinderen in het reguliere onderwijs tot 
doel heeft.  
 
De EU-bijstand is vooral gericht op bestuur, landbouw en gezondheidszorg en ondersteunt de 
Afghaanse nationale ontwikkelingsstrategie en de nationale prioritaire programma's. De Afghaanse 
regering heeft zich ertoe verbonden kinderarbeid aan te pakken via een gerichte strategie onder 
leiding van een "eenheid kinderarbeid" binnen het ministerie van Arbeid, Sociale Zaken, Martelaren 
en Personen met een handicap. In dit verband heeft de EU een secretariaat voor de bescherming van 
kinderen gefinancierd, waarin alle nationale overheidsdiensten die zich richten op kwetsbare kinderen 
worden samengebracht en waarmee de coördinatie tussen deze diensten zal worden verbeterd. In 
het kader van het driejarige programma voor sociale bescherming, dat momenteel wordt voorbereid, 
heeft de EU het vraagstuk van uitbuitende kinderarbeid aan alle betrokkenen (maatschappelijk 
middenveld en regering) voorgelegd om ervoor te zorgen dat voldoende aandacht aan de kwestie 
wordt besteed in de relevante nationale prioritaire programma's, die de basis vormen voor de 
toekomstige steun van de EU in deze sector. 
 
Hoewel de EU programma's heeft ter bevordering van de regionale samenwerking, onder meer 
tussen Afghanistan en Pakistan, wordt kinderarbeid niet aangepakt in deze context. 
 


