
THEMA: WERKEN VOOR DE KLEDINGEXPORT
Heeft u een t-shirt uit India? Grote kans dat dit afkomstig is uit Tirupur, een 
grote stad in Zuid-India waar één miljoen mensen in de textielindustrie werken.  
Kinderarbeid komt hier veel voor hoewel het officieel verboden is. Kinderen zijn  
niet te vinden in fabrieken waar westerse inkopers komen. Ze werken vaak onder 
erbarmelijke omstandigheden bij de toeleveranciers: de spinnerijen, ververijen, 
drukkerijen, fourniturenleveranciers.  Ook in Guatemala in de provincie 
Chimaltenango werken veel kinderen in bedrijven die kleding exporteren.  
In Guatemala mogen kinderen vanaf 14 jaar 7 uur per dag werken. Maar vaak 
werken ze langer, onder slechte arbeidsomstandigheden of zijn ze jonger 
dan 14. Om deze misstanden aan te pakken is niet alleen actie nodig in de 
exporterende landen, maar ook hier in Nederland.

Kinderen  
in de Knel
WWW.KERKINACTIE.NL/KINDERENINDEKNEL
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Onderzoek misstanden textielindustrie India

SOMO en de Landelijke India Werkgroep hebben in 2010, 2011 en 2012 
de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie in India onderzocht, 
die produceert voor bekende Europese merken. Indiase meisjes uit de 
staat Tamil Nadu maken kleding onder erbarmelijke omstandigheden. 
Het gaat vaak om Dalit-meisjes jonger dan 18 jaar. Ze werken volgens 
het ‘Sumangali Systeem’. De meisjes worden gelokt met valse 
beloften. Ouders laten hun dochters hun eigen bruidsschat bij elkaar 
verdienen, terwijl ze veilig zijn opgeborgen in de textielfabriek. Ze 
gaan een 3-jarige arbeidscontract aan met oplopend loon. Vooral 
de eindpremie lokt veel meisjes. Het totale loon ligt echter onder het 
minimumloon. Als meisjes het contract niet uitdienen, ontvangen ze 
geen eindpremie. Ze hebben te maken met lange werkdagen (soms 
meer dan twaalf uur per dag), lage lonen, geen toegang tot vakbonden, 

Stop kinderarbeid, school de beste werkplaats
Kerk in Actie richt zich meestal op kinderen die in de informele 
sector werken. De formele sector wordt in principe door de overheid 
gecontroleerd. Maar in de praktijk worden arbeidswetten in veel 
landen overtreden en is er weinig toezicht. Kerk in Actie steunt 
organisaties die kinderen via opleidingen weer kansen bieden 

voor hun toekomst. Daarnaast werken deze organisaties ook 
breder: ze maken jongeren bewust van hun rechten en proberen 
in samenwerking met ouders, overheid en vakbonden kinderarbeid 
te voorkomen. Kerk in Actie is lid van Stop Kinderarbeid. School de 
beste werkplaats.

Yamuna werd bevrijd uit de 
textielfabriek
India - Yamuna (11) kwam er alleen voor te staan toen haar 
vader haar moeder vermoordde. Haar babybroertje stierf door 
verwaarlozing. Ze werd ondergebracht bij haar oma, die haar 
dwong om in een textielfabriek te gaan werken. Vanaf 3 uur  
’s morgens moest ze al aan de slag. Toen Yamuna dit vertelde aan 
haar vroegere schoolmeester, waarschuwde hij de organisatie 
Save. Zij werd uit de fabriek gehaald en ondergebracht in een 
opvangcentrum van Save. Yamuna: “Toen ik nog thuis woonde wist 
ik niet dat het niet normaal was dat ik zo hard moest werken. Nu 
weet ik dat wel en wil ik voorkomen dat dit ook andere kinderen 
overkomt.”

De organisatie Save probeert de arbeidsomstandigheden van jonge 
vrouwen in de textielsector te verbeteren en kinderarbeid tegen te 
gaan. Vrijwilligers sporen ‘s morgens kinderen zonder schooluniform 
op en informeren Save. Veldwerkers halen hen uit de fabrieken of 
van straat, begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk 
onderdak. Kinderen met een grote leerachterstand volgen eerst een 
jaar overbruggingsonderwijs bij één van de tien centra van Save. 
Ook proberen ze de thuissituatie te verbeteren. Moeders kunnen 
deelnemen aan zelfhulpgroepen. Zo’n vier procent van de kinderen 
kan niet terug naar huis. Zij worden opgevangen door Save of in een 
kindertehuis van de overheid.

Steun dit werk
Benodigde bijdrage: € 30.000,-
Uitvoerende organisatie:  Social Awareness and Voluntary 

Education (SAVE) 
Beoogde resultaten: 
• Overbruggingsonderwijs voor 125 kinderen van 7 tot 14 jaar
• Opvang voor 50 kinderen

beperkte bewegingsvrijheid en privacy 
en worden geregeld ook fysiek, 
mentaal of zelfs seksueel misbruikt. 
Ondanks het feit dat bruidsschatten 
sinds 1961 verboden zijn in India, 
handhaven veel arme families deze 
traditie. In mei 2011 verscheen het 
onderzoek ‘Gevangen in katoen’. 
Het vervolgonderzoek ‘Nog steeds 
gevangen in katoen’ (april 2012) 
liet enkele verbeteringen zien, maar de 
meeste problemen zijn er nog. (Bekijk het onderzoek en een uitzending 
van Een Vandaag op www.kerkinactie.nl/kinderenindeknel)
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Vakopleidingen bieden 
en samenwerken met ouders en inspectie

bedrijven zich aan de wet houden. jongeren kunnen overtredingen 
bij Ceadel melden. Dan schakelt de organisatie de inspectie in, 
klaagt bedrijven aan of brengt het in de publiciteit. Dat is niet altijd 
zonder gevaar. Toch is het Ceadel meermalen gelukt afspraken met 
bedrijven te maken over de naleving van arbeidswetten.

Steun dit werk
Benodigde bijdrage: € 63.000,-
Uitvoerende organisatie:  Ceadel 
Beoogde resultaten:
• Arbeidsrechten van 4.000 jongeren verbeteren
• In 2 fabrieken en 2 dorpen kinderarbeid uitbannen
• 60 kinderen uit fabrieken halen
• Onderwijs bieden:
 voor 50 kinderen en jongeren computerlessen
 voor 45 kinderen en jongeren een bakkersopleiding
 voor 35 kinderen en jongeren een schoonheidsspecialiste opleiding
 voor 45 kinderen en jongeren basisonderwijs
 voor 60 kinderen en jongeren muzieklessen (marimba)
 voor 30 kinderen en jongeren een radiocursus

In Chimaltenango in Guatemala zijn veel buitenlandse 
textielbedrijven gevestigd, waar vooral meisjes onder de 
18 werken. In Guatemala mogen kinderen vanaf 14 jaar 7 
uur per dag werken. Vaak werken ze langer, onder slechte 
arbeidsomstandigheden en zijn ze jonger dan 14. De organisatie 
Ceadel komt op voor de belangen van deze kinderen en probeert 
hun situatie te verbeteren. Veel meisjes werken van jongs af aan 
in de bedrijven en zijn niet naar school geweest. Als ze ouder 
zijn kunnen ze niet meer op school terecht. Bij Ceadel kunnen ze 
toch hun basisschooldiploma halen. Het Ministerie van Onderwijs 
betaalt een docent die de meisjes op zondagen les geeft. 
Daarnaast kunnen de meisjes bij Ceadel vakopleidingen volgen 
zoals opleidingen tot bakker, kapster of schoonheidsspecialiste 
en computerlessen. Het vergroot hun kans op een beter betaalde 
baan. Ook leren ze wat hun rechten zijn.

Ceadel overlegt regelmatig met de overheid en arbeidsinspectie en 
heeft een vakbond opgericht. Het is niet eenvoudig meisjes weg te 
halen uit fabrieken als hun ouders niet meewerken. Ze sturen hun 
zonen naar school en hun dochters naar fabrieken. Medewerkers 
van Ceadel gaan thuis langs om ouders te overtuigen hun 
dochters een beter bestaan te bieden en proberen ook vaders 
naar bewustwordingscursussen te krijgen. Ceadel controleert of 

Deze meiden volgen op zondagen basisonderwijs bij Ceadel.

De bakkersopleiding van Ceadel geeft deze meiden meer kansen.

Een medewerker van Ceadel op huisbezoek om ouders te overtuigen hun dochters een beter leven te bieden.

Textielfabriek in Guatemala
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Terugblik op Kerstcampagne 
Tijdens de kerstcampagne ‘Geef om ieder kind’ stond Anak Wayang in Indonesië centraal, 
een organisatie die in drie sloppenwijken van Yogyakarta werkt (in juminahan, Ledok 
jagalan en Ledok Tukangan) om onderwijs, gezondheid en rechten van kinderen te 
verbeteren. Kinderen krijgen huiswerkbegeleiding en les in creatieve vakken. Ze leren 
nadenken over hun rechten. Dat versterkt hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. 

Invloed leren uitoefenen op je eigen leven 
Anak Wayang probeert het beleid van de overheid kindvriendelijker 

te maken. Ouders en kinderen leren via kinder- en ouderfora 
hun wensen onder de aandacht van de overheid te brengen. 

In samenwerking met mobiele klinieken zorgt de overheid 
nu voor gezondheidszorg in de kampongs.

Onderwijs
In het afgelopen jaar volgde Anak Wayang de 
schoolresultaten van de kinderen en voerde 
gesprekken met leraren. 408 kinderen deden mee aan 
extra activiteiten: kleien, drama, verhalen vertellen, 

fietsen, vliegeren, koken, museumbezoek, publieke 
ruimte beschilderen, natuur en techniek. Anak Wayang 

schafte 156 nieuwe kinderboeken aan voor haar 
bibliotheek. In juli 2011 organiseerde Anak Wayang het 

Kinder Theater Festival.

Gezondheidszorg
331 kinderen kregen gezondheidsvoorlichting over griep, vitaminen, 

medicijnen, een gezonde omgeving, eerste hulp, sport en beweging, de gevaren van rivieren 
en vulkanen. 621 kinderen kregen medische controles. 381 kinderen tot 5 jaar kregen 
controles bij een consultatiebureau. 116 kinderen werden onderzocht in een mobiele kliniek. 
58 moeders volgden een cursus over kinderverzorging en kinderrechten.

Kinderrechten
161 kinderen deden mee in discussies over geweld, kinderrechten, mijn (beroeps)
mogelijkheden, mijn dorp, mijn familie. 47 kinderen kregen een training over de organisatie 
van hun kampong. 110 kinderen spraken met elkaar over kinderrechten. 61 kinderen hadden 
een gesprek met invloedrijke personen in hun kampong. 66 kinderen spraken met invloedrijke 
mensen over oplossingen voor meer speelruimte en een schonere omgeving. 

Steun voor dit werk
Anak Wayang ontving 25.000 euro van Kerk in Actie voor haar werk in 2011. Kinderen in 
Nederland stuurden tekeningen naar kinderen van Anak Wayang. Ook bestelden veel 
mensen een gratis kerstcd met onder andere enkele kerstliedjes uit Indonesië.

Ficky Tri Sanjaya (23) over Anak Wayang:
“Toen ik 12 was werkte in na schooltijd altijd op straat om geld te verdienen voor mijn 
familie. In mijn dorp woonde de beroemde artiest Sigit Sukasman, die voorstellingen 
gaf met wayangpoppen. Hij bood mijn zus en mij hulp aan met onderwijs. Zo ontstond 
een hele gemeenschap van kinderen. Bij Anak Wayang leerden we Engels, theater, 
pantomime, dans, maskers en poppen maken en nieuwsbrieven schrijven. Geleidelijk was 
ik minder op straat om geld te verdienen, omdat de financiële situatie van onze familie 
wat beter werd. Ik ontwikkelde mijn talenten via Anak Wayang. Ik ben inmiddels een 
professionele pantomime acteur geworden. In 2009 en 2010 werkte ik als groepswerker 
voor Anak Wayang. In 2011 begeleidde ik het Kinder Theater Festival.”
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Wat kunt u doen 
in Nederland?
Save heeft contacten met overheden, 
organisaties en vakbonden in India. 
Daarnaast ook met vakbondsorganisaties 
in Nederland en met de (internationale) 
Schone Kleren Kampagne, die de arbeids-
omstandigheden in de textielsector pro-
beren te verbeteren zodat consumenten 
op termijn geen ‘fout shirt’ meer hoeven 
te kopen. Er is nog zeer weinig eerlijke 
kleding te koop. Een aantal bedrijven zijn 
aangesloten bij de Fair Wear Foundation 
of bij Made-By. Zij tonen jaarlijks aan dat 
de arbeids- en milieuomstandigheden van 
hun kleding verbetert. Laat u informeren 
over de ontwikkelingen door:  
www.schonekleren.nl, www.fairwear.org, 
www.made-by.org, www.rankabrand.nl, 
www.kledingchecker.nl. 


