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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004823/2014 
aan de Commissie 
Artikel 117 van het Reglement 
Judith Sargentini (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE) en Karima Delli (Verts/ALE) 

15-4-2014 

Betreft: Moderne slavernij in de textiel- en kledingindustrie in Zuid-India 

1. Is de Commissie op de hoogte van het paper "Small Steps, Big Challenges - Update on (tackling) 
exploitation of girls and young women in the garment industry of South India" en diverse andere 
publicaties over de 'moderne slavernij' van circa 100.000 kinderen en jonge vrouwen die kleding 
fabriceren voor de westerse markt?1  

2. Is de Commissie bereid deze omvangrijke en ernstige mensenrechtenkwestie snel en op het 
hoogste niveau in de dialoog met de Indiase autoriteiten aan de orde te stellen, om samen te 
gaan werken aan het uitroeien van kinderarbeid, slavenarbeid en uitbuiting in de 
toeleveringsketen van de Europese merken die zich bevoorraden bij de Zuid-Indiase textiel- en 
kledingindustrie? 

3. Is de Commissie bereid een dialoog te starten met Europese en internationale kledingmerken, 
hun sectorale organisaties, diverse gezamenlijke initiatieven en belanghebbenden, om een 
gezamenlijk, aan een tijdschema gebonden actieplan tegen kinderarbeid, slavenarbeid en 
uitbuiting in hun toeleveringsketens in Zuid-India overeen te komen? 

4. Is de Commissie bereid maatregelen te bevorderen en te initiëren om transparantie te verlangen 
van de Europese kledingbedrijven over hun inkooplocaties, hun eerste en verdere 
toeleveranciers, de betrokkenheid van lokale belanghebbenden en hun controleprocedures, 
correctieplannen en de vorderingen die worden geboekt met de uitvoering hiervan?  

5. Is de Commissie bereid in haar overleg met zowel de Indiase regering als de Europese 
kledingindustrie speciale maatregelen ter bescherming van de rechten van kwetsbare groepen 
zoals Dalit-meisjes (kastelozen) die werkzaam zijn in de textiel-en kledingindustrie te bespreken 
en uit te werken?  

6. Is de Commissie bereid de IAO actief te betrekken bij de uitwerking van lokale oplossingen om 
uitbuiting en slavenarbeid in de textiel-en kledingproductie in Tamil Nadu uit te roeien? 

- - - - - - - - - - - - - - -  

NL E-004823/2014 Antwoord van de heer De Gucht  

namens de Commissie (9.7.2014)    

 

 De Commissie verwijst naar haar antwoorden op de schriftelijke vragen E-001968/2014 en E-
000021/2014 met betrekking tot kinderarbeid. 

 

De Commissie is zich ervan bewust dat de werkomstandigheden in de Indiase kledingindustrie 
bijzonder hard kunnen zijn, met name voor kwetsbare groepen. De ratificatie en de 
daadwerkelijke uitvoering van de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie, 
waaronder de verdragen betreffende de minumumleeftijd en de ergste vormen van kinderarbeid, 

                                                      
1  http://www.indianet.nl/pb140404e.html en http://www.indianet.nl/sumangali_e.html 
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worden regelmatig naar voren gebracht bij de dialoog op hoog niveau met India. De EU heeft 
meermaals laten weten dat dit een zeer belangrijk signaal zou geven aan de wereld dat zou 
aansluiten bij de status van India als wereldwijde speler en strategische partner van Europa. De 
EU onderhoudt een dialoog met India over werkgelegenheid en sociaal beleid, die ook 
onderwerpen bestrijkt zoals sociale zekerheid, gezondheid en veiligheid op het werk.   

 

Vandaag kunnen ondernemingen in de EU zich op vrijwillige basis houden aan gedragscodes of deze 
zelf ontwikkelen op het terrein van bedrijfsaankopen en gedragscodes en de naleving van 
internationale normen (voornamelijk ISO 26000). Zoals aangegeven in het verslag  aan het 
Europees Parlement en de Raad van 25 september 2013 wordt het in het kader van de 
textielverordening  niet nodig geacht om algemene etiketteringsvoorschriften op te nemen. 


