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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-009096/2012 
aan de Commissie (Vicevoorzitter / Hoge Vertegenwoordiger) 
Artikel 117 van het Reglement 
Peter van Dalen (ECR) 

Betreft: VP/HR - Vervolgvraag over gedwongen kinderarbeid van Dalit-meisjes in de 
kledingproductie van in de EU gevestigde bedrijven 

In vervolg op het antwoord van de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op de vraag met verzoek om 
schriftelijk antwoord E 005948/2012, zou ik graag opheldering willen vragen over de rol van de 
Europese Unie, inclusief de EU-delegatie in Delhi, met betrekking tot gedwongen kinderarbeid. 
Verschillende belanghebbenden, met inbegrip van in de EU gevestigde bedrijven, zetten zich zowel 
individueel als collectief in voor deze zaak. De verschillende activiteiten en het effect ervan zijn 
vastgelegd in het document 'Gedwongen (kinder-) arbeid in de Zuid-Indiase kledingindustrie – De 
laatste stand van zaken met betrekking tot het debat en de actie inzake het sumangali systeem', 
gepubliceerd door Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Nederlandse 
Landelijke India Werkgroep (LIW). De vraag blijft welke rol de Europese Unie kan en moet spelen als 
cruciale belanghebbende bij het uitroeien van gedwongen kinderarbeid in de Indiase kledingindustrie. 

1. Is de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger bereid, met het oog op de ernstige en wijdverspreide 
aard van dit probleem en de betrokkenheid van een aantal EU-bedrijven, een speciaal initiatief uit 
te werken om dit probleem samen met de Indiase overheid en de regering van Tamil Nadu op te 
lossen? Dit zou namelijk een cruciale vorm van steun kunnen betekenen voor de bedrijven en 
andere belanghebbenden die reeds bezig zijn deze diepgewortelde en structurele kwestie aan te 
pakken. 

2. Welke actie wordt of kan worden ondernomen door de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, in 
samenwerking met de delegatie, om de campagne van de IAO en de Europese sociale partners 
van de textiel- en kledingindustrie ter uitroeiing van gedwongen kinderarbeid in de Zuid-Indiase 
kledingindustrie, te steunen? 

3. Hoe denkt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger transparantie te verzekeren met betrekking 
tot het hoofdstuk over duurzame ontwikkeling in de voorgestelde vrijhandelsovereenkomst tussen 
de EU en India? En hoe denkt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, wat betreft de dialoog 
rond deze kwestie, ervoor te zorgen dat het maatschappelijke middenveld op adequate wijze bij 
deze dialoog wordt betrokken? 

4. Is de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger bereid praktische steun te verlenen aan de recent 
aangekondigde substantiële wijzigingen in de Indiase Kinderwet, door samen met de Indiase 
overheid te werken aan een tijdsgebonden uitvoeringsplan voor de nieuwe wet, met bijzondere 
aandacht voor de uitroeiing van kinderarbeid in die sectoren die hun producten exporteren naar 
de Europese Unie? 

NL 
E-009096/2012 
Antwoord van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Ashton 
namens de Commissie 
(4.12.2012)  
 
 
In het antwoord op schriftelijke vraag E-005948/2012 werd benadrukt dat kinderarbeid in India een 
belangrijke kwestie is voor de EU en dat deze consequent wordt aangepakt via projectfinanciering, via 
besprekingen in het kader van de lokale mensenrechtendialoog tussen de EU en India en, in ruimere 
zin, via het werk dat de Europese Commissie samen met de belanghebbenden heeft verricht om voor 
een groot aantal sectoren een mensenrechtenrichtsnoer voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen op te stellen. 
Op 28 augustus 2012 heeft de Indiase regering de wet betreffende het verbod op kinder- en 
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adolescentenarbeid tot wijziging van de bestaande wet goedgekeurd. Dit wordt als een positieve 
ontwikkeling beschouwd. Na de inwerkingtreding van deze wet zal elke vorm van kinderarbeid onder 
de leeftijd van 14 jaar verboden zijn en zullen kinderen van 14 tot 18 jaar geen ongezonde beroepen 
mogen uitoefenen. 
De EU is bereid de Indiase overheid te helpen om de uitdagingen van de praktische toepassing van 
deze wetgeving aan te pakken en zij zal de uitvoering van de wet inzake het recht op onderwijs blijven 
aanmoedigen.  
Hoewel een speciaal initiatief voor Tamil Nadu inzake kinderarbeid, zoals beschreven in de vraag, 
momenteel niet wordt overwogen, zal de EU met betrekking tot deze kwestie met de autoriteiten 
blijven samenwerken.  
Zoals uiteengezet in het antwoord op schriftelijke vraag E-005948/2012, zou het hoofdstuk over 
duurzame ontwikkeling bij de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst een alomvattend 
kader moeten bieden dat op internationaal erkende normen en overeenkomsten berust, waaronder de 
IAO-kernnormen voor arbeid. Het zou eveneens in een toezichthoudende rol voor het maatschappelijk 
middenveld voorzien. 
 


