
Gerard Oonk over zijn 
boek ‘Een berg verzetten’

Half student, half wereldwinkelier was Gerard 
Oonk (1948), toen hij voor het eerst door India 
reisde. Het liep uit op veertig jaar strijd tegen de 
armoede en rechteloosheid van de bevolking. Eind 
jaren zeventig werd hij een van de oprichters van 
de Landelijke India Werkgroep (LIW), inmiddels 
omgedoopt tot Arisa en een van de weinige over-
levende ‘solidariteitsgroepen’. Zo heetten toen de 
organisaties die zich toelegden op ondersteuning 
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van onderdrukte bevolkingsgroepen en bevrijdingsbewegingen in spe-
cifieke landen.

Aanvankelijk richtte de LIW haar pijlen vooral op vormen van Neder-
landse ontwikkelingshulp die het leven van Indiase have-nots eerder 
ondermijnden dan vooruithielpen. Later verschoof het vizier naar het 
internationale bedrijfsleven, de multinationals met hun hoofdkwartier 
in het westen en hun werknemers in de lage-lonenlanden. De LIW, klein 
als ze was, speelde een grote rol in de ontwikkeling van ‘maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen’ (MVO), de pogingen om bedrijven verant-

woordelijk te houden voor schending van 
mensen- en arbeidsrechten in hun vaak 
lange, ondoorzichtige productieketens. 
Ook in de succesvolle strijd tegen kinder-
arbeid was de LIW een voorloper. Tot in de 
Verenigde Naties bepleitte ze een revo-
lutionaire strategie die inmiddels al mil-
joenen kinderen uit werksituaties heeft 
gehaald en naar school gebracht. 

Ander doelwit werd de tot op heden on-
uitroeibare kastediscriminatie in India en andere Zuid-Aziatische landen. 
Een buitengewoon gecompliceerd en hardnekkig vlechtwerk van histo-
rische, culturele en economische regels en waarden die ongelijkheid en 
uitsluiting bestendigen, met een buitengewoon ellendige uitkomst voor 
degenen onder aan de ladder: de ‘onaanraakbaren’, of Dalits. Nog steeds 
bestaat er in India een beroepsgroep van poepscheppers: Dalits die hand-
matig de poep van mensen van hogere kasten moeten opruimen.

Na veertig jaar in de LIW, eerst als vrijwilliger, later als medewerker, di-
recteur en politiek pleitbezorger, nam Gerard Oonk in 2018 afscheid. Dat 
bracht (naast een lintje) de nodige vrije tijd, en ook overpeinzingen over 
wat het nou allemaal heeft voorgesteld, veertig jaar duwen en trekken 
aan een weerbarstige werkelijkheid. Het resulteerde in het boek Een 
berg verzetten, waarin hij alle acties, campagnes, moties, noties, noti-
ties, rapporten, artikelen en perikelen waaraan hij al die jaren deelhad, 
onderzoekt op hun betekenis en effectiviteit. Een schatkist voor acti-
visten, een naslagwerk voor historici. 

Bedrijven verantwoordelijk 
houden voor schending van 
mensen- en arbeidsrechten 
in hun vaak lange, ondoor-
zichtige productieketens 
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Het hiernavolgende interview is een introductie op dat boek. Het plukt 
krenten uit de pap, zet vraag- en uitroeptekens en probeert lijnen te 
trekken. Lijnen die, zo mag je uit Oonks boek opmaken, hun eindpunt 
nog lang niet hebben bereikt, en soms slechts stippellijnen zijn die ruim-
te laten voor twijfel. Zoals hij het verwoordt in het begin van ons ge-
sprek: “Ik heb nu ruimte om veel te lezen en word soms overweldigd 
door de ellende in de wereld. Oorlog, klimaatverandering, vluchtelingen, 
verrechtsing … Dan vraag ik me af hoe mijn inspanningen zich daartoe 
verhouden. Dan ben ik soms bang dat wat ik heb gedaan niet zoveel 
voorstelt, al die pogingen om bedrijven leefbare lonen te laten betalen, 
overheden duurzaam te laten inkopen … Allebei nog niet gelukt.”

Toch is hij niet cynisch geworden. 
Want er zijn wel degelijk mijlpalen ge-
slagen en nieuwe wegen uitgekapt, in 
de zoektocht naar een fatsoenlijke sa-
menleving.Er zijn mijlpalen 

geslagen en nieuwe wegen 
uitgekapt, in de zoektocht 

naar een fatsoenlijke 
samenleving
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Van solidariteit 
naar mensenrechten

Waar komt de impuls vandaan om in de bres te springen voor mensen 
die er slechter aan toe zijn dan jezelf?
Deels is het van huis uit meegegeven. Ik ben katholiek opgevoed en had 
een oom die missionaris was in Indonesië. Hij hielp arme mensen en be-
leefde avonturen. Dat leek me boeiender en nuttiger dan in een bedrijf 
werken en geld binnen harken. Later, toen ik sociale psychologie stu-

Kinderarbeid in de zaadproductie, foto: Davuluri
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deerde, maakte ik via bijvakken kennis met niet-westerse samenlevin-
gen en hun verhouding tot de onze. Ik begon te zien dat liefdadigheid 
niet de oplossing was voor armoede en ongelijkheid. Tijdens mijn stu-
die werkte ik jarenlang in een wereldwinkel en reisde door India. Novib 
bood me een werkplek als voorlichter in het kader van de vervangen-
de dienstplicht, en ik meldde me aan bij wat al gauw de LIW zou wor-
den. Eerst was het vrijwilligerswerk, later een baan. Ik heb het werk al-
tijd fantastisch gevonden. Bijdragen aan iets wat je persoonlijk belang 
overstijgt, en daar ook nog met je gezin van kunnen leven!

De aanvankelijke doelstelling van de LIW was het ondersteunen van 
progressieve bewegingen in India. Later werd dat ‘bijdragen aan een 
menswaardig bestaan voor de kansarmen in India’, en vanaf 2002 
definieert de LIW zich als een mensenrechtenorganisatie. In 2016 
streeft ze naar ‘een rechtvaardiger samenleving waarin mensenrech-
ten, waaronder arbeidsrechten, in India en andere Zuid-Aziatische 
landen worden nageleefd.’ Kun je die ontwikkeling toelichten?
De LIW is opgericht door mensen die via hun studie en werk diep in dat 
land waren gedoken en vonden dat er iets gedaan moest worden aan de 
structurele, bewust in stand gehouden armoede en rechteloosheid. Ze 
lieten daar ideologieën op los, soms hele verschillende. Er waren men-
sen die zich aangetrokken voelden tot communistische partijen in India, 
die in sommige deelstaten effectief arbeiders wisten te organiseren. An-
deren keken naar nieuwe typen sociale organisaties, bijvoorbeeld van 
en voor vrouwen en rechteloze arbeiders, of rond milieuproblemen. De 
spanningen die dat opriep wisten we aanvankelijk te dempen onder de 
gezamenlijke noemer ‘solidariteit met progressieve bewegingen’. Later 
zijn degenen die communistische lijn wilden volgen vertrokken.

Onze allereerste campagne begin jaren tachtig was meteen doortrok-
ken van interne  ideologische debatten. Het ging om de levering van 
garnalentrawlers aan India met geld van Ontwikkelingssamenwerking. 
Een Indiase vissersvakbond vertelde ons dat die schepen de kustge-
bieden leeg visten waarvan kleine vissers afhankelijk waren. Sommige 
LIW-medewerkers zeiden dat we helemaal van ontwikkelingshulp af 
moesten, andere dat die zonder voorwaarden gegeven moest worden, 
uit een soort schuld die we als voormalige imperialisten bij ontwikke-
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lingslanden hadden. Ik zat in een derde kamp, dat vond dat hulp mensen 
aan de onderkant van de samenleving een zetje moest geven. Wij won-
nen het pleit, en die eerste campagne was een succes. We genereerden 
veel publiciteit en de helft van de trawlerleveranties ging niet door. Maar 
in de jaren erna kreeg het verhaal een staartje. 

Een staartje dat doorkwispelde in de ontwikkeling van de 
LIW-doelstellingen?
Inderdaad. Steeds meer Nederlandse scheepswerven bleken opdrachten 
uit India te krijgen, en het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking sti-
muleerde joint ventures. Het Nederlandse bedrijfsleven werd geholpen 
met het binnenhalen van opdrachten. Dat de winsten van die Nederland-
se werven de inkomens van Indiase vissers ondermijnden, was geen dis-

cussiepunt. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen bestond nog niet, maar toen 
werd duidelijk dat ook bedrijven verant-
woordelijk kunnen zijn voor het bestendi-
gen van armoede. En dat verantwoordelijk-
heid niet bestaat uit leuke projectjes voor 
zielige gevallen, maar uit het respecteren 
van mensen- en arbeidsrechten.

Ontwikkelingssamenwerking heeft nog steeds een dubbel gezicht; nu 
zijn de ministeries van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse 
Handel zelfs samengevoegd. 
Ik zie daar ook voordelen in, omdat je de handel nu direct in de context 
van mensen- en arbeidsrechten kunt zetten – mits dat ook werkelijk ge-
beurt. Maar in de praktijk worden bedrijven gesteund, terwijl van armoe-
debestrijding minder terecht komt. Onder de nieuwe minister gaat dat ver-
sterkt door, als ik lees wat de nieuwe plannen zijn. Zelfs de evaluatiedienst 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken is behoorlijk kritisch en zegt 
dat de handel beter uit de verf komt dan de hulp. Bedrijven beroemen zich 
erop dat ze banen scheppen maar laten buiten beschouwing dat ze vaak 
ook lokale werkgelegenheid vernietigen en ongelijkheid versterken. Ze in-
vesteren bijvoorbeeld graag in private zorg en onderwijs, wat met name 
de koopkrachtige bovenlaag ten goede komt en niet helpt om de betref-
fende overheidsdiensten te verbeteren.

Geen leuke projectjes voor 
zielige gevallen, maar  

respecteren van mensen- 
en arbeidsrechten
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Strategische keuzes
Veel solidariteitsbewegingen uit de jaren zeventig bestaan niet meer, 
de LIW/Arisa wel. Heeft het feit dat de LIW zich nooit aan één bewe-
ging heeft gecommitteerd daarmee te maken?
Absoluut. Groepen die zich aan één bevrijdingsbeweging hadden vastge-
klonken waren hun roer kwijt als het met die club om een of andere re-
den niet meer zo lekker ging. Wij zijn ook nooit in partijpolitiek verzand, 
we hebben altijd met organisaties van verschillende signatuur samenge-
werkt op visie en thema’s.

Toen solidariteitsgroepen uiteenvielen, hebben veel mensen zich als 
het ware thematisch gehergroepeerd. Feminisme, milieu, arbeids-
verhoudingen. De LIW heeft vastgehouden aan de focus op één land,  
India, en later op Zuid-Azië.i 

Veel LIW-medewerkers hadden en hebben veel met India. Ik vond het 
zelf altijd een boeiende en productieve combinatie om veel te weten van 
een bepaald land en tegelijk thematisch te werken, zoals op kinderarbeid. 
Door te focussen op een land kun je concreet worden, bijvoorbeeld in 
onderzoek van productieketens. Ik heb ook tien jaar deels gewerkt voor 
het MVO Platform, een bundeling van ruim dertig organisaties op het ge-
bied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, arbeidsrechten 
en milieu, die vanaf het begin van deze eeuw nationaal en internationaal 
MVO-beleid van de grond probeert te krijgen. Maar juist de koppeling van 
die internationale aanpak met concrete bedrijven, arbeidsomstandighe-
den en lokale partners maakt het sterk. Regelmatig  kwamen onze part-
ners hun verhaal hier in levende lijve vertellen. 

De sociaaleconomische invalshoek, de sterke nadruk op arbeidsom-
standigheden, is dat een terechte keus geweest? Heeft de LIW bijvoor-
beeld het milieu- en klimaatverhaal niet teveel laten liggen?
Deels is het een kwestie van efficiëntie: we hadden altijd een kleine staf, 
wat konden wij toevoegen aan dat wat andere, vooral milieuorganisaties 
al deden? We konden beter bondgenoten zoeken met expertise. Zo heb-
ben we regelmatig samengewerkt met Milieudefensie, die altijd ook een 
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sociale invalshoek heeft gehad. Dat heet 
nu environmental justice.
Maar er is ook een inhoudelijk argument. 
Ik ben ervan overtuigd dat je milieupro-
blemen niet oplost als je niet ook sociale 
problemen als slechte arbeidsomstandig-
heden te lijf gaat. Je kunt mensen niet or-
ganiseren op de klimaatcrisis als ze niets 
te eten hebben en afgebeuld worden.

Het omgekeerde is ook waar. Als je arbeidsomstandigheden van men-
sen verbetert en ondertussen wordt de wereld onleefbaar… 
Dat is nu duidelijker en dringender geworden dan in onze begintijd. Toen 
een van onze partners in 1995 aankaartte dat het westen India moest 
compenseren voor de aangerichte milieuschade, heb ik lezingen gegeven 
over klimaatverandering en de rol van het westen. Ik zie ons nog zitten in 
de Kargadoorii , met vier toehoorders.

Waren er vaker pleidooien om de LIW-focus te verbreden?
Aanvankelijk was die breder: we besteedden aandacht aan marteling, de 
gasramp in Bhopal, de Narmada dam die inheemse volken veranderde 
in ontheemde volken. We organiseerden ook bijeenkomsten over het In-
dia-Pakistan geschil over Kashmir. Een Indiase krant schreef toen over 
ons als de Landelijke Indiase Wargroup, en we belandden op het lijstje 
van de Indiase binnenlandse veiligheidsdienst. Ik vond zelf dat we te klein 
en te kwetsbaar waren voor die geopolitieke kwesties. Je kunt er wel iets 
over roepen, maar als kleine organisatie kun je op dat speelveld niet echt 
wrikken aan de werkelijkheid, zoals we dat wel konden met de trawlers 
en later met de productieketens van kleding of natuursteen. Economisch 
prikken en wrikken doet pijn, dan heb je een hefboom.
Er waren ook mensen die ons te activistisch vonden en ervoor pleitten dat de 
LIW charitatieve projecten zou doen, of vooral educatie en voorlichting. Uit-
eindelijk hebben we gekozen voor een koers die ons het meest effectief leek 
in relatie tot onze doelstelling. Die beperkte zich tot één land, en tot onder-
werpen met de politieke en sociaaleconomische invalshoek van mensen- en  
arbeidsrechten.

Je kunt mensen niet orga-
niseren op de klimaatcrisis 
als ze niets te eten hebben 

en afgebeuld worden
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De LIW heeft nooit Indiase organisaties gefinancierd. Waarom niet?
Het zorgde ervoor dat partners alleen inhoudelijk en niet om het geld met 
ons samenwerkten. Financiering kan bovendien makkelijk ontaarden in 
afhankelijkheid, en je moet tijd en energie stoppen in controle op de be-
steding van het geld. Onze bijdrage bestaat uit wat wij hier en in Europa 
doen om rechtenschendingen bekend te maken en uit wat we in stelling 
kunnen brengen om daar iets aan te doen. Daarmee bewijzen we ons nut. 

Consumentenactivisme 
Je vindt makkelijker mensen die zich willen inzetten voor milieu en 
klimaat dan voor betere arbeidsverhoudingen aan de andere kant 
van de wereld. Iedereen is de dupe van de klimaatcrisis en de biodi-
versiteitscrisis terwijl het miserabele leven van arme mensen elders, 
tja, die hebben pech gehad, wat kunnen wij daaraan doen?
Voor velen is dat Verweggistan, voor mij een stimulans om het juist wel 
te proberen. Er wonen 1,4 miljard mensen en onlangs passeerde In-
dia haar ex-kolonisator Engeland als vijfde economie van de wereld, in 
termen van bruto nationaal product. In dat enorme land, feitelijk een 
subcontinent, zag ik enorme ellende. De kinderarbeid, de mensen die 
werken in de informele sector – 90% van het arbeidsleger heeft geen 
arbeidscontract, nu nóg niet – de rechteloosheid van Dalits, de vogel-
vrijheid van Dalit vrouwen. Maar de meeste mensen waren in India geïn-
teresseerd vanwege de cultuur, de muziek, de spiritualiteit. Wij hebben 
een begin gemaakt met die maatschappelijke invalshoek, aandacht ge-
vraagd voor de extreme ongelijkheid en onmenselijkheid in die samen-
leving. Dat laat je dan niet zomaar varen omdat het moeilijk is er aan-
dacht voor te krijgen. 

Het is ook niet zo dat we daarmee geen respons kregen. We hebben eind 
vorige eeuw tien jaar lang Indiadagen gehouden voor een breed publiek, 
samen met wel veertig organisaties die iets met India deden, van weten-
schap tot politiek. We hebben ook ons verhaal bij andere organisaties 
binnengebracht. De FNV, om maar een belangrijke te noemen. Zij hadden 
moeite partners te vinden in India omdat veel vakbonden daar zo verpo-
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litiekt en ineffectief zijn; wij konden hen met goede organisaties in con-
tact brengen. We hebben veel samengewerkt op het vlak van MVO en 
kinderarbeid, vanaf het prille begin tot nu.

De Schone Kleren Campagne (SKC), toonaangevende organisatie als 
het gaat om verbetering van arbeidsomstandigheden in de mondia-
le kledingindustrie, is ook altijd een belangrijke partner van de LIW 
geweest. Zij noemen vier in elkaar grijpende en overlappende onder-
delen van hun werk: werknemers steunen, overheden vragen om 
bindende wetgeving; bedrijven aanzetten tot maatschappelijk verant-
woord ondernemen; en bewustmaken en activeren van consumenten. 
Geldt dat ook voor de LIW?

De eerste drie wel. In het consumenten-
verhaal waren we niet goed. Voor de SKC 
zelf is dat ook geen groot succes denk ik. 
Je wil consumenten een actieperspectief 
bieden: koop verantwoord geproduceerde 
schoenen en kleding. Zoals Fair Trade dat 
doet met koffie of hagelslag die afkomstig 
is van coöperaties van kleine boeren. Maar 
wij hebben meestal te maken met produc-

ten uit ellenlange, ondoorzichtige ketens, geproduceerd en verhandeld 
door bedrijven die voortdurend over de wereld zwerven, op zoek naar de 
laagste arbeidskosten. Zulke producten certificeren als ‘verantwoord’ is 
onmogelijk, en dus is het moeilijk consumenten als consumenten aan te 
spreken. Juist de verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun produc-
tieketens is een van de grote stappen voorwaarts waaraan wij hebben 
bijgedragen. Bedrijven werken nu wereldwijd, ze moeten daarom wereld-
wijd verantwoording dragen voor de gevolgen van hun handelen.

Je hebt ook rating and ranking als consumentenstrategie. Lijstjes 
maken van bedrijven, gerangschikt van goed tot slecht, en mensen 
aansporen hun aankopen daarop af te stemmen.
We hebben dat met schoenen geprobeerd. Ik denk dat het bij bedrijven 
beter werkte dan bij consumenten. Ze waren als de dood voor reputatie-
schade en vroegen wat ze moesten doen om een beter cijfer te krijgen. 
Maar er kleven tekortkomingen aan zulke lijstjes. De benodigde keten-

In het consumentenverhaal 
waren we niet goed
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transparantie – helderheid over alle stations van de productie- en han-
delsketens – ontbreekt, en feitelijke prestaties blijven vaak jammerlijk 
achter op het beleden beleid of verslechteren in de loop van de tijd. Bij 
veel producten werkt het niet en het is echt moeilijk consumenten goed 
te informeren over wat die lijstjes feitelijk betekenen. 
Wat zegt het dat H&M op plek 1, 4 of 6 staat? Naar mijn ervaring is con-
sumentenactivisme minder effectief dan druk op bedrijven via rappor-
ten en publiciteit. Al probeerden we waar mogelijk dat te koppelen aan 
publieks- en consumentenacties met natuurlijke bondgenoten als Fair 
Trade, FNV en SKC. Een draagvlak in algemene zin, een publiek niet als 
consumenten maar als burgers dus, is natuurlijk onmisbaar. Zoals bij de 
strijd tegen kinderarbeid.
 

 Kinderarbeid
Kun je iets vertellen over de campagne Stop Kinderarbeid?
Het is een succesvol onderdeel van het LIW-werk. Kinderarbeid heeft na-
tionaal, Europees en mondiaal veel publiciteit gekregen. Een brochure er-
over was het meest bekeken stuk op onze website omdat veel scholieren 
en studenten er scripties over schreven. Bedrijven zijn als de dood ermee 
geassocieerd te worden, en er is in India nu wetgeving die het verbiedt 
voor kinderen tot veertien jaar. De ILO Conventiesiii die erover gaan zijn 
door vrijwel alle landen ondertekend. En het belangrijkste: het is in India 
ook werkelijk teruggedrongen in fabrieken, op akkers en in thuiswerk.

We waren al een aantal jaren actief op dit terrein toen we kennismaak-
ten met de MV Foundation (MVF), een baanbrekende Indiase organisa-

tie die kinderarbeid aanpakt op een sim-
pele maar innovatieve manier die inging 
tegen het heersende discours. Dat laat-
ste behelsde dat kinderarbeid te wijten is 
aan armoede en pas stopt als die armoe-
de is bestreden. De ervaring leert het om-
gekeerde: kinderarbeid houdt de lonen 
van volwassenen laag, bestrijding ervan 
maakt dus ruimte voor inkomensverbe-

Bedrijven zijn als de dood 
om met kinderarbeid geas-

socieerd te worden
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tering. De MVF, die bovendien vindt dat alle kinderen recht hebben op 
onderwijs, heeft een strategie ontworpen die werkt. Met een gebieds-
gerichte benadering brengen ze een hele lokale gemeenschap in bewe-
ging en ondersteunt die om hun kinderen uit het arbeidsproces te halen 
en naar school te brengen. Iedereen die iets kan betekenen wordt erbij 
betrokken, moeders, vaders, onderwijzers, dorpshoofden, politieagenten, 
ondernemers. Essentieel is ook dat kinderen niet worden opgevangen in 
aparte schooltjes of avondklasjes, maar regulier onderwijs kunnen vol-
gen. De organisatie op lokaal niveau oefent druk uit op hogere overheden 

voor beter onderwijs en wetgeving. Inmiddels zijn met dit MVF-model 
miljoenen kinderen van werk naar school begeleid, met merkbare verbe-
teringen van inkomens in kinderarbeidvrije zones. Het model is overge-
nomen door andere Indiase organisaties en in nationale wetgeving op-
genomen. Ook in Afrikaanse, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen is het 
aangeslagen.
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Wat heeft de LIW daaraan bijgedragen?
De MVF vroeg of wij hun verhaal internationaal aan de grote klok konden 
hangen en de heersende opvattingen ombuigen. In de ILO bijvoorbeeld 
– voor kinderarbeid zwaar leunend op Amerikaanse donorgeld – lag de 
prioriteit nog steeds bij bestrijding van de ergste vormen van kinderar-
beid, terwijl dat noch het recht van alle kinderen op onderwijs bevordert, 
noch de lonen van volwassenen verbetert. Wij hebben dat vervolgens 
met Stop Kinderarbeid – een internationale coalitie van maatschappelij-
ke organisaties en vakbonden – onophoudelijk in nationale en internatio-
nale fora voor het voetlicht gebracht, soms ondersteund door lijsten met 
meer dan 100.000 handtekeningen – pre-digitaal! De Nederlandse over-
heid hebben we aardig meegekregen. Ze financiert Stop Kinderarbeid en 
andere organisaties wereldwijd. In 2017 nam de Kamer de Wet Zorgplicht 
Kinderarbeid aan, die nog steeds wacht op uitvoering omdat vier partij-
en ter linkerzijde een voorstel hebben ingediend voor een bredere zorg-
plichtwet voor bedrijven die ook kinderarbeid omvat.

En het bedrijfsleven?
We hebben veel onderzoek gedaan in sectoren waar kinderarbeid aan de 
orde van de dag is, zoals in de productie van voetballen, kleding, natuur-
steen en katoen- en groentezaden. Met de resultaten daarvan hebben 
we bedrijven onder druk gezet om maatregelen te nemen en mee te wer-
ken in het model van de MVF. Soms is dat gelukt.

Uiteindelijk heeft de strijd tegen kinderarbeid een bres geslagen in de 
verdediging van multinationals, die aanvankelijk betoogden dat arbeids-
omstandigheden in hun productielanden niet hun pakkie-an was. Met 
kinderarbeid in hun keten kwamen ze niet meer weg, het publiek sloeg op 
dit onderwerp enorm aan en dat opende een kier waardoorheen we ook 
de andere arbeidsrechten konden gaan duwen: het recht op organisatie 
en collectieve onderhandeling, het recht om geen gedwongen arbeid te 
doen, het recht op gezondheid, op een leefbaar loon.iv Je zag dat er bewe-
ging kwam, eerst in de vorm van gedragscodes, later in de vorm van aan-
gescherpte OESO Richtlijnenv  en de VN Principes inzake Ondernemin-
gen en Mensenrechtenvi . Met de Covid pandemie is kinderarbeid weer in 
opmars. Volwassenen zijn ontslagen, scholen gesloten, kinderen gingen 
weer werken. Het is spannend of het gaat lukken die allemaal weer naar 
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school te krijgen. Ik ben ook benieuwd of de gebiedsgerichte benadering 
daarbij opnieuw succesvol kan zijn.

Waar ben je bang voor, wat dat betreft?
Het is als poging tot maatschappijopbouw intensief qua arbeid en ook 
financieel, ondanks dat veel werk door vrijwilligers wordt gedaan. Het is 
een langdurig proces om iedereen gemotiveerd te houden en de over-
heden tot actie te bewegen. Niet alleen om het lager onderwijs beter en 
toegankelijker te maken, maar ook vervolgopleidingen. 

Partners
Hoe vind je als Nederlandse club partners in India?
Door daar goed rond te kijken en ernaar te vragen bij bestaande partners 
en netwerken. Zo hebben we bijvoorbeeld de MV Foundation gevonden 
via het Hivos-kantoor in Bangalore. 
SAVE is ook een oude partner, destijds een van de weinige niet-vak-
bondsorganisaties die zich met arbeidsrechten in de kledingindustrie be-
zig hielden. We hebben dankzij hen veel kennis opgedaan over de sector, 
en samen met hen actie kunnen voeren tegen het Sumangali Scheme, 

Sumangali Scheme, foto: Alessandro Brasile
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een doortrapte manier om jonge vrouwen 
in de kledingsector, vaak binnenlandse mi-
granten, te ronselen als moderne slaven 
in spinnerijen en kledingfabrieken te laten 
werken. Met de belofte van een bruids-
schat – Sumangali betekent zoveel als 
‘gelukkige bruid’ – na een paar jaar wer-
ken werden ze opgesloten in pensions bij 

de fabriek, waar ze voor een schijntje 12 uur per dag of langer achter de 
naaimachines zaten.

Wat doe je als er met partners meningsverschillen ontstaan, of 
als je de zaak niet meer vertrouwt?
Dat was het geval bij Rugmark, een organisatie die een keurmerk ont-
wikkelde voor kinderarbeidvrije tapijten. Het bedrijfsleven had er veel 
invloed, met name een Duitse exportorganisatie. Voorzitter was Mane-
ka Gandhi, een schoondochter van Indira, die autoritair optrad, iedereen 
bruuskeerde en deelnemende partijen geen ruimte liet. Ik had Max Have-
laar net zover dat die het keurmerk onder hun hoede wilde nemen, maar 
het optreden van Maneka Gandhi maakte daar een einde aan. Wij hebben 
er zelf ook afstand van genomen. Rugmark staat voor een van de lessen 
van de afgelopen veertig jaar: we moeten kunnen meebeslissen over in-
houd en uitvoering van een initiatief, willen we eraan meedoen. Rugmark 
is uiteindelijk, op een andere leest geschoeid, voortgezet als GoodWeave, 
dat wel goed functioneert. 

Hoe beoordeel je de betrouwbaarheid van partners? Je bent voor 
onderzoek van de feiten op de grond van hen afhankelijk.
Je probeert het geleidelijk uit en je vraagt rond. Dat wij nooit financiële 
relaties aangaan maakt het makkelijker. Desondanks kan het mis gaan, 
zoals hierboven bleek. Soms gebruiken mensen de groei van een organi-
satie voor persoonlijk gewin of status.

Groei brengt risico’s mee?
Je kunt de focus verliezen die je juist sterk maakt; je kunt gaan werken 
zonder voldoende lokale verankering; je kunt je mandaat verliezen. Voor 
ons waren dat belangrijke overwegingen.

 

Moderne slaven in 
spinnerijen en kleding- 

fabrieken
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Klein blijven
Is de LIW bewust klein gebleven?
Als kleintje blijf je wendbaar, kun je snel 
besluiten nemen, en je bent geen be-
dreiging voor grote organisaties waar-
mee je samenwerkt. Samenwerking 
is wel onontbeerlijk, je kunt als kleine 
club veel bereiken dankzij coalities en 
we hebben dan ook veel energie ge-
stoken in het binnenbrengen van ons 
verhaal bij andere organisaties.

Hoe was en is de financiële situatie van LIW/Arisa?
Vroeger hadden we vaak geld uit wat kleinere fondsen, van religieuze 
ordes bijvoorbeeld, en van organisaties als Oxfam, Cordaid, ICCO en Hi-
vos. Daar komt altijd een einde aan. We hebben financieel wel in peni-
bel vaarwater gezeten. 

We zijn in zekere zin gered toen de ChristenUnie als gedoogpartner van 
de regering 50 miljoen Euro mocht besteden aan sociale programma’s 
– waaronder het bestrijden van kinderarbeid. Kamerlid Joël Voordewind 
van de CU was een belangrijke politiek contact voor de LIW, en hij bood 
ons enkele miljoenen aan voor Stop Kinderarbeid. Later is dat structu-
reel geworden. Vlak voor ik wegging, bood Buitenlandse Zaken de LIW 
een forse bijdrage aan voor ons werk tegen kinderarbeid, op voorwaarde 
van samenwerking met andere, grote organisaties als Save The Children 
en Unicef. Er zitten gevaren aan; het zijn enorme, internationale institu-
ties die anders opereren dan de organisaties in de coalitie Stop Kinder-
arbeid. Anderzijds krijg je de kans om je gedachtengoed bij hen ingang 
te doen vinden. Ik hoor nu dat er wel synergie is.

Ook andere overheidssubsidies zijn onze kant opgekomen: De Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland heeft een groot kinderarbeidpro-
gramma met bedrijven en ngo’s opgetuigd waaruit wij projecten gefi-
nancierd hebben gekregen. 

Als kleintje blijf je 
wendbaar
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Globalisering
Het bedrijfsleven globaliseert, deels op zoek naar nieuwe markten, 
deels naar de laagste arbeidskosten. Ngo’s als de LIW/Arisa die te-
gen deze beruchte race to the bottom in het geweer komen, moeten 
als het ware mee globaliseren. Wat heeft dat voor de LIW betekend?
Aanvankelijk, toen we nog protesteerden tegen oneigenlijke besteding 
van gelden van ontwikkelingssamenwerking, bleven we binnen de Ne-
derlandse grenzen, maar bij de verschuiving naar MVO en kinderarbeid 
sloten we al snel coalities met Europese en ook Amerikaanse ngo’s als 
het International Labour Rights Fund. Mondiaal werken is arbeidsinten-
sief, maar het lukt wel. Internet is daarbij natuurlijk enorm behulpzaam.

Arisa heeft ook haar werkgebied uitgebreid, van India naar heel 
Zuid-Azië. Is dat succesvol?
Toen ik nog voor de LIW werkte, was ik er voorzichtig mee. We hadden 
nauwelijks contacten in andere landen, en gezien ons minimale perso-
neelsbestand was het niet makkelijk dat op te bouwen. Je moet je inwer-

ken in de politieke ins and outs van ieder 
land, vooral waar het mensenrechten be-
treft. Na mijn afscheid heeft Arisa er snel 
toe besloten en is de zoektocht naar part-
ners begonnen. Nu bijvoorbeeld een pro-
ject over de leerindustrie in India, Paki-
stan en Bangladesh is goedgekeurd voor 
EU-subsidie, kan daar echt iets van start.

Is het niet onvermijdelijk om het werk-
terrein uit te breiden, gezien het ‘footloose’ karakter van globali-
serende ondernemingen die, als in het ene land betere arbeidsom-
standigheden en lonen zijn bevochten, naar de buren verhuizen?
Niet voor niets werken we al lang met de FNV en de Schone Kleren Cam-
pagne aan wetgeving die het bedrijven onmogelijk maakt om dat te doen. 
De Asia Floor Wage Alliance in de kledingsectorvii  is een goed voorbeeld 
van de noodzaak van regionale samenwerking. Welkom bijverschijnsel is 
dat die de argumentatie onschadelijk maakt dat we alleen maar India aan 
het bashen zijn en andere landen ontzien.

Mondiaal werken is 
arbeidsintensief, maar het 

lukt wel
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Volharding, cynisme, 
pessimisme

In je lange loopbaan ben je ettelijke malen teleurgesteld door over-
heden en bedrijven die loze beloftes deden. Je boek staat er vol 
mee: neemt de Kamer een radicale motie aan over ketentranspa-
rantie, doet een kabinet met een PvdA-secretaris op de goede plek 
er niets mee. Beloven Syngenta, Bayer en Monsanto in de katoen-
zaadsector vergaande maatregelen te nemen tegen kinderarbeid, 
knoeien ze er vervolgens zo hard mee dat je concludeert dat de 
beloftes alleen voor de bühne waren. Hoe houd je dat vol?
Omdat je toch vooruitgang ziet. Omdat je weet dat je met een langeter-
mijnproces bezig bent. En je schroeft je verwachtingen terug. Door er-
varing wijs geworden denk je vaker, om met Ramses Shaffy te spreken: 
“We zullen doorgaan.” Zoiets als leefbaar loon heeft zulke vergaande en 
structurele gevolgen voor bedrijven dat ze liever loze beloftes doen dan 
er echt voor gaan; dat patroon ga je herkennen. Toen ik bij het schrij-
ven van het boek opnieuw en nu  zwart op wit zag wat ze allemaal voor 
smoezen verzinnen om niets te doen, was dat wel confronterend. Ik 
voelde me er akeliger bij dan toen het gebeurde. Dan zit je in de stroom 
van gebeurtenissen en blijf je gewoon doorwerken. Je bent al blij dat ze 
erover praten, en je plant vervolgstappen. 

Je wordt niet cynisch? Hoe kun je vertegenwoordigers van mul-
tinationals nog met open vizier tegemoet treden? Ik las dat door 
de Covidpandemie webwinkels een groot marktaandeel hebben 
veroverd in de kledingsector. Die maken de keten nog intranspa-
ranter en oncontroleerbaarder dan hij al was. Een Chinese site 

stuntte met T-shirts voor 5 cent. Hoe-
veel blijft daarvan over voor de naai-
sters? Dat gebeurt ondanks OESO- en 
VN-richtlijnen.
Ik ben niet cynisch geworden. Cynisme is 
geen goede drijfveer. Het is altijd geweest: 
we moeten en we zullen, gaat het niet 
linksom dan rechtsom. Je moet vertrou-

Ik ben niet cynisch 
geworden
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wen op je eigen uithoudingsvermogen en weten dat maatschappelijke 
veranderingen langzaam gaan.
Maar als je de lange lijnen bekijkt zie je wel degelijk óók verandering. 
Neem maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat was aanvankelijk 
een soort liefdadigheid, projectjes van bedrijven. Nu hebben we institu-
ties, gedragscodes, OESO- en VN-richtlijnen voor bedrijven.

Maar ik ben niet alleen optimistisch. De Europese wetgeving voor inter-
nationaal ondernemen die nu in voorbereiding is – wordt die effectief of 
slechts de laagste gemene deler die bedrijven nog net accepteren? Het 
oorspronkelijke wetsvoorstel stelt hen bijvoorbeeld alleen verantwoor-
delijk voor hun eerste leverancier; die moet dan zorgen dat de rest van 
de keten in orde is. Dat is geen ketenverantwoordelijkheid! Misschien 
pak je met die wet af en toe een bedrijf op ernstige overtredingen, maar 
stop je daarmee de macht van het grote geld?

Sinds mijn afscheid overvalt me wel eens zo’n gevoel … Wat is het nou 
geweest, die 40 jaar? Een komma in de geschiedenis?

Bestaat niet de hele geschiedenis uit komma’s?
Ik weet dat het langzaam gaat. En ik houd hoop.

Een kier open wrikken
Als motto voor je boek heb je een citaat van Leonard Cohen geko-
zen: There is a crack, a crack in everything, that’s how the light 
gets in.
Die tekst kun je wel zien als leidraad voor mijn werk bij de LIW. Je werkt 
vanuit verontwaardiging en soms zelf 
woede, maar daarin moet je niet verzui-
pen. Het zijn onproductieve en zelfver-
nietigende emoties. Ook moet je ervoor 
oppassen de mensen van de tegenpartij 
te gaan zien als bad guy en jezelf als good 
guy – dat gevaar ligt op de loer, omdat 
je vaak de moral high ground inneemt. Er 

In verontwaardiging en 
woede moet je niet 

verzuipen
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zijn in ondernemingen en bij overheden altijd mensen die een andere 
koers willen varen, en zij zijn onontbeerlijk. Wil je als ngo met anderhal-
ve mens en een paardenkop iets bereiken, dan moet je beginnen met 
centimeters maken. Zoek een kier waar wat licht doorheen komt en ga 
daaraan wrikken.

Is politieke lobby, jouw ‘specialisme’, een goede manier om kieren 
open te wrikken?
Zowel in het Nederlandse als in het Europese parlement vind je kieren, 
vaak in de vorm van Kamerleden die ons verhaal ondersteunen en mo-
ties indienen waarvoor ze steun weten te verwerven. Vervolgens oe-
fen je druk uit op de regering respectievelijk de Europese Commissie 
om die moties uit te voeren en om te zetten in beleid. Het is volhouden, 
steeds weer terugkomen, soms lukt het, soms niet. We hebben inter-
nationaal bijvoorbeeld keer op keer aandacht gevraagd voor Dalit-dis-
criminatie, dat heeft in EU-verband geresulteerd in vele parlementaire 
vragen en aangenomen moties en welgeteld in één, weliswaar belang-
rijke uitspraak van Federica Mogherini.viii  Zij noemde kaste in de rij van 
categorieën waarop geen mens gediscrimineerd mag worden. Eindelijk.

Vrijwillig en verplicht
Hoe bepaal je grenzen tussen wat je in onderhandelingen opoffert 
en wat niet? Je schrijft daarover dat resultaten meestal norma-
tieve stappen vooruit zijn die vaak pas later tot praktische resul-
taten leiden, en dat radicaliteit en compromisbereidheid niet per 
se hoeven te botsen, omdat juist de combinatie succesvol kan zijn.
Je opereert in een dynamisch krachtenveld, dus je weet tevoren nooit 
wat je gaat binnenhalen. We hebben ook wel eens eisen op tafel gelegd 
waarvan je weet dat de helft voor de lange termijn is. Maar soms ben je 
echt gedetailleerd en strategisch aan het onderhandelen, zoals bij het 
Kledingconvenantix , waarbij je medeverantwoordelijkheid neemt voor 
het eindresultaat. We hebben daar een pijnlijke scheiding der wegen 
meegemaakt met de Schone Kleren Campagne (SKC), bondgenoot van 
jaren. Dat ging precies over die vraag: waar trek je de grens? We wilden 
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concrete doelen in het Convenant die zouden leiden naar een leefbaar 
loon. Toen de bedrijven daar niet aan wilden, stelde de voorzitter voor hen 

een jaar te geven om eerst de uitgangs-
situatie in kaart te brengen. De SKC ging 
daarmee niet akkoord en is eruit gestapt. 
Wij zijn doorgegaan.

Waarom precies?
Wij hadden het gevoel dat eruit stappen 
onze geloofwaardigheid zou ondergra-

ven, en dat we onze invloed bij dit en andere Convenanten zouden ver-
spelen. Het was niet perfect, maar voor het eerst lag hier een minimum 
aan eisen voor de hele sector, dat was een grote stap. Milieu kreeg een 
prominente plek, en uniek was dat bedrijven de hele keten moesten op-
schonen. Ik begreep de SKC best, maar weglopen betekende helemáál 
geen stappen naar leefbaar loon in het Convenant, nu was daar – met 
vertraging – wel kans op. Ik zie Convenanten als een strategische tus-
senstap tussen het individueel benaderen van bedrijven en goede wet-
geving. 

Een wet bevat sancties, vrijwillige regelgeving niet. 
Net als de SKC denk ik óók dat goede wetgeving met sancties effec-
tiever is dan vrijwilligheid, maar beide moet je steeds op hun concrete 
merites beoordelen. Toetreden tot een Convenant met goed omschre-
ven stevige eisen is niet niks. Ik hoorde onlangs dat nu de eerste termijn 
van het Kledingconvenant is afgelopen, veel bedrijven het weer laten 
versloffen. Dan moet je toch constateren dat het wel effect had. De eis 
aan alle bedrijven in de sector om jaarlijks te rapporteren en het feit dat 
maatschappelijke organisaties daarbij aan tafel zitten, werkt misschien 
beter dan de voorgestelde slappe Europese wet. Als een Kledingconve-
nant 2.0 verder gaat dan die wet zoals hij er nu ligt, waarom niet alvast 
daarmee aan het werk? Als die wet echte zoden aan een echte dijk zet, 
moet hij natuurlijk doorgaan; aanscherpen is altijd een optie. Ik vind dat 
je op beide fronten moet inzetten; nu is iedereen gefocust op wetge-
ving. Als het een slechte wet wordt, sta je met lege handen.

Waar trek je de grens in  
onderhandelingen?
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Toch gooit ook de LIW wel eens de knuppel in het hoenderhok. Zo-
als toen jullie in 2017 het rapport Dark Sites of Granite publiceer-
den tijdens de onderhandelingen over het Natuursteenconvenant.
Dat is zo. Het stelde kinderarbeid, moderne slavernij en beroerde werk- 
omstandigheden in de natuursteensector aan de kaak, waarbij we be-
drijven met naam en toenaam noemden. Dat leidde aanvankelijk tot 
stagnatie in de onderhandelingen. Ik vroeg me toen af of we niet een 
te groot risico hadden genomen. Wat als we de onderhandelingen zou-
den opblazen, wat niet onze bedoeling was? Maar dit was al het tweede 
rapport, en de ondernemingen bleven zo-
lang lummelen dat ik dacht: Nu maar even 
man en paard noemen. De ondernemers 
waren not amused. We kregen te horen dat 
ze bang waren in hun dorp uitgemaakt te 
worden voor slavendrijvers en uitbuiters. 
Ze voelden zich persoonlijk geraakt, dreig-
den zelfs met rechtszaken.

Man en paard
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Maar soms zijn zulke bliksemflit-
sen dan toch gewoon nodig?
Ja natuurlijk. Uiteindelijk denk ik dat 
Dark Sites of Granite de doorslag 
heeft gegeven om tot goede afspra-
ken te komen. De natuursteenbe-
drijven beseften dat hun reputatie 
naar de knoppen ging als ze niet in 
actie kwamen. Het is bovendien een 
onomstreden uitgangspunt van ons 
werk met bedrijven: we doen geen 
concessies wat betreft onze onaf-
hankelijkheid; we werken samen, 
maar moeten kritische rapporten 
kunnen blijven publiceren. Onafhan-
kelijke organisaties zijn nodig om 
bedrijfsleven en overheid te laten 
bewegen.

Klopt het dat bedrijven toeschietelijker zijn op milieu- dan op  
sociaaleconomische eisen?
Dat klopt. Daarop behalen ze makkelijker win-win resultaten. Schone 
productieprocessen zijn op den duur goedkoper. Bovendien kunnen ze 
er sneller hun reputatie mee opvijzelen.

Geldt dat ook voor bedrijven in In-
dia?
Grote Indiase bedrijven profileren zich 
graag met charitatieve projecten voor 
de gemeenschap, zoals zonnecollecto-
ren voor dorpen. Er is zelfs een MVO-
wet in India die bedrijven verplicht 2% 
van hun winst af te staan voor dergelij-
ke projecten; ze mogen zelf weten wat 
ze daarmee doen. Alleen mogen ze het 

niet gebruiken om hun eigen bedrijf duurzaam te maken. Vreemd!

De natuursteenbedrijven be-
seften dat hun reputatie naar 
de knoppen ging als ze niet in 

actie kwamen 
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Muilkorven en Interpol
De LIW is regelmatig in aanvaring gekomen met de Indiase over-
heid, en die is de laatste tijd niet bepaald soepeler geworden. Heb-
ben jullie wel eens zelfcensuur moeten toepassen?
Geen zelfcensuur, maar in je bewoordingen houd je er wel rekening mee. 
Je laat de feiten spreken en vermijdt een sensationele toon. 
Sommige gevoelige issues als Kashmir hebben we goeddeels laten lig-
gen, maar op de terreinen van maatschappelijk verantwoord onderne-
men, kinderarbeid en Dalits zijn we lang genoeg bezig geweest om ge-
loofwaardig stelling te kunnen nemen. Dat bleek ook wel uit positieve 
commentaren in Indiase publicaties. Anderen, waaronder de Indiase 
overheid, probeerden ons onderuit te halen met commentaren als ‘Kijk 
naar jullie eigen land, zijn jullie heilig dan?’ Dat heeft ons nooit gestopt.

Confrontaties met de Indiase regering hebben soms concrete ne-
gatieve gevolgen gehad voor de LIW. Na jullie publieke steun aan 
de Dalits en jullie kritiek op de actieve rol van Modi – toen pre-
mier van Gujarat – bij de moslimpogroms in die deelstaat, kregen 
LIW-medewerkers, waaronder jij, jarenlang geen visa meer. Na 
een rapport over mishandeling en uitbuiting van werknemers bij 
FFI, een Indiase toeleverancier van onder andere G-Star, diende 
FFI bij de rechtbank van Bangalore een klacht in tegen de LIW, 
haar internet providers en Indiase partners. LIW-medewerkers 
kwamen op de opsporingslijst van Interpol en de partners wer-
den gemuilkorfd. 
Vooral partners lopen gevaar, en we moeten daarom ook altijd goed 
overleggen over wat wel en niet kan. 
Sinds Modi premier is zijn de touwtjes 
allemaal nog strakker aangetrokken; 
sommige partners willen niet meer in 
rapporten genoemd worden. Sinds Modi premier is zijn 

de touwtjes allemaal nog 
strakker aangetrokken



                                       25                                                                                                                

Zijn er manieren om toch kritiek te blijven uitoefenen, nu de 
speelruimte in India steeds kleiner wordt?
Dat is nu aan Arisa, en ik denk dat ze zich daar het hoofd over breken: 
hoe kunnen we effectief blijven nu dissidente stemmen daar systema-
tisch worden gesmoord? Steun van anderen is onontbeerlijk. Van maat-
schappelijke organisaties, de politiek, het bedrijfsleven. Mogelijke sa-
menwerkingspartners zijn organisaties als Hindus for Human Rights en 
The London Project, van hindoes uit India maar ook expats. Ze bekriti-
seren onder andere de haatcampagnes tegen moslims. Ook is onlangs 
een groot rapport uitgekomen van de ngo Civicus Monitor over de we-
reldwijde druk op het maatschappelijk middenveld; daar kun je je achter 
scharen – wat Arisa ook doet.

Wie handhaaft 
mensenrechten?

In je boek constateer je keer op keer dat mensenrechten het af-
leggen tegen economische belangen, zowel in de politiek als het 
bedrijfsleven. Kun je daar wel steun verwachten?
Niet altijd, maar er zijn tegenwoordig kaders voor. Voor  bedrijven heb-
ben we de OESO richtlijnen, de ILO Conventies en de VN Principes inza-
ke Ondernemingen en Mensenrechten. Bij regeringen en politici kun je 
je beroepen op internationale verdragen, tegen marteling bijvoorbeeld, 
tegen discriminatie op grond van afkomst. Zulke verdragen impliceren 
verplichtingen waar staten elkaar aan moeten houden. Niet dat dat al-
tijd gebeurt. Steeds als wij internationaal discriminatie van Dalits op 
grond van afkomst aankaartten, zei India tegen alle logica in dat Dalits 
niet onder dat verdrag vallen. Andere landen laten weten het daarmee 
oneens te zijn, maar in de praktijk laten ze het lopen om India niet voor 
het hoofd te stoten. 

Hannah Arendt schrijft na haar vlucht uit Duitsland dat mensen-
rechten algemeen erkend en vastgelegd zijn, maar als je er een 
beroep op moet doen, ben je afhankelijk van het land waar je als 
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burger erkend wordt. Als juist dat land je verjaagt, ben je vogelvrij, 
er is geen internationale institutie die handhaaft. Een eye opener.

Dat is het grote manco. Er zijn geen harde 
internationale handhavingsinstituties voor 
mensenrechten, alleen zachte mechanis-
men. Beter dan niets, maar niet sterk. VN 
organisaties als de ILO bewegen zich vaak 
als reuzen op lemen voeten. Goed dat er 
normatieve Conventies zijn, want ze geven 
de rechtelozen in deze wereld houvast om 
voor zichzelf op te komen. Maar zelfs lan-
den die ze hebben ondertekend handha-
ven ze vaak niet in eigen land.

En in internationaal verband is handhaving nog moeilijker. 
Het is moeilijk greep te krijgen op internationaal opererende bedrijven. 
Multinationals zijn primair gericht op private winst, niet op publiek be-
lang. Maatschappij en politiek moeten maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid afdwingen. Overheden hebben de taak om succesvolle ideeën en 
praktijken om te zetten in beleid en wetgeving en ook bij hen, leert de er-
varing, moet je duwen en trekken.

Je bent geen aanhanger van Paul Polman, voorheen CEO van Uni-
lever, of Feike Sijbesma, voorheen CEO van DSM, die zeggen dat 
het progressieve bedrijfsleven voortrekker kan zijn bij maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen?
Die beweging onder CEO’s is denk ik wel gemeend, maar ook een spin-off 
van de druk die ze voelen. Een poging het heft in eigen handen te houden, 
de kritiek deels tegemoet te komen maar nooit zover als de critici willen. 
Ze blijven afhankelijk van hun aandeel-
houders en als het kostbaar wordt, haken 
die af. Polman is niet voor niets door zijn 
aandeelhouders gewipt. Ik wil geen men-
sen afbranden die echt iets ten goede wil-
len keren, maar wij hebben met Unilever 
bijvoorbeeld veel te stellen gehad. 

Er zijn geen harde internati-
onale handhavingsinstituties 
voor mensenrechten, alleen 

zachte mechanismen

Paul Polman is niet voor 
niets door zijn aandeelhou-

ders gewipt
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Onder andere in de theesector streefde Unilever, óók onder Polman, 
naar flexibilisering van arbeid. Je hebt overheden nodig om structureel 
maatregelen af te dwingen die bedrijven uit zichzelf nooit zullen zetten. 
Er zijn wel nichebedrijven die een leefbaar loon betalen, maar dat is dan 
ook hun niche – per definitie geen sectoraal beleid.

Toch zeggen veel jonge mensen dat ze in sociale bedrijven willen 
werken.
Gelukkig wel. Nieuwe generaties zijn op allerlei fronten actief, vaak ge-
motiveerd door de klimaatcrisis, maar ook door onrecht en ongelijkheid. 
Dat geeft nieuw elan, frisse toekomstperspectieven. Ik hoop dat wij een 
beetje hebben bijgedragen aan de voedingsbodem daarvoor.

Het politieke speelveld
Je verzucht een paar keer in je boek dat het niet veel lijkt uit te 
maken of je met een linkse of rechtse regering van doen hebt. Je 
beschuldigt Frans Timmermans (PvdA) zelfs van ‘vaandelvlucht’, 
toen hij het als minister van Buitenlandse Zaken ten opzichte van 
Dalits liet afweten en je noemt dat ‘[voor jou] een van de pijn-
lijkste episodes van het Nederlandse mensenrechtenbeleid’. We 
hebben natuurlijk al die jaren geen echt linkse regeringen gehad; 
ook de twee kabinetten Kok omarmden het neoliberale gedachten-
goed. Maar maakt het politieke landschap echt weinig uit?
Het maakt wel wat uit of een regering naar rechts of naar links leunt, 
maar het onderscheid vervaagt als een groot, invloedrijk land druk gaat 
uitoefenen. Joël Voordewind van de ChristenUnie maakte niet alleen 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en kinderarbeid steeds op-
nieuw aanhangig in de Kamer, hij agendeerde ook gevoelige kwesties 
als Dalits en het monddood maken van ngo’s in India. Daarover lieten 
ook linkse partijen en soms het CDA zich niet onbetuigd, maar minis-
ters van deze partijen zetten moties over de betreffende onderwerpen 
regelmatig op een dood spoor. Toen Frans Timmermans minister van 
Buitenlandse Zaken werd onder Rutte 2, gingen zijn uitspraken over Da-
lits de goede kant op. Maar vanaf het moment dat de Indiase regering 
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stennis schopte over de toekenning van de Nederlandse Mensenrecht-
entulp aan Dalit-activist Marimutha Bharathan, leek het onderwerp te 
verdampen. Onze regering hoeft van mij niet ineens tegen India te gaan 
schreeuwen, maar wel op zijn minst gestaag met andere landen een 
dossier opbouwen over de systematische mensenrechtenschendingen, 
en India daarop aanspreken. Ook de Europese Raad laat het afweten. In 
het verslag van de laatste EU-India Mensenrechtendialoog staan alleen 
algemeenheden en volgens deskundigen is er niets tot stand gebracht.x   

Mensenrechten worden zo onderhandelingsmateriaal, in plaats 
van een absolute morele categorie.
Pas bij een Oekraïneoorlog, als blijkt dat er met Poetin letterlijk en fi-
guurlijk geen zaken meer te doen zijn, komt er een kantelpunt. Maar 
of dat iets gaat betekenen voor andere landen die mensenrechten niet 
respecteren? Over Saoedi-Arabië, populair nu vanwege de olie maar be-
rucht vanwege de moord op Kashoggi en vrouwendiscriminatie, hoor je 
geen onvertogen woord. 

Onder de regering Modi is India aan het afglijden op de schaal van goed 
bestuur en mensenrechten. Hindoe-extremisme neemt hand over hand 

toe, er vinden pogroms op moslims en 
christenen plaats, de regering kijkt toe. De 
speelruimte voor maatschappelijke organi-
saties krimpt met de dag, zelfs Amnesty is 
India uitgegooid. Desondanks staat er een 
groot, veelomvattend EU-India vrijhandels- 
en investeringsverdrag op stapel.

EU-India vrijhandelsverdrag
Kun je zo’n verdrag niet juist ook gebruiken om mensen- en 
arbeidsrechten aan de orde te stellen?
Het zou een goede gelegenheid zijn, maar ik heb er een hard hoofd in. 
Het courante verhaal van onze opeenvolgende regeringen blijft toch 
dat ‘hindoes en moslims af en toe botsen maar dat het land economisch 

Hindoe-extremisme neemt 
hand over hand toe
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groeit en snel moderniseert’. Dat we kunnen samenwerken op basis van 
‘gedeelde waarden’. In de voorbereidingen op het handelsverdrag gaat 
het over voorwaarden voor sociaal en ecologisch duurzame handel, maar 
erg concreet wordt dat nog niet. Bovendien zijn serieuze  voorwaar-
den voor de Modi-regering ongewenst, 
want die gaan óók over nondiscrimina-
tie van Dalits, vrijheid van meningsuiting 
voor maatschappelijke organisaties en 
het stoppen van haatcampagnes tegen 
moslims en christenen. Er zijn zelfs voor-
spellingen van genocide, in ieder geval 
worden religieuze groepen systematisch 
tegen elkaar opgezet.

Als die voorwaarden niet gesteld worden, moet er dan maar geen 
verdrag komen?
Sommigen vinden dat je de kansen die het biedt om op milieu- en ar-
beidsrechten vooruitgang te boeken niet in de waagschaal moet stellen. 
India is met een groeiende economie en 1,4 miljard mensen belangrijk 
voor het aanpakken van de klimaatcrisis, en dat er bij het naleven van 
arbeidsrechten winst te boeken valt is duidelijk. Toch ben ik geneigd 
te zeggen: geen verdrag, tenzij onder strikte voorwaarden betreffen-
de naleving van mensenrechten. Ter illustratie: de Europese Commissie 
wil tegenwoordig bij handelsverdragen sterke betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld – maar in India kunnen die organisaties 
hun mond nauwelijks meer open doen en worden journalisten vervolgd.

Wie heeft het meest bij dat verdrag te winnen? 
Er is voor beide partijen een geopolitiek motief: India ligt economisch 
en qua grensafbakening vaak in de clinch met China en wil zich graag 
associëren met andere grote blokken, en de EU zoekt na het uitbreken 
van de Oekraïneoorlog bondgenoten tegen Rusland. Beide hebben ook 
economisch veel te winnen. In 2019 was de EU India’s belangrijkste 
handelspartner, en India wil dat haar professionals makkelijker op onze 
markten kunnen opereren. De EU wil daar graag auto’s, kazen, wijn en 
zuivel verkopen, waarvoor nu hoge importbarrières zijn.

Geen EU-India vrijhandels-
verdrag, tenzij...
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Wat is de deadline voor het verdrag?
Eind 2023-begin 2024. Dat is ambitieus, maar er zit nu veel druk op van-
wege de geopolitieke herschikking die gaande is. Ook Covid speelt een 
rol. De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat afhankelijkheid van een 
land als China landen flink kan opbreken. Daarom voelt de EU noodzaak 
de productieketens meer te spreiden.

Resultaten
Kun je in vogelvlucht de resultaten van veertig jaar LIW de revue 
laten passeren?
We hebben bijgedragen aan een nieuwe visie op de maatschappelijke rol 
van bedrijven en aan een nieuwe aanpak van kinderarbeid. In de produc-
tieketens van met name tapijten, kleding, zaden en natuursteen hebben 
we bijgedragen aan betere arbeidsomstandigheden. Vooral binnen de VN 
hebben we aandacht weten te genereren voor de discriminatie van Da-
lits. We hebben – zelfs als specialisatie – ook de politiek aangesproken, 
wat tot nieuw beleid op bovengenoemde terreinen heeft geleid.

Is kinderarbeid het meest succesvolle project van de LIW geweest?
Absoluut een succesvol project, maar ik denk dat we meer bereikt heb-
ben met maatschappelijk verantwoord ondernemen – vaak in combina-
tie met kinderarbeid overigens. We hoorden bij de initiatiefnemers en 
zijn blijven werken aan de ontwikkeling ervan. Dat heeft geleid tot re-
sultaten op weg naar het einddoel: goede en goed gehandhaafde wet-

geving. We hebben nu OESO richtlijnen 
en VN Principes waarmee iedereen be-
drijven en overheden kan kapittelen in 
het geval van rechtenschendingen. In 
Nederland hebben we Convenanten voor 
hele sectoren van het bedrijfsleven. We 
zijn aanjager geweest van een brede be-
weging. Wat betreft kinderarbeid hebben 
we een innovatieve visie en strategie we-
reldkundig gemaakt.

Wat betreft kinderarbeid 
hebben we een innovatieve 
visie en strategie wereld-

kundig gemaakt
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Ik heb de indruk dat resultaten op de grond bij kinderarbeid tast-
baarder zijn dan bij MVO. Daar zijn standaarden geformuleerd en 
instituties opgetuigd, maar verbetering van arbeidsomstandighe-
den en lonen is nog steeds ver te zoeken. Zelfs ketentransparan-
tie is nog een stip aan de horizon.
Dat onderscheid kun je wel maken ja. In de combinatie van beide heb-
ben we veel bereikt; die twee werkvelden hebben elkaar bevrucht. MVO 
maakt het makkelijker bedrijven in te schakelen bij de bestrijding van 
kinderarbeid; de acceptatie van dat laatste hielpen om ook andere ar-
beidsrechten de arena in te brengen.

En Dalits?
Die problematiek is zichtbaarder geworden voor een deel van het wes-
terse publiek en in VN instituties rond arbeids- en mensenrechten. 
Dankzij het International Dalit Solidarity Network zijn in heel Zuid-Azië 
discriminatie en uitsluiting van Dalits niet meer onder het tapijt te ve-
gen, de geest is uit de fles. Desondanks leven miljoenen Dalits nog onder 
mensonwaardige omstandigheden. Het is de taaiste kwestie waarmee 
ik me heb beziggehouden. Deels omdat Dalits minder ‘populair’, minder 
‘aaibaar’ zijn bij het westerse publiek dan de zogeheten inheemse vol-
ken. Die hebben een eigen cultuur en oefenen een soort romantische 
aantrekkingskracht uit. Het verhaal over kaste is ingewikkeld, daar komt 
bij dat de term Dalit niet eenduidig is: hij overkoepelt een aantal subkas-
tes. En die discrimineren elkaar vaak ook. 

Mede veroorzaakt door de kastehiërar-
chie zitten Dalit organisaties elkaar bo-
vendien soms in de haren. Strijd over de 
aanpak, strijd tussen ego’s. Het heeft ook 
een tijd geduurd voor ze samenwerking 
zochten met niet-Dalit organisaties. De-
zelfde dilemma’s als bij de vrouwen- en 
Black Lives Matter beweging: wie zijn je 
bondgenoten, wie vertrouw je, mogen zij iets over ons zeggen?
Diverse oorzaken dus, maar feit is dat we in Nederland noch Europa 
voor Dalits veel van de grond hebben gekregen. In de VN is de track  
record beter. De Speciale Rapporteurs hebben, waar dat op hun terrein 

De geest is uit de fles
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van toepassing was, allemaal uitspraken gedaan over discriminatie van 
Dalits. Erkenning daarvan is in de VN goed doorgedrongen, er is zelfs 
een VN-handleiding over hoe om te gaan met discriminatie op grond 
van afkomst, waaronder kaste. Maar om dat om te zetten in daden moe-
ten landen zelf hun gewicht in de schaal gooien en India er in de VN op 
durven aanspreken.

Dalit schoonmaker in Bangladesh, foto: Jacob Carlsen



                                       33                                                                                                                

Toekomst
Je wil natuurlijk niet over je graf regeren, maar kun je iets over 
de toekomst van Arisa zeggen? Bijvoorbeeld over de uitbreiding 
van het werkveld naar Zuid-Azië?
Ik weet niet of dat echt noodzakelijk was maar er zijn goede argumenten 
voor. Ik vind het cruciaal dat de verankering via lokale organisaties blijft, 
om generieke regel- en wetgeving, bijvoorbeeld voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, toe te kunnen passen in concrete omstan-
digheden. De mensen om wie het allemaal draait moeten erover kunnen 
meepraten. De SER heeft nu bijvoorbeeld een project over ‘betekenis-
volle stakeholder dialoog’, waarvoor ze bijeenkomsten hebben met In-
diase ngo’s. Daarvoor  nodigen ze mensen uit waarmee Arisa al samen-
werkt. In het nieuwe Kledingconvenant wordt deelname van mensen 
‘daar’ belangrijker, daarin kan Arisa een brugfunctie hebben. Als je dat 
voor heel Zuid-Azië kunt organiseren en zelfs ngo’s en vakbonden uit 
verschillende landen met elkaar in contact kunt brengen, heb je echt 
meerwaarde. Je kunt een gezamenlijke strategie uitstippelen en voor-
komen dat mensen tegen elkaar worden uitgespeeld.

Wat zijn de dilemma’s?
Wat doe je met de verslechterende mensenrechtensituatie, de groei-
ende ongelijkheid en verdeeldheid in de verschillende landen? Je kunt 
er niet omheen regeringen aan te spreken, hoe moeilijk dat ook is, en 

je moet dat doen zonder bestaande ac-
tiviteiten en lokale partners in gevaar te 
brengen. Als kleine organisatie en op je 
eentje kun je dat niet, het vereist grotere 
verbanden. Een afdoende antwoord laat 
nog op zich wachten.

Zou het goed zijn als Arisa ook haar 
werkveld verbreedt, bijvoorbeeld om 

een nieuw publiek te bereiken? Een tijd geleden is er een ont-
werp gemaakt voor een website die een jonger en breder publiek 
zou kunnen aanspreken. Die site wilde India niet alleen presen-
teren als een land vol ellende en onrecht, maar ook als een sub-

Verankering via lokale 
organisaties blijft cruciaal
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continent met diverse en eeuwenoude culturen, een unieke flora 
en fauna, een economie met vindingrijke energieke jonge mensen. 
Hordes Nederlanders zijn op die manier geïnteresseerd in India, 
en daarop kun je misschien voortbouwen om te vertellen wat er 
beter kan. Met een brede horizon ben je aantrekkelijk voor een 
breed publiek. 
Ik heb er nooit naar gestreefd de LIW zo groot mogelijk te maken, mis-
schien ook omdat ik geen geweldige manager ben. Maar die website ja, 
Ik heb spijt dat we dat niet hebben doorgezet. Een mooi vormgegeven si-
te die breed laat zien wat daar speelt kan iets betekenen, in combinatie 
met een organisatie die de politiek-economische speerpunten behartigt. 
Je moet je wel realiseren dat het een niet automatisch overvloeit in het 
ander. Sommige mensen luisteren graag naar Indiase muziek maar nemen 
geen informatie over mensenrechtenschendingen tot zich, ook al wordt 
die aangeboden. De LIW heeft dat in het begin wel geprobeerd, maar het 
werkte niet. We zijn toen van een vereniging een stichting geworden om 
slagvaardiger te zijn, met de kleine staf die we hadden.

Maar toen waren er nog geen websites of internet. Je kunt er 
geen organisatie mee uit de grond stampen, wel informatie bre-
der laten doorsijpelen.
Ja, ik zou het toejuichen, net als intensief gebruik van sociale media, 
iets waar ik zelf niet goed in was. Ik ben nu actief op LinkedIn en merk 
dat je ook daar reuring kunt veroorzaken. 
Niet altijd uit de goede hoek overigens – 
uit het hindoe-nationalistische kamp hoor 
ik dat ik mijn leven verspil met onzin. Maar 
je kunt makkelijk contacten leggen en in-
formatie verspreiden, bijvoorbeeld uit de 
alternatieve Indiase media.

Heeft het werk je persoonlijk verrijkt?
Ik had het hele scala aan ervaringen absoluut niet willen missen. Ik heb 
inzichten kunnen ontwikkelen en heb ook voldoening over wat is be-
reikt. Ik heb relaties opgebouwd met tal van mensen en organisaties, 
ook in de politiek en het bedrijfsleven. Dat mis ik nu wel.

Ook via LinkedIn kun je 
goed reuring veroorzaken
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Ga je nog een keer naar India?
Ik zie het niet gebeuren. Ik was in 2017 uitgenodigd door Syngenta voor een 
stakeholder bijeenkomst over zaden, de ambassade heeft al mijn biometri-
sche gegevens opgenomen, ik heb €160 betaald, maar kreeg geen visum.

Bij het 25-jarig jubileum van Arisa zei je dat de LIW meer had  
bereikt dan je had durven dromen. Hoe ligt dat nu?
Ik ben somberder over de politieke verhoudingen in India en over wat daar 
nu aan verandering mogelijk is, maar nog steeds enthousiast over wat we 
hebben bereikt.

 Liesbeth Sluiter
Liesbeth Sluiter schreef het boek Clean Clothes, A global movement to end sweatshops, en was een jaar 
hoofdredacteur van India Nu. 
U bent van harte welkom om deze tekst, met bronvermelding, te gebruiken of te delen. 
Vormgeving: Studio Visser Knof

 i India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Sri Lanka, Maldiven. Zij hebben een onderling verband in 
de Zuid-Aziatische Associatie voor Regionale Samenwerking (SAARC).
ii De Kargadoor begon als links georiënteerd jongerencentrum in Utrecht en is inmiddels een cultureel-maatschap-
pelijk podium.
iii De International Labour Organisation (ILO) is onderdeel van de Verenigde Naties en in 1919 opgericht als tripartite 
organisatie (werknemers, werkgevers en overheden) om sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Dat doet ze onder 
andere door het aannemen van conventies (afspraken) en aanbevelingen, die bindend kunnen worden als alle lidsta-
ten ze ratificeren.
iv Een leefbaar loon is iets anders dan het minimum loon. Het is een loon dat voorziet in de basisbehoeften van een 
gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen, op het gebied van eten en drinken, onderdak, gezondheids-
zorg, onderwijs, kleding, vervoer en sparen.
v De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband van 38 
landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De OESO-richtlijnen ma-
ken duidelijk wat de overheden van bedrijven verwachten bij het internationaal zakendoen op het gebied van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zo-
als ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.
vi De VN Principes inzake Ondernemingen en Mensenrechten, goedgekeurd door de VN Mensenrechtenraad in 
2011, geven praktische aanbevelingen over de wijze waarop bedrijven en staten aan hun internationale verplichtin-
gen en verantwoordelijkheden inzake mensenrechten kunnen voldoen, zoals beschreven in het VN Protect, Respect 
and Remedy-raamwerk.
vii De Asia Floor Wage Alliance is een mondiale coalitie van vakbonden, arbeids- en mensenrechtenorganisaties die 
voor kledingarbeiders in heel Azië een loon nastreeft dat genoeg is om van te bestaan in waardigheid en veiligheid.
viii Federica Mogherini was van 2014 tot 2019 hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbe-
leid van de Europese Unie en vicevoorzitter van de Europese Commissie.
ix Een Convenant is een vrijwillige overeenkomst tussen rijksoverheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisa-
ties die concrete stappen bevat om arbeidsomstandigheden in de productieketen van een bepaalde sector te ver-
beteren. Het eerste Convenant werd gesloten in de kledingsector in 2016, inmiddels zijn er ook Convenanten in de 
sectoren… Ze gelden voor vijf jaar en kunnen dan worden herzien. In het Kledingconvenant doen 89 merken mee 
(dat is ongeveer de helft van de Nederlandse markt) waaronder grote als C&A, WE fashion, Zeeman en Esprit, bran-
cheorganisaties INretail, VGT en Modint, de Nederlandse overheid, de vakbonden FNV en CNV en maatschappelijke 
organisaties Solidaridad, UNICEF, Arisa, Coalitie Stop Kinderarbeid, Stichting Vier Voeters en een groot aantal onder-
steunende partijen.
x https://www.eeas.europa.eu/delegations/india/10th-eu-india-human-rights-dialogue;
https://www.institutmontaigne.org/en/publications/europe-india-balance-sheet-trade-mindedness-and-strate-
gic-interests.


