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Betreft: VP/HR — Kinderarbeid en schoenenproductie
Onlangs publiceerde de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) het verslag „Waar de schoen
wringt — Kinderarbeid in de productie van leren merkschoenen”. Daarin wordt aangetoond dat bij de productie van
lederen schoenen en ander schoeisel in India voor Europese bedrijven en in de uitgebreide internationale
toeleveringsketen voor deze in de EU gevestigde bedrijven vaak kinderarbeid en schendingen van arbeidsrechten
voorkomen(1).
De campagne „Stop Kinderarbeid — School, de beste werkplaats” heeft onlangs een enquête over de productie
van schoenen verricht, maar de meeste bedrijven hebben niet op de vragenlijst gereageerd. Uit de enquête blijkt
ook dat Europese schoenenbedrijven met een actief beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) zich meestal tot milieukwesties beperken.
Is de hoge vertegenwoordiger bereid om deze MVO- en mensenrechtenkwestie aan de orde te stellen in de
betrekkingen van de EU met landen die schoeisel voor de Europese markt produceren — met name China, India,
Vietnam en Brazilië — en om na te gaan hoe de regeringen van die landen kunnen worden betrokken bij het
werken aan oplossingen?
Is de hoge vertegenwoordiger bereid om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar (kinder)arbeids- en andere
mensenrechtenkwesties in de wereldwijde schoeiselindustrie, die lederen schoeisel aan de Europese markt levert?
Zal de hoge vertegenwoordiger dit onderzoek combineren met aanbevelingen over hoe alle betrokkenen samen
aan oplossingen kunnen werken?
(1) Voor het verslag, zie: http://www.stopkinderarbeid.nl/Stop-Kinderarbeid/NIEUWS/Schoenenbedrijven-zwijgen-over-kinderarbeid.
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De Commissie zet zich ervoor in om verboden vormen van kinderarbeid uit de wereld te helpen. Zij doet dat op basis van de in
2010 aangenomen conclusies van de Raad over kinderarbeid, de in 2011 goedgekeurde mededeling van de Europese
Commissie over een EU-agenda voor de rechten van het kind, en het internationale programma van de ILO voor de uitbanning
van kinderarbeid. De EU maakt gebruik van een veelomvattend kader om de grondoorzaken zoals armoede en onderwijs aan te
pakken, en zij bevordert de ratificering van twee facultatieve protocollen bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, en van
de ILO-Verdragen nr. 182 en 138. In 2012 zijn het strategisch EU-kader en het EU-actieplan inzake mensenrechten vastgesteld.
Daarin staat dat de EU zal deelnemen aan de Wereldconferentie tegen kinderarbeid in 2013 en het opstellen van actuele lijsten
van gevaarlijk werk in het kader van ILO-Verdrag nr. 182 zal bevorderen. Kinderarbeid staat, met de financiering van projecten
en een dialoog inzake mensenrechten, op de EU-agenda inzake mensenrechten in India. India wijzigt momenteel zijn wet op
kinderarbeid en effent op die manier het pad voor de ratificering van de ILO-verdragen.
De Commissie tracht maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op te nemen in onderhandelingen over handel en
investeringen, zoals zij gedaan heeft in het kader van de vrijhandelsovereenkomsten met Korea, Cariforum en Colombia/Peru.
Daarbij wordt de toetreding tot internationaal erkende instrumenten zoals de OESO-richtsnoeren voor multinationale
ondernemingen aangemoedigd, in verbinding met het netwerk van nationale contactpunten — organen die als opdracht hebben
bij te dragen aan de oplossing van dergelijke vraagstukken. De Commissie betrekt stakeholders zoals het Europese
bedrijfsleven bij deze aanpak, die volgens haar gebaseerd is op een voldoende goed begrip van MVO en momenteel geen
verder onderzoek vereist. De Commissie heeft een tot alle bedrijfssectoren gerichte oproep voor het opzetten van „Europese
multistakeholderplatforms over MVO in relevante bedrijfssectoren” gepubliceerd en werkt samen met ondernemingen en
stakeholders om richtsnoeren op het gebied van mensenrechten te ontwikkelen.

