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Betreft: Rapport "Flawed Fabrics" over kinderarbeid en schuldarbeid in de Indiase textielsector 

1. We vertrouwen erop dat de Commissie kennis heeft genomen van het recentelijk door de 
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen en de Nederlandse Landelijke India 
Werkgroep gepubliceerde rapport "Flawed Fabrics", waarin gewag wordt gemaakt van 
grootschalige kinderarbeid en dwangarbeid in de Zuid-Indiase textielsector. In het rapport wordt 
geconcludeerd dat de "vrijwillige aanpak" niet werkt en dat de autoriteiten behoorlijke 
arbeidsvoorwaarden moeten handhaven om kinderarbeid en slavernij te voorkomen. Deelt de 
Commissie de in dit rapport opgenomen bezorgdheden en conclusies? 

2. Is de Commissie, gelet op de steun van de EU voor de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en 
de mensenrechten en gezien de recente tragedies in kledingfabrieken, bereid om deze kwestie 
onder andere aan te kaarten bij: 

– Europese bedrijven die producten betrekken van de Zuid-Indiase textiel- en kledingsector en 
Europese bedrijfsverenigingen, 

– EU-lidstaten, 

– Indiase overheidsinstanties, en 

– de IAO en de OESO, 

om ze te betrekken bij maatregelen tegen deze schendingen van de mensenrechten en om, waar 
mogelijk, maatregelen aan te nemen om deze kwestie daadwerkelijk aan te pakken en de 
slavernij en de kinderarbeid een halt toe te roepen, alsook om tragedies, zoals recent nog in 
Bangladesh, te voorkomen? 

3. Is de Commissie bereid te zorgen voor een hoger niveau van transparantie en rapportage voor 
de Europese textiel- en kledingsector met betrekking tot hun impact op de mensenrechten? Zo 
ja, op welke manier? 
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1. De Commissie deelt de bezorgdheid van het rapport „Flawed Fabrics” en herinnert eraan dat haar 
Strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen1 gebaseerd is op de bevordering van de 
tenuitvoerlegging van relevante internationaal erkende fundamentele arbeidsnormen (die eveneens 
door de EU in haar externe betrekkingen worden bevorderd) en van richtsnoeren en beginselen – met 

                                                      
1  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:NL:PDF 



 

inbegrip van die welke betrekking hebben op kinderarbeid en mensenhandel, sociale bescherming en 
milieubescherming, en corruptie.  
 
Overeenkomstig haar beleid inzake armoedebestrijding en sociale insluiting2 begeleidt de Commissie 
partnerlanden bij de ratificatie en daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze normen en nationale 
regelgeving om voor behoorlijke arbeidsomstandigheden te zorgen en de risico's van gevaarlijk werk 
te beperken, in het bijzonder ten aanzien van jongeren en vrouwen. 
 
2. De Commissie leidt ook een comité dat de tenuitvoerlegging van de leidende beginselen van de VN 
inzake het bedrijfsleven en mensenrechten in de EU vergemakkelijkt.  
 
In het kader van het Europees Jaar voor ontwikkeling in 2015 overweegt de Commissie een initiatief 
op te starten rond het verantwoord beheer van de bevoorradingsketen in de kledingsector.  
 
De Commissie financiert momenteel een door de Fair Wear Foundation uitgevoerd project van 
170 000 EUR om economische discriminatie en geweld op het werk in de exportgerichte 
kledingindustrie in het zuiden van India te beperken. Zij financiert via de Schone Kleren Campagne 
ook een wereldwijd project van 1 miljoen EUR, dat in India activiteiten rond de rechten van 
textielwerkers omvat. 
 

3. Inzake transparantie en de rapportage over de eerbiediging van mensenrechten is de Richtlijn met 
betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit3 uit 2014 
gericht op alle sectoren, ook op de textielsector. Deze richtlijn zal het niveau van transparantie en 
rapportage verbeteren. De omzetting door de lidstaten moet afgerond zijn in 2016. De feitelijke 
rapportage zal dus in 2017 van start gaan. 
 
 

                                                      
2 Vastgesteld in onder andere de mededeling „Een waardig leven voor iedereen: van wensbeeld naar 

collectieve maatregelen” (http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:441ba0c0-eb02-11e3-8cd4-
01aa75ed71a1.0014.03/DOC_1&format=PDF). 

3  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&qid=1420722634209&from=EN 

 


