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Betreft:

VP/HR - Gedwongen (kinder-)arbeid van Dalit-meisjes in de kledingindustrie van in de
EU gevestigde bedrijven

De afgelopen paar jaren zijn er verschillende rapporten gepubliceerd over de betrokkenheid van
Europese en Amerikaanse (VS-) kledingmerken en -detaillisten bij de kledingproductie in Zuid-India,
waar tenminste 100 000 meisjes en jonge vrouwen -veelal behorend tot de Dalits (de
"onaanraakbaren") of afkomstig uit de lagere kasten - werk verrichten dat door de wijze van
recrutering en de arbeidsomstandigheden neerkomt op dwangarbeid. Onlangs werd in het rapport
"Maid in India" van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke
Werkgroep India (beter bekend als het ICN, India Committee of the Netherlands) bewijs geleverd dat
37 in de EU gevestigde bedrijven hun goederen betrekken van vier grote kledingproducenten uit de
deelstaat Tamil Nadu, waar deze en soortgelijke mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Naar
aanleiding van een eerder rapport - "Captured by Cotton" -, gepubliceerd in mei 2011, zijn er enkele
verbeteringen tot stand gebracht onder druk van actieve consumenten, ngo's enz., maar volgens het
rapport "Maid in India" is er nog steeds sprake van grove wantoestanden.
1.

Is de hoge vertegenwoordiger / vicevoorzitter bereid om het onderwerp op het gebied van de
mensenrechten en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij zoveel Europese
bedrijven betrokken zijn, aan te snijden bij de regering van India om tot een gezamenlijke
oplossing te komen?

2.

Is de HV/VV bereid om dit onderwerp aan te snijden bij de betrokken en in de EU gevestigde
bedrijven om tot een gezamenlijk actieplan te komen, de uitvoering daarvan te controleren en
over de bereikte resultaten jaarlijks verslag uit te brengen aan het Europees Parlement?

3.

Is de HV/VV bereid, gezien de criteria van de Commissie voor effectieve zelf- en
coreguleringsprocessen ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in
sectoren (hoofdstuk 4.3 van de EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van MVO), om met de
kledingindustrie samen te werken aan een initiatief om een code van goede praktijken voor zelfen coregulering te ontwikkelen (actiepunt 5 van de MVO-strategie)?

4.

Is de HV/VV bereid, gegeven het feit dat de Commissie de VN-richtsnoeren inzake het
bedrijfsleven en mensenrechten (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)
onderschrijft, om bij de Europese kledingindustrie aan te dringen op totale transparantie wat
betreft het bevoorradingsproces, naar het voorbeeld van het Nederlandse parlement dat hierom
onlangs gevraagd heeft in een motie?

5.

Is de HV/VV bereid om deze zaak ter sprake te brengen in het kader van de
vrijhandelsonderhandelingen tussen de EU en India als bijdrage aan de besprekingen over het
hoofdstuk over duurzaamheid en hoe er omgegaan dient te worden met deze kwesties in het
kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en India?
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