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Van Bommel (SP) 

Aandacht voor de mensenrechten kan handelsbelangen in de weg zitten. We zien dat bij het 

vrijhandelsverdrag tussen de EU en India. De EU wilde een mensenrechtenclausule opnemen 

met een zogenaamd geschillenbeslechtingsmechanisme. India prefereert een 

monitoringmechanisme en de EU lijkt daaraan toe te willen geven. Houdt de minister vast aan 

zo'n mensenrechtenclausule plus geschillenbeslechting? 

 

Voordewind (ChristenUnie) 
Dan India en de positie van de zogenaamde kastelozen, de Dalits. Die is nog zeer schrijnend 

te noemen. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen, zoals religieuze prostitutie. Mijn 

collega Van Dalen in het Europees Parlement heeft daarover onlangs vragen gesteld. Met 

name als het gaat om het vrijhandelsverdrag met India, en het concepthoofdstuk over de 

ontwikkeling en de waarborgen van mensenrechten, vraag ik de minister om zich ook in 

Europa in te zetten voor een stevige, fundamentele arbeids- en mensenrechtencomponent. 

Minister Rosenthal: 

Ik wil de doeltreffendheid van de inspanningen die wij vanuit Nederland kunnen verrichten op 

het gebied van mensenrechten nog scherper in de gaten krijgen dan tot nog toe het geval is. 

Daar horen een heleboel instrumenten bij. Ik heb ook gezegd dat ik heel sterk werk vanuit het 

idee dat wij een bottomline hebben, waarop wij voluit in moeten zetten. Ik neem nu een 

voorschot op datgene wat ik nog moet uitwerken in een notitie die naar de Kamer zal gaan. Ik 

probeer dit toch maar alvast te formuleren. Je merkt dat er vandaag de dag specifieke 

categorieën mensen zijn die zwaar in de problemen komen op het gebied van de 

mensenrechten. Ik verbind die zaken overigens met de vier pijlers van de ILO: kinderarbeid, 

dwangarbeid, discriminatiebestrijding enzovoort. Daar zie je namelijk ook een verbinding. 

--- 

Niet voor niets neemt de Nederlandse regering en neem ook ik de non trade concerns 

buitengewoon serieus. De ILO-pijlers, kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie tegengaan, 

vrijheid van vakvereniging; wij nemen dat buitengewoon serieus. In concrete gevallen blijkt 

dat ook van belang te zijn, al was het maar omdat landen die deze pijlers en die non trade 

concerns niet serieus nemen en die hun economisch beleid als het ware wegzetten op deze 

toer zichzelf tegenkomen. Wij komen onszelf ook tegen in de exportrelaties. Niet voor niets 

hebben wij in EU-verband volop van doen met India rondom die thematiek. Het is een 

beetje vergelijkbaar, als ik mij deze opmerking mag permitteren, met het maken van een wat 

gechargeerde tegenstelling tussen economie en ecologie. Het is geen tegenstelling; de zaken 

versterken elkaar. Een ondernemer die gaat ondernemen in een land waar hij 

voortdurend wordt geconfronteerd met dit soort zaken, komt ook zichzelf tegen. 
Misschien is het vloeken in een bepaalde kerk, maar mag ik op dit punt zelfs ten aanzien van 

mensenrechten spreken over op een bepaald moment welbegrepen eigenbelang? 

 


