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Voorwoord en 
verantwoording

Dit boek gaat evenzeer over Nederland en de EU als over India. Centraal 
staan uitbuiting, discriminatie en kinderarbeid in India, én over wat in-
ternationaal opererende bedrijven, overheden en organisaties daaraan 
doen, of juist nalaten. Het gaat over hoe mensenrechten het uitgangs-
punt zijn om de kaste-apartheid die 200 miljoen Dalits treft interna-
tionaal aan de orde te stellen, evenals de toenemende uitsluiting van 
religieuze minderheden in India. De problematiek is enorm, maar ver-
trekpunt en leidraad zijn de inspanningen van de relatief kleine Lande-
lijke India Werkgroep (LIW) om mensenrechten in India te bevorderen 
door ‘hardnekkig actievoeren’ en ‘ongeduldig meedoen’. De resultaten 
komen uitgebreid aan bod.

Het begon als poging om bij het veertigjarig bestaan van de LIW, in 2019 
omgedoopt tot Arisa, in een artikel van 20 tot 25 pagina’s te beschrijven 
wat deze organisatie heeft beoogd, gedaan en bereikt. Dat bleek voor 
mij te moeilijk. Om een goed begrip te krijgen van het hoe en waarom 
van doelstellingen, strategieën en partnerschappen vond ik het nood-
zakelijk de gebeurtenissen op de voet te volgen en diep in de geschie-
denis te duiken.
Vandaar dit boek dat is gebaseerd op een groot aantal bronnen, met 
veel aandacht voor detail en voor de taaie, alledaagse werkelijkheid van 
een kleine organisatie die veertig jaar lang zijn best deed logge tankers 
van koers te laten veranderen en bergen te verzetten. Het is geschre-
ven vanuit mijn perspectief: eerst als vrijwilliger, toen projectmedewer-
ker, en later directeur van de LIW. Ik heb conclusies getrokken uit wat 
onze aanpak ons leerde, maar ben ook zeer benieuwd naar de conclu-
sies van lezers, waaronder ex-collega’s en partnerorganisaties. 

Solidariteit met ‘informele arbeiders’, Dalits (‘kastelozen’), vrouwen en 
kinderen, arm en rechteloos, is het uitgangspunt van de LIW. Dit boek 
laat zien hoe belangrijk daarbij samenwerking met Indiase organisaties 
is. Het startpunt was altijd onderzoek. Onderzoek naar de Nederland-
se, EU- en internationale relaties met India op het gebied van ontwik-
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kelingshulp, bedrijfsleven en politiek. Daarop baseerden we campagnes, 
acties, petities, publicaties en politieke pleitbezorging. Coalities met an-
dere organisaties in Nederland en de EU waren daarbij onontbeerlijk. Sa-
men met hen hebben we bovendien sommige onderdelen van ons werk 
ook buiten India productief kunnen maken. 

De LIW heeft in de loop van de tijd, geholpen door ervaring, onderzoek 
en analyse, het vizier scherp gesteld op een aantal langlopende thema’s:

 de Nederlandse en Europese ontwikkelingssamenwerking met India;
 maatschappelijk (on)verantwoord ondernemen (MVO). Daarbij spra- 

 ken we in India actieve bedrijven aan in sectoren als kleding, zaden,  
 natuursteen, leer en voetballen; via het MVO Platform droegen we bij 
 aan het (I)MVO beleid van de Nederlandse overheid;

 kinderarbeid en het sterk tekortschietende basisonderwijs in India;
 de structurele discriminatie, uitsluiting en vernedering van Dalits; 
 de tweederangs positie van meisjes en vrouwen;
 een breed palet van andere mensenrechtenschendingen zoals marte- 

 ling in politiebureaus en gevangenissen, inperking van vrije menings- 
 uiting en kortwieken van maatschappelijk organisaties.
Aan het huidige agressieve hindoe-extremisme dat India wil omvormen 
tot een hindoenatie (Hindutva) en de samenleving diep verdeelt, hebben 
we vanaf de jaren tachtig met enige regelmaat aandacht besteed. Om-
dat het momenteel de grootste bedreiging is voor de democratie in India, 
wordt die ontwikkeling tot in 2022 wat uitgebreider besproken. 

Tussen 2007 en 2013 zetten we ons in voor een EU-India handelsver-
drag op basis van afspraken over mensenrechten en de aanpak van de 
discriminatie van Dalits. De onderhandelingen zijn destijds mislukt, maar 
in 2022 na het grotendeels stopzetten van de handel met Rusland weer 
met vliegende vaart van start gegaan. Er staat nu nog meer op het spel 
dan destijds: zal de Europese Unie de schending van mensenrechten in 
het autocratischer wordende India serieus aan de orde stellen of het ver-
drag zelfs om die reden afblazen? 

Saillante onderdelen in deze geschiedenis zijn de conflicten waarbij de 
LIW was betrokken. Zoals, in het begin, de interne discussie over het soort 
Indiase organisaties waarmee we wilden samenwerken. Zoals de rechts-



                                       9                                                                                                                Een berg verzetten

zaak die een Indiase leverancier van kledingbedrijf G-Star tegen ons en 
onze partners startte, waardoor we op de opsporingslijst van Interpol te-
rechtkwamen en ex-premier Lubbers moest bemiddelen. Onze gecompli-
ceerde verhouding met de Indiase Ambassade en de weigering van visa 
aan LIW-medewerkers, waaronder ikzelf. En het pijnlijke meningsverschil 
met een bondgenoot over deelname aan het kledingconvenant. 

‘Een berg verzetten’ is niet alleen interessant voor mensen die meer wil-
len weten over mensenrechten in India, maar ook voor hen die breder 
geïnteresseerd zijn in het hoe van sociale verandering en thema’s als 
ontwikkelingssamenwerking, Internationaal Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen en kinderarbeid. De ontwikkelingen rond die the-
ma’s worden tot 2022 besproken.

De afgelopen veertig jaar heeft een groot aantal mensen aan de resul-
taten van LIW-Arisa bijgedragen. Meestal werkten we met drie tot vijf 
vaste medewerkers en een aantal vrijwilligers. De laatsten zijn cruciaal 
voor wat we hebben bereikt, maar op verzoek van mijn opvolgster heb 
ik ze niet met naam genoemd. Dat doe ik wel met de zeventien men-
sen - zowel ex-collega’s als medewerkers van partnerorganisaties - die 
hoofdstukken van het boek hebben becommentarieerd en met nuttige 
suggesties kwamen: Louise Bergenhenegouwen, Leonie Blokhuis, San-
dra Claassen, Jolijn Engelbertink, Fenny Eshuis, Dick Hortensius, Astrid 
Kaag, Gisela ten Kate, Coen Kompier, Akky de Kort, David Olivier de Leth, 
Suzan van de Meij, Jantien Meijer, Sjoerd Panhuysen, Marijn Peperkamp, 
Wilma Roos, Susanne Tempel, Lizette Vosman en Joseph Wilde.
De leesbaarheid van het boek is sterk verbeterd door het professionele 
redactiewerk en de adviezen van Liesbeth Sluiter, die na haar aanbod 
om het aanvankelijk beoogde artikel te redigeren niet terugschrok toen 
het een boek bleek te worden. De fraaie vormgeving is het werk van 
Studio Visser Knof.

Zeer bedankt allemaal en veel leesplezier! Gerard Oonk

Januari 2023, Utrecht

Citaat omslag: Leonard Cohen in Anthem
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I. 1978 - 2000: Idealen, 
ontwikkelingssamenwerking 

en nieuwe visies op oude 
problemen1 

1  Inleiding
Na massale protesten tegen haar bewind vanwege grote werkeloos-
heid, hoge voedselprijzen en grootschalige corruptiei besluit de India-
se premier Indira Gandhi in de zomer van 1975 de Noodtoestand uit te 
roepen.ii Talloze kritische organisaties worden verboden, duizenden po-
litieke tegenstanders gevangen gezet, krottenwijken ontruimd, er zijn 
gedwongen sterilisaties van arme mensen en de pers wordt gecensu-
reerd. Velen, waaronder ook Jan Pronk, Nederlands minister voor Ont-
wikkelingssamenwerking (OS), vinden het aanvankelijk een hoopgeven-
de ontwikkeling. Indira Gandhi heeft nu de handen vrij om de armoede 
aan te pakken, menen zij.iii 
Een aantal via onderzoek, werk en persoonlijke contacten bij India be-
trokken mensen in Nederland ziet vooral toenemende repressie, en 
geen strijd tegen armoede maar tegen de armen. Zij beraden zich op een 
tegenreactie. Die is aanvankelijk vooral informerend. Over India is nog 
weinig bekend bij het grote publiek en politici. Hongersnodeniv, goeroes 
en het voor Nederlanders onbegrijpelijke kastesysteem domineren het 
beeld. Dus schrijven de betrokken Nederlanders eerst een landeninfor-
matiemap India voor Novib (nu OxfamNovib). Ook verschijnt vanaf okto-
ber 1978 de tweemaandelijkse India Nieuwsbrief, vanaf mei 1990 India 
Nu gehetenv. Map en Nieuwsbrief staan vol verhalen over de structu-
rele problemen van armoede en sociale ongelijkheid, de systematische 
aantasting van mensenrechten en de nog nauwelijks bekende omvang 
en diversiteit van sociale bewegingen (‘het volksverzet’) in India. In au-
gustus 1981 monden deze activiteiten uit in een geregistreerde vereni-

1 Sommige samenhangende (delen) van activiteiten lopen door tot na het jaar 2000.
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ging: de Landelijke India Werkgroep (LIW). De naam geeft weer dat de 
vereniging bestaat uit een vijftal thema- en lokale groepen rond vrou-
wen, visserij, EU-zuivelhulp, gezondheid en onderwijs, met een klein 
landelijk secretariaat van vrijwilligers in Utrecht. Vanaf eind 1998 ver-
schijnt het bulletin India Actief met kort nieuws over de activiteiten en 
resultaten van de LIWvi. 
Zelf raak ik eind jaren zeventig bij de LIW betrokken, als ik vervangende 
dienstplicht doe als voorlichter bij de Novib. Daarvoor studeerde ik so-
ciale psychologie, deed bijvakken rond ontwikkelingsvraagstukken met 
speciale aandacht voor India, was ik vijf jaar actief in een Derde Wereld-
winkel en ging op reis naar India. 
Tijdens mijn studiejaren groeit mijn betrokkenheid bij de bestrijding van 
armoede en sociale ongelijkheid. Voor een bijvak niet-westerse sociolo-
gie schrijf ik een paper over sociale ongelijkheid in India. In de Wereld-
winkel IJsselstein verdiep ik me in ongelijke handels- en machtsverhou-
dingen en de rol van Nederland en het westen daarin. Ook ga ik met 
‘eerlijke koffie’ langs de deur. Een reis naar India laat mij op rauwe en 
confronterende wijze zien wat extreme armoede en ongelijkheid, rech-
teloosheid, vernedering en uitsluiting voor mensen betekent. Maar ook 
hoe onverschillig veel Indiërs al dit onrecht lijken te accepteren. Later 
zie ik beter hoe mensen zich tegen de stroom in blijven verzetten.

Onze actie stopt trawlerleveranties
Sociale psychologie blijkt niet mijn roeping, bijdragen aan rechtvaar-
digheid in de wereld interesseert me veel meer. Niet als hulpverlener, 
maar via maatschappelijke en politieke actie in Nederland. Als ik in 1980 
werkloos word, stort ik me met andere LIW-leden op het schrijven van 
de brochure Blauwe Revolutie in India,vii over de levensgrote bedreiging 
die voor miljoenen ambachtelijke vissers uitgaat van de garnalentraw-
lers die Nederland met ontwikkelingshulp aan India wil leveren. Door 
onze actie stoppen die leveranties. Dat eerste succes is bijzonder moti-
verend. We willen vanuit Nederland met goede informatie en argumen-
ten de politieke besluitvorming beïnvloeden ten gunste van gemargi-
naliseerde groepen in India. Als Wereldwinkelier had ik daar al iets van 
geproefd, maar de actie voor de Indiase vissers heeft resultaat op gro-
tere schaal. Begin 1982 solliciteer ik daarom met succes op een nieuwe 
parttime baan bij de LIW, een jaar nadat collega Twan Custers daar is 
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begonnen. Met z’n tweeën, en een paar jaar later met collega Pit Goos-
kens en veel vrijwilligers gaan we enthousiast aan de slag. 
Al snel na de actie tegen de garnalentrawlers merken we dat de Indi-
ase Ambassade belangstelling heeft voor onze activiteiten. In het late 
voorjaar van 1981 stopt een auto van de Ambassade voor het pand van 
de Landelijke India Werkgroep in de Utrechtse binnenstad, waar we een 
zolderetage huren. Een medewerker van de Ambassade komt de pu-
blicaties van de LIW verzamelen. De belangstelling gaat met name uit 
naar de brochure Blauwe Revolutie in India – Miljoenen vissers bedreigd 
door opmars trawlers. Kort daarna blijkt de Ambassade een lijst te heb-
ben van LIW medewerkers en betrokkenen, die aan de tand worden ge-
voeld voordat ze een visum krijgen. Op de lijst staat ook ‘medewerker’ 
S. Jaloom ofwel uitgeverij Sjaloomviii, die enkele LIW publicaties heeft 
uitgegeven.
We zijn wel enigszins geschrokken, maar het motiveert ons ook dat de 
Indiase Ambassade ons werk bedreigend vindt. We doen er blijkbaar toe. 
Later zullen we nog veel meer merken van de belangstelling van de In-
diase Ambassade voor onze activiteiten.

2  Visie en idealen van een nieuwlichter
De LIW is laatkomer én nieuwlichter onder de toen bestaande ‘landen-
comités’. De meeste comités bestaan uit groepen die één bevrijdings-
beweging steunen in gekoloniseerde en/of dictatoriale landen zoals de 
Portugese koloniën en diverse landen in Zuid-Amerika. De LIW kiest 
daar niet voor, met het argument dat India, uitgezonderd de Noodtoe-
stand en ondanks flinke tekortkomingen, een democratische karakter 
heeft. In plaats daarvan richten we ons op steun aan ‘progressieve be-
wegingen en ontwikkelingen in India en daarbuiten, voor zover ze direct 
of indirect betrekking hebben op India (…) onder meer door het kritisch 
beschouwen van de relatie India - Nederland.’ Wie en wat die bewe-
gingen en ontwikkelingen zijn en wat dat beschouwen inhoudt, blijft 
nog wat vaag en is ook regelmatig onderwerp van discussie. ‘Kritische 
solidariteit’ is een veelgebruikt begrip dat aangeeft dat het niet gaat 
om blinde ideologisch-politieke steun aan bewegingen of organisaties, 
laat staan aan een beweging of partij met de pretentie het hele volk te 
vertegenwoordigen. De LIW word ook geen financier van haar Indiase 
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partnerorganisaties, waardoor samenwerking is 
gebaseerd op gedeelde maatschappelijke doelen 
en niet wordt vermengd met financiële afhanke-
lijkheid. Een belangrijk verschil met andere (hulp)
organisaties.
Er zijn in die jaren leden die menen dat de com-
munistische partijen, hun vakbonden en ande-
re ‘massabewegingen’ de belangrijkste hoop 
op structurele verandering belichamen. Heel 
vreemd is dat niet. Zij worden als minder corrupt 

beschouwd dan de al sinds de Onafhankelijkheid in 1948 regerende 
Congrespartij. Ook zijn zij binnen de spelregels van de Indiase democra-
tie in de deelstaten West-Bengalen en Kerala al jaren aan de macht en 
boeken ze successen met landhervormingen, de organisatie van landar-
beiders en toegang tot (basis)onderwijs. De meeste LIW-leden hebben 
daarom wel enige sympathie voor deze partijen maar willen zich daar 
niet uitsluitend aan binden, onder andere omdat die niets moeten heb-
ben van onafhankelijke bewegingen, vakbonden en niet-gouvernemen-
tele organisaties (NGO’s). 
Een deel van het bestuur vindt begin jaren tachtig dat ik niet op werk-
bezoek naar India moet gaan, want de communistische organisaties zul-
len me toch niet willen ontvangen – wij zijn zo’n NGO - en andere or-
ganisaties die ik wil bezoeken vinden ze niet de moeite waard. Op dat 
moment besluit ik dat meningsverschil niet op de spits te drijven, maar 
wat later - als de samenstelling van het bestuur is veranderd - ga ik on-
geveer twee maal per jaar naar India, vooral op bezoek bij de vermale-
dijde NGO’s. De grote meerderheid in de ‘jonge LIW’, ikzelf incluis, staat 
open voor samenwerking met onafhankelijke maatschappelijke organi-
saties. Samen met hen willen we het begrip internationale solidariteit 
concreet inhoud geven. 

Als we begin jaren tachtig onze eerste subsidies aanvragen bij de Na-
tionale Commissie Ontwikkelingssamenwerking (NCO), een autonome 
door de regering gefinancierde voorlichtingsorganisatieix, vraagt die 
zich aanvankelijk af of we niet te veel een uitgeverij zijn. Begrijpelijk: de 
eerste jaren van de LIW laten een explosie zien van publicaties van le-
den (vaak expert op specifieke thema’s) over armoede op het platteland 

Door onze actie stop-
pen de leveranties van 

visserijtrawlers aan 
India
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(1981 en 1984), gezondheidszorg en geneesmiddelen (1983), vrouwen 
(1982 en 1987), verzetsbewegingen (1984) en krottenwijken (1987). 
Sommige publicaties bereiken meerdere drukken. 
We kunnen al snel laten zien dat we niet primair een uitgeverij zijn. De 
lokale en thematische groepen organiseren honderden lezingen en bij-
eenkomsten. Met onze publicaties over visserij (1981) en kunstmest-
hulp (1982) trekken we de aandacht van de po-
litiek, de landelijke pers en een breed publiek. 
Gelukkig accepteert de NCO dat we ook ‘de po-
litiek’ aanspreken met onze thema’s en aanbeve-
lingen.

Dat laatste doen we bijvoorbeeld in onze brochu-
re Nooit meer Bhopal (1985), over de enorme gas-
ramp die duizenden mensen het leven kost. De 
ramp leidt tot een jarenlange campagne tegen de multinational Union 
Carbide, die de ramp veroorzaakte. We spreken met andere organisaties 
de Indiase regering aan over de noodzaak van een rechtszaak tegen Uni-
on Carbide, het belang van transparantie over de oorzaken en gevolgen, 
adequate hulpverlening en het stoppen met repressieve maatregelen te-
gen organisaties die lokaal mensen helpen en hen organiseren.x Jaren-
lang steunen we deze organisaties moreel en politiek. Na 25 jaar ver-
oordeelt de rechtbank van Bhopal de betrokken werknemers en vooral 

Verbijsterend lage 
straffen na gasramp 

Bhopal
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Union Carbide tot verbijsterend lage boetes en gevangenisstraffen.xi

Nieuwe publicaties van de LIW combineren explicieter dan voorheen 
publieke voorlichting en beleidsbeïnvloeding. Voorbeelden daarvan zijn 
Ganges, levenslijn van Noord-India (1986), Het Nederlandse bedrijfsle-
ven in de Derde Wereld – Voorbeeld India (1989), Connected with the 
future (1990), Werk Tegen Armoede (1990), Volle graanschuren en Lege 
magen (1990), Maak werk van het Milieu en Achter in de Rij - inheemse 
volken in India (1993).xii

De jaarlijkse Indiadagen in de jaren ’80 en ’90 zijn een goede manier om 
leden en geïnteresseerden van India-gerelateerde organisaties samen 
te brengen, ervaringen te delen en met ambtenaren, politici en weten-
schappers in gesprek te gaan.xiii  

3  Het eerste succes: Indiase vissers tegen  
Nederlandse trawlers
De eerste acties vinden veel weerklank bij pers en politiek en dat helpt 
om de LIW in de jaren tachtig op het actiespoor te krijgen, veelal samen 
met andere organisaties in India en Nederland. De eerder genoemde 
actie tegen trawlerleveranties met Nederlandse hulpgelden is meteen 
een enorme opsteker.
Ferry Rijnbout, de helaas overleden initiatiefnemer van wat later de 
LIW zou worden, komt eind jaren zeventig in contact met de bond van 
ambachtelijke vissers in India: het National Forum for Catamaran and 
Countryboat Fisherman’s Rights and Marine Wealth. Bondsvoorzitter 
Matanhy Saldanhaxiv maakt hem duidelijk dat de levering aan Indiase re-
derijen van garnalentrawlers die worden gefinancierd met Nederlandse 
ontwikkelingshulp, ambachtelijke vissers in hun bestaan bedreigt. Voor 
hen zijn de garnalen en andere vis in de kuststrook - een zone van 5 ki-
lometer - de enige toegankelijke visgrond. De Nederlandse trawlers zijn 
bedoeld om verderop in de diepzee op andere soorten te vissen, maar 
uit onderzoek van de UN Food and Agriculture Organisation (FAO) is al 
bekend dat dit nauwelijks rendabel is. Indiase vissers weten uit ervaring 
dat de speciaal voor garnalen uitgeruste trawlers, ook de Nederlandse, 
in de kustwateren op jacht gaan en hen brodeloos zullen maken. 
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Vier LIW-leden doen onderzoek naar de Indiase visserij en de Nederlandse 
betrokkenheid daarbij. Twee van hen hebben dat in India al eerder grondig 
gedaan. Zelf ga ik in 1980, nog als vrijwilliger, naar India om met de vissers-
bond te spreken en nieuwe informatie te verzamelen bij gespecialiseerde 
organisaties. 
De brochure Blauwe Revolutie in Indiaxv ziet het licht.  De LIW stuurt op 1 
mei 1981 haar eerste persbericht de wereld in. De besteding van 33 mil-
joen gulden (circa 15 miljoen euro) ontwikkelingsgeld aan trawlers voor 
India is, zeggen we, ‘in flagrante tegenstelling met de belangrijkste doel-
stelling van het ontwikkelingsbeleid, namelijk het verbeteren van de le-
vensomstandigheden van de armste bevolkingsgroepen in ontwikkelings-
landen.’ xvi  De trawlers worden door de scheepswerven Damen en De Hoop 
gebouwd. De LIW vraagt minister de Koning van Ontwikkelingssamenwer-
king (OS) de levering stop te zetten en in plaats daarvan de kleinschalige 
visserijsector in India te ondersteunen, ‘met inschakeling van de daarbij 
betrokken organisaties van vissers.’ De bonden die deel uitmaken van het 
National Forum sturen, namens 6,5 miljoen ambachtelijke vissers, ook zelf 
een brief aan de minister waarin zij hun ‘total opposition’ uitspreken tegen 
de trawlers die ze beschouwen als vergif voor het leven van honderddui-
zenden ambachtelijke vissers.2  

De Volkskrant schrijft over de kwestie.xvii Daarin noemt een ambtenaar 
van Ontwikkelingssamenwerking (OS) de brochure van de LIW ‘een goed 
verhaal’. Op de vraag van de journalist of het niet efficiënter zou zijn om 

2 Zie laatste pagina’s van Blauwe Revolutie in India
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vóór het afsluiten van contracten met de lokale bonden te praten, is het 
verbluffende antwoord: ‘Als je met belangengroepen praat kom je nooit 
tot projecten.’ Econoom F.W. Blase van de FAO spreekt zich ook uit: ‘De 
levering van de trawlers zou de nekslag betekenen voor de traditionele 
vissers.’ De Indiase Ambassade trekt publiekelijk alles in twijfel door het 
National Forum verdacht te maken: ‘De aanval op het zenden van tra-
wlers naar India is gebaseerd op brieven van een organisatie in Goa, die 
niet is geregistreerd en niet is te achterhalen.’xviii Ze hebben blijkbaar 
weinig moeite gedaan.

In mei 1981 laat minister De Koning aan de LIW weten dat negen van de 
zeventien geplande trawlerleveranties al gecontracteerd zijn en van-
wege het werkgelegenheidsaspect in Nederland niet kunnen worden 
teruggedraaid. De levering van de andere acht trawlers wordt afhanke-
lijk gemaakt van nader onderzoek. Over compensatie van gedupeerde 
vissers, waar een Kamerlid naar vraagt , zegt hij niets. India weigert ech-
ter nader onderzoek en de levering van de overige acht trawlers gaat 
niet door. Volgens De Konings opvolger Schoo is de kwestie inmiddels 
gepolitiseerd omdat ‘de Indiase pers en het [Indiase] parlement onder-
zoek van India’s beleid door een buitenlandse donor als buitenlandse 
inmenging in binnenlandse aangelegenheden’ zien.xix 

Begin jaren tachtig verschijnen in Nederland en India veel publicaties 
over het onderwerp. Dat voedt het politieke debat over de hulp aan In-

Uit de brochure De Blauwe Revolutie
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dia. De Volkskrant kopt in juni 1982: ‘Besteding hulp aan India illustreert 
falend beleid’xx. De LIW heeft net daarvoor een rapport gepubliceerd 
over de zeer omvangrijke Nederlandse kunstmesthulp aan India.xxi Al-
le publiciteit rond beide kwesties verbreedt de discussie naar een de-
bat over alle hulp aan India. Onze conclusie: we leveren een aanzienlijke 
bijdrage aan de discussie over ontwikkelingssamenwerking met India 

en kunnen daar ook invloed op uitoefenen. Dat is 
een geweldige stimulans voor de LIW en voor mij 
om door te gaan.

Het trawlerverhaal krijgt in de jaren daarna nog 
een belangrijke en voor de Indiase vissers (en op 
een ander niveau ook voor ons) pijnlijke wending. 
Wij gaan door met onderzoek en medio 1984 
hebben we in beeld wat er gaande is. Het blijkt 

dat steeds meer Nederlandse scheepswerven opdrachten uit India krij-
gen voor de levering van trawlers en bouwpakketten om deze schepen 
ter plekke te bouwen.xxii

xviii xxiv Een flink aantal, waaronder de eerdere leveranciers De Hoop en 
Damen, blijken, direct of via samenwerking met Indiase scheepswer-
ven, tientallen trawlers te (gaan) leveren aan Indiase kopers. Het mi-

Gepubliceerd in: onzeWereld, februari 1984

Nederland spreekt 
met twee monden
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nisterie van Ontwikkelingssamenwerking (OS) stimuleert joint ventures 
door het financieren van voorstudies en ambtelijk overleg in het kader 
van de door Nederland beoogde ‘verbreding’ van de OS relatie met In-
dia. Dat betekent in de praktijk een meer op het bedrijfsleven gerichte 
relatie. De ambtelijke commissie Nederland-India noemt scheepsbouw 
en transport een van de sleutelsectoren voor samenwerking. Minister 
Schoo zegt desondanks tijdens het begrotingsdebat van februari 1983: 
‘Ik ben van oordeel dat [de levering van trawlers] jammer is voor de 
ontwikkeling van India. Wij zullen daar ook op wijzen tijdens de beleids-
dialoog met India.’ De Indiase regering zal inmiddels geen enkele twij-
fel meer hebben gehad over het feit dat Nederland met twee monden 
spreekt als het om mensenrechten en armoede gaat. Het zakendoen 
gaat voor. 

Wij staan schaakmat. Er zijn nog geen bruikbare richtlijnen voor maat-
schappelijk verantwoord ondernemen die we kunnen inzetten om druk 
te blijven uitoefenen. Hebben we dan per saldo niets bereikt, of dragen 
deze en volgende acties toch bij aan een latere heroriëntatie van het 
OS beleid? Achteraf is deze ervaring voor de LIW ook het eerste signaal 
voor de noodzaak bedrijven verantwoordelijk te maken voor hun nega-
tieve effecten op mens en milieu.

4  Het politieke debat over hulp
De Nederlandse hulp aan India ging begin jaren zestig van start toen 
bedrijven - waaronder AKZO, Philips, Fokker, Stork en DSM - Indiase or-
ders dreigden mis te lopen. India wilde alleen in Nederland kopen als 
daar goedkope leningen bij verstrekt werden. Doorslaggevende reden 
voor Nederland om in 1962 lid te worden van het door de Wereldbank 
geleide Aid India Consortium was ‘bescherming van de belangen van 
het bedrijfsleven’. De hulp liep op van 38 miljoen per jaar eind jaren zes-
tig tot ruim 200 miljoen eind jaren tachtig.

Na ons succes met de visserijtrawlers doen we onderzoek naar andere 
vormen van hulp aan India. In 1982 richten we onze pijlen op de om-
vangrijke kunstmesthulp van Nederland aan India, bedoeld om onze in-
dustrie te ondersteunen.xxv Kleine boeren blijken maar weinig van die 
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hulp te profiteren; het gaat vooral om exportbevordering. Forse verspil-
ling is nog maar één van de overige problemen die met die hulp gepaard 
gaan. Het rapport leidt tot veel publiciteit en debatten in de Tweede Ka-
mer.xxvi Mede daardoor wordt de LIW een relevante partij in de discus-
sie over de hulp aan India. Dat blijkt te meer als we eind 1983 namens 
zes organisaties, en met brede ondersteuning van 40 groepen en orga-
nisaties, een nota aan minister Schoo kunnen overhandigen met onze 
kritiek op de bestaande hulp.xxvii We bekritiseren de nieuwe trend van 
verzakelijking van de hulp, waarmee deze wordt ingebed in de economi-
sche relaties met India. Dat is een eufemisme voor het creëren van kan-
sen voor het bedrijfsleven met ‘behulp van de hulp’. We doen een aantal 
voorstellen die kunnen bewerkstelligen dat hulp de armen wel bereikt, 
bijvoorbeeld via drinkwater- en soortgelijke programma’s. Daarbij zou-
den maatschappelijke organisaties moeten worden betrokken. Het bila-
teraal en multilateraal aankaarten van de schending van mensenrech-
ten hoort volgens ons ook bij een volwassen ontwikkelingsrelatie met 
India.
Dat de LIW een sterkere stem krijgt in het debat blijkt als ik begin 1984 
in discussie ga met Harry Aarts (CDA), voorzitter van de Commissie Ont-
wikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer, voor een groot artikel in 
het tijdschrift Onze Wereld.xxviii We doen in de jaren daarna steeds weer 
concrete voorstellen voor alternatieven en bekritiseren de ‘witte olifan-
ten’ in de hulp, waaronder grote baggerprojecten 
uitgevoerd door Nederlandse bedrijven.xxix  

In de jaren negentig wordt een nieuwe LIW-slo-
gan gemunt: In solidariteit met rechtelozen in 
India. We definiëren preciezer dat de LIW ‘een 
mensenrechtenorganisatie is die opkomt voor de 
belangen van rechtelozen en gemarginaliseerde 
groepen in India.’ Ook de middelen worden dui-
delijker geformuleerd: ‘maatschappelijke en politieke pleitbezorging, be-
leidsbeïnvloeding, onderzoek, voorlichting, publiciteit en publiekscam-
pagnes. Zij [de LIW] werkt hierin nauw samen met lokale organisaties in 
India en organisaties in Nederland, Europa en internationaal.’

Dat vat veel van onze activiteiten in de jaren tachtig samen, maar voor 

Heftige discussies 
over ontwikkelings-

hulp 
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dit een vaste inbedding vindt, zijn er heftige discussies. Die gaan vooral 
over de ontwikkelingshulp aan India en zijn ook een test voor wat ‘so-
lidair met de armen’ praktisch betekent. Om een mening te citeren van 
een betrokkene bij de LIW eind 1987: ‘In feite gaat het principiële debat 
over de vraag of een solidariteitsgroep als de LIW prioriteit moet leggen 
bij politiek lobbywerk, het bekritiseren van de Indiase overheid en het 
doen van beleidsaanbevelingen (meer organische mest gebruiken, de 
melkprijs verhogen, etc.), of dat het accent moet liggen op het leveren 
van een bijdrage aan de politieke bewustwording in Nederland en op 
solidariteitsacties t.b.v. progressieve groeperingen in India.’xxx Concreet 
komt dat neer op vragen als: moet je de op Nederlands belang gerichte 
ontwikkelingshulp in alle gevallen bekritiseren en problematiseren als 
instrument van eigenbelang, of moet je pleiten voor betere program-
ma’s, omdat een deel daarvan in ieder geval bij de armen terecht komt? 
Daarnaast speelt de vraag of wij vanwege onze ‘koloniale schuld’ wel 
inhoudelijke voorwaarden mogen stellen aan de hulp, of dat we zonder 
enige conditie hulp moeten geven. De meerderheid in de LIW kiest voor 
een benadering waarin we gebonden hulp die primair aan Nederlandse 
belangen is gekoppeld afwijzen, maar ook niet onvoorwaardelijk geld 
aan India willen geven, omdat dit nauwelijks aan de armen ten goede 
zal komen. Op basis van onze doelstelling ‘solidair met de rechtelozen’ 
streven we naar vormen van ontwikkelingssamenwerking die hun posi-
tie versterken.

5  Campagnes, dialoog en resultaten
In 1990 kiezen we voor dat laatste in de campagne Werk Tegen Armoe-
dexxxi, die steun van de Nederlandse overheid bepleit aan een werkga-
rantiebeleid voor landarbeiders in India, waar lokale organisaties in di-
verse deelstaten om vragen. Het gaat daarbij om openbare werken voor 
irrigatie, landverbetering, plattelandswegen en milieubehoud.xxxii In de 
deelstaat Maharashtra is dit beleid al wettelijk geregeld. We werken 
in de campagne nauw samen met organisaties in vier deelstaten die 
landarbeiders organiseren en campagne voeren voor werkgarantie. De 
centrumlinkse Indiase coalitieregering, met V.P. Singh als premier, raadt 
de deelstaten aan om het voorbeeld van Maharashtra te volgen. Ook 
zijn opvolger P.V. Narasimha Rao is daarvan een pleitbezorger.xxxiii 
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We gaan bij minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking op bezoek. 
Hij steunt het idee voor werkgarantieprogramma’s.xxxiv Een officiële In-
diaas-Nederlandse onderzoeksmissie adviseert om in twee deelstaten 
met een proefprogramma te beginnen.xxxv Pronk ziet er veel in en zoekt 
internationale steun, die hij vindt bij het internationale Aid India Consor-
tium.xxxvi Toch gaat het uiteindelijk allemaal niet door omdat de nieuw 
gekozen regering van de aanvankelijk zeer betrokken deelstaat Andhra 
Pradesh afhaakt. Zij wil liever meer geld besteden aan rijstsubsidie voor 
de armen. Het werkgarantie-idee blijkt later toch levensvatbaar. Vak-
bonden en NGO’s pleiten voor een nationaal programma en de coalitie-
regering van Manmohan Singh (Congrespartij) maakt er een prioriteit 
van.xxxvii Begin 2006 gaat een werkgarantieprogramma van start van 

maximaal 100 dagen per jaar per persoon (later 
per huishouden) voor het officiële minimumloon. 
Dit bestaat nog steeds, en vanaf 2008 omvat het 
alle districten in India. Het garandeert veel werk-
loze landarbeiders een bestaansminimum en is 
een van de belangrijkste sociale vangnetten.xxxviii 

Langzaam komen programma’s voor rurale drink-
watervoorziening, milieu en verbetering van de 

positie van vrouwen van de grond. ‘Continue druk van de Landelijke In-
dia Werkgroep droeg bij aan dit nieuwe beleid’, meldt het evaluatierap-
port over de Nederlandse hulp aan India tussen 1980 en 1992.xxxix Ons 
kunstmestrapport heeft geholpen bij ‘de versnelling van de beslissing 
om de kunstmesthulp terug te dringen en het bilaterale programma te 
diversifiëren.’ Tot 1993 gaat een derde van de totale Nederlandse hulp 
aan India naar programma’s gericht op armoedebestrijding. De rest is 
voor projecten en programma’s gericht op economische groei en infra-
structuur.3

Een voorbeeld van het nieuwe, mede door de LIW in gang gezette beleid 
is het Mahila Samakhya Programme (MSP) voor onderwijsmogelijkhe-
den van vrouwen en meisjes, waaraan we ook inhoudelijk hebben bijge-
dragen. India startte het programma in 1988 als onderdeel van het nieu-
we onderwijsbeleid en Nederland ging het in 1989 meefinancierenxI 

3 Deze gegevens komen uit een artikel in India Nu van juli 1999: 
http://www.indianet.nl/in-os.html#x2

Landelijke India Werk-
groep draagt bij aan 

nieuw beleid
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Het moet leiden tot meer empowerment, zelfvertrouwen, de capaciteit 
om kritisch te leren denken, economische zelfstandigheid en de toe-
gang tot rechten. Volgens een evaluatie uit 2012 heeft het positieve in-
vloed op lokale politieke participatie, toegang tot werk en beroepstrai-
ningen, en bestrijding van analfabetisme. MSP functioneert nog steeds 
in tien deelstaten.xIi  

Het India-rapport van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking uit 
1994 speelt jaren later opnieuw een rol bij de herbezinning van het mi-
nisterie van OS op de Nederlandse bilaterale hulp aan India. 
In de jaren negentig heeft de LIW regelmatig contact met het ministe-
rie van OS. Soms met medewerkers, soms met de Ambassade in Delhi, 
soms met de minister. We doen dit vaak samen met de grote medefinan-
cieringsorganisaties (Novib, ICCO, Bilance/Cordaid en Hivos). We tre-
den veel in de openbaarheid met onze visie op de hulp.xIii xIiii   
Herfkens, minister van 1998 tot 2002, werkt aan een grondige her-
ziening van de ontwikkelingshulp. Die moet minder aanbod- en meer 
vraaggestuurd worden, en voorbehouden zijn aan landen die voldoen 

Toespraak over MVO bij campagne Wereldburgers.nl met aanwezigheid minister Herfkens
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aan de criteria van goed beleid en bestuur. De Tweede Kamer vindt in 
meerderheid dat India daarop onvoldoende scoort, maar gaat akkoord 
met bilaterale hulp aan twee of drie deelstaten die wél aan de criteria 
zouden voldoen. Daar zouden geen losse projecten, maar sectoren als 
onderwijs, drinkwater en vrouwenemancipatie gesteund moeten wor-
den. In juni 1999 bepleiten we om bij de planning en uitvoering van de 
hulp vooral Indiase maatschappelijke organisaties een rol te laten spe-
len, want: ’Armoedebestrijding, verkleining van de kloof tussen arm en 
rijk en emancipatie van achtergestelde groepen is alleen mogelijk door 
die groepen daar zelf actief bij te betrekken.’xIiv Dat lijkt vanzelfspre-
kend, maar is dat heel vaak niet.
We laten minister Herfkens van OS weten dat goed bestuur en beleid 
geen absoluut criterium kan zijn, omdat er in India veel grijstinten zijn. 
En al ontbreekt er nog veel, er zijn ook kansen om zinvol bij te dragen 
aan armoedebestrijding.xIv We pleiten ervoor een aanzienlijk deel van 
de hulp te besteden aan basisvoorzieningen als onderwijs, inclusief een 
aanpak die alle kindarbeiders van werk naar volledig basisonderwijs 
krijgt, zoals de MV Foundation dat heeft laten zien. Maar, zeggen we, dit 
is alleen zinvol als India ook zelf bereid is daarin te investeren.

De resultaten van onze inspanningen zien er rond de eeuwwisseling 
wat positiever uit dan daarvoor. We krijgen meer informatie en de ge-
sprekken tussen de LIW, de medefinancieringsorganisaties en het mi-
nisterie worden structureler. Ook pleiten we ervoor OS fondsen in te 
zetten voor programma’s voor Dalits en bevordering van maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen, thema’s die voortaan permanent op onze 
agenda zullen staan.
Premier Kok en de minister gaan eind 1999 op bezoek in India. In de aan-
loop daarvan schrijven we in een open brief dat de keuze voor de deelsta-
ten Gujarat, Andhra Pradesh en Kerala niet is uit te leggen op basis van 
de criteria.xIvi xIvii Vooral de keuze van Gujarat vinden we vreemd. De deel-
staat staat bekend als corrupt en ontwikkelt een nietsontziende vorm 
van industrialisatie die schadelijk is voor het milieu en de overlevingskan-
sen van boeren en vissers. Ook vragen we of onze bewindslieden de aan-
vallen van de achterban van de hindoe-nationalistische BJP-regering op 
christenen en moslims aan de orde willen stellen. In 2002 blijken die een 
voorbode te zijn geweest van een grootschalige pogrom onder leiding 
van Narendra Modi, destijds deelstaatpremier van Gujarat.xIviii
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6  Een georganiseerde massamoord en het
einde van de regeringshulp
Op 27 februari 2002 wordt in Gujarat een trein met hindoe pelgrims in 
brand gestoken, waarbij 59 mensen omkomen. De precieze aanleiding 
en toedracht is nooit achterhaald. Dan begint in de deelstaat een sys-
tematische jacht op moslims. Ongeveer tweeduizend mensen worden 
op vaak beestachtige wijze vermoord. Vrouwen worden op grote schaal 
verkracht. Indiase en buitenlandse mensenrechtenorganisaties zeggen 
dat het geweld is gepland en dat de hindoe-nationalistische overheid 
de geweldplegers steunt. De tragedie trekt wereldwijd de aandacht en 
leidt tot scherpe veroordelingen door onder meer Nederland en de EU.
De LIW spreekt zich uit voor opschorting van de Nederlandse en Euro-
pese ontwikkelingssamenwerking met de regering van Gujarat. Eerst 
moeten daders worden gestraft, slachtoffers geholpen en de discrimi-
natie van moslims aangepakt.xIix Onder meer de Indiase National Human 
Rights Commission, Amnesty International en Human Rights Watch 
doen daartoe een reeks aanbevelingen.I  

Op 11 april 2003 laat minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Schef-
fer in antwoord op vragen van de Kamer terloops weten dat de Neder-
landse regering de hele ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met India 
in heroverweging zal nemen.Ii In haar begroting 2003-2004 geeft de 
Indiase regering aan, zegt hij, dat zij niet langer een ontwikkelingssa-
menwerkingsrelatie met bilaterale donoren wenst te onderhouden. Dat 
blijkt toch iets anders te liggen. In zijn begrotingstoespraak van begin 
maart 2002 jaar kondigde de Indiase Minister van Financiën al aan dat 
India de bilaterale hulprelatie wilde beëindigen met landen met ‘kleinere 
hulppakketten’.Iii Het is opmerkelijk dat Nederland afvalt als donor, ter-
wijl we volgens Indiase cijfers in 2002/2003 in hulpomvang de vierde 
bilaterale donor zijn. Het Nederlandse hulppakket is meer dan twee keer 
zo groot als dat van de VS.
Maar in het vervolg zullen alleen Japan, Engeland, de VS, de Europese 
Unie en de Russische Federatie nog directe hulp aan de Indiase rege-
ring kunnen geven. India wil de lopende programma’s van de andere do-
noren wel afronden. 
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Uiteraard komt er kritiek van Indiase organisaties die de Nederlandse 
hulp voor sociale programma’s niet willen missen.Iiii Maar uit Indiase 
bronnen maken we op dat het vooral gaat om de 
wens om als groot land alleen met andere gro-
te landen ‘hulpzaken’ te doen.Iiv Dat Nederland 
niet meer mee mag doen, heeft waarschijnlijk 
ook te maken met zijn relatief kritische opstel-
ling in internationale fora over de discriminatie 
van kastelozen en de moord op moslims in Gu-
jarat  - deels het gevolg van pleidooien van de 
LIW.Iv Ivi Ivii Iviii Iix Sommige ambtenaren beschul-
digen de LIW van het indirect opblazen van de OS relatie met India. 

In september 2003 doen we nog een poging de door Nederland ge-
financierde sociale en milieuprogramma’s te redden.Ix We stellen ver-
maatschappelijking van de hulp voor, met als uitgangspunt meer steun 
aan NGO’s en hervormingen van onderop.Ixi De Indiase regering heeft 
de optie van vermaatschappelijking van de hulp expliciet aan Nederland 
voorgelegd; het wil de lopende programma’s op basisonderwijs, milieu 
en vrouwenemancipatie afmaken. Maar minister van Aardenne besluit 
de hulpprogramma’s toch binnen twee jaar af te ronden. Ze noemt als 
- terechte - argumenten de toenemende Indiase (kern)bewapening, de 
ongelijke inkomensverdeling en de massamoord in Gujarat.Ixii Maar het 
zit haar ook dwars dat India niet van plan is een overeenkomst te teke-
nen voor meer samenwerking tussen het bedrijfsleven van beide lan-
den. 
Wij zien nog wèl mogelijkheden om voort te bouwen op een aantal pro-
gramma’s, en ook voor nieuwe armoede- en mensenrechtenprogram-
ma’s. In India Nu schreef ik: ’Nieuwe vormen van samenwerking tus-
sen particuliere organisaties, het bedrijfsleven, de vakbeweging, lokale 
(semi)overheidsinstanties, gemeenten, universiteiten, beroepsgroepen 
etc. bieden de meeste kansen om de politieke en institutionele tekort-
komingen te doorbreken die de programma’s ter bestrijding van armoe-
de nu vaak weinig succesvol maken.’Ixiii  
Het mag niet baten, de bilaterale ontwikkelingssamenwerking wordt in 
2003 definitief stopgezet. De particuliere medefinancieringsorganisa-
ties (MFO’s), voornamelijk gefinancierd door de overheid, gaan aanvan-

Vermaatschappelijking 
van de hulp
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kelijk nog door met hun werk. Maar in de loop van de jaren daarna ver-
zelfstandigen of beëindigen ICCO, Cordaid4 , Hivos en Oxfam Novib hun 
relaties in India, voor een belangrijk deel omdat de nieuwe politieke ver-
houdingen onder de regering Modi hen daartoe dwingen.

7  Europese zuivelhulp en veevoerimporten
Al enkele jaren voor de campagne Werk Tegen Armoede neemt de LIW 
ook de omvangrijke hulp van de - toen nog - Europese Gemeenschap 
(EG) aan India onder de loep. Het grootste deel daarvan bestaat sinds 
1970 uit melkpoeder en boterolie uit de enorme Europese overschot-
ten, waarvan in India weer melk wordt gemaakt. De opbrengst daarvan 
wordt geïnvesteerd in het Indiase programma Operatie Vloed, dat tot 
doel heeft een coöperatieve zuivelsector op te bouwen die India in 1985 
zelfvoorzienend in melk moet maken. 
Voor velen is Operatie Vloed een ideale vorm van ontwikkelingssamen-
werking en beter dan het dumpen van Europese zuiveloverschotten, zo-
als in veel andere landen plaatsvindt. Dat vinden wij ook, maar het valt 
ons op dat India, terwijl het zuivelhulp ontvangt, tegelijk grote hoeveel-
heden hoogwaardig veevoer naar de EU exporteert. Daarmee zou het 
land tot tien maal meer melk kunnen produceren dan het via de zuivel-
hulp krijgt. Na uitvoerig onderzoek blijkt dat de zuivelhulp nog andere 
negatieve effecten heeft. Zo komt de EU-melk goedkoper op de markt 
dan die van Indiase boeren, waarvan vooral rijkere stedelijke consumen-
ten profiteren die zich melk kunnen permitteren. Kleine boeren/boer-
innen worden zo uit de stedelijke markt gedrukt, want tegen de lagere 
prijs van de geïmporteerde melk kunnen ze niet concurreren. Dus is er 
meer zuivelimport nodig … Een vicieuze cirkel. 
 

In 1985 publiceert de LIW het boek India als 
melkkoe van de EG – de vicieuze cirkel van 
zuivelhulp en veevoerimporten tussen India en 
de Europese Gemeenschap.Ixiv Tegelijk starten 
we de campagne Melk India niet UitIxv (EEC 
Milk Out of IndiaIxvi), met een bijbehorend ma-Ineens draait het discours

4 ICCO en Cordaid opereren sinds 1 januari onder de naam Cordaid
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nifest en een actiekaart. De eisen: snelle afbouw van de EG-zuivelhulp 
aan India, geen zuivelhulp voor flesvoeding, geen hulp voor westerse 
‘kruiskoe’ in India, en stopzetten van de EG-veevoerimport uit India. Het 
genereert flinke publiciteit in NederlandIxvii Ixviii Ixix Ixx, de EUIxxi en India.      
Ixxii Ixxiii Ixxiv Ook de Tweede KamerIxxv, het Europees ParlementIxxvi en de 
Nederlandse regering houden zich met het onderwerp bezig. Minister 
Bukman van OS blijft het programma steunen, maar laat ook weten dat 
de EG-zuivelhulp een aflopende zaak dient te zijn om afhankelijkheid te 
vermijden. Hij wil een tussentijdse evaluatie.Ixxvii In het overleg in de EG 
bepleit de Nederlandse delegatie meer aandacht voor kleine boeren en 
vrouwen op het Indiase platteland.Ixxviii  De Tweede Kamer doet daartoe 
bijna unaniem een oproep.Ixxix

De LIW is niet de enige met kritiek op de EG zuivelhulp. Indiase organisa-
ties, sociale wetenschappers en zuivelexperts hekelen een groot aantal 
aspecten en in april 1986 ontstaat in Europa brede steun voor een hero-
riëntatie van Operatie Vloed, via een resolutie van 600 Europese ontwik-
kelingsorganisaties. Het programma zou vooral aan de armen op het plat-
teland en in de stad ten goede moeten komen.
En ineens draait het discours. Terwijl eerdere evaluaties altijd positief 
uitpakten, produceert een Joint Review Mission van de EG en de We-
reldbank een kritisch rapport. Het bevestigt de critici in hun opvattin-
gen, schrijft een gerenommeerd Indiaas wetenschappelijk tijdschrift:Ixxx 

‘De import van zuivelproducten (gedoneerd, gesubsidieerd dan wel 
commercieel) beïnvloedt de producentenmarkt nadelig en schaadt de 
overgang naar een levensvatbare coöperatieve bedrijfstak.’ 

Ook de veevoerexport, het kruisen van koeien met Europese rassen, de 
groeiende kloof in melkconsumptie tussen arm en rijk en de (dreigen-
de) uitsluiting van vrouwelijke melkveehouders ligt onder vuur. De Eu-
ropese Commissie schrikt, zegt wel toe de zuivelleveranties met nog 
eens zeven jaar te verlengen, maar onder de voorwaarde dat zuivel-
hulpmelk voortaan even duur moet worden als Indiase melk en dat er 
een grotere nadruk moet liggen op lokale verbetering van veerassen, in 
plaats van grootscheepse kruisingen met westerse melkveerassen.Ixxxi 

Dat is winst, maar de LIW concludeert dat er maar weinig lijkt te ver-
beteren op sociale aspecten van Operatie Vloed.Ixxxii De situatie nu zou 
een onderzoek waard zijn!
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8  De Europese relatie met India
In 1993 begint de LIW haar aandacht te verbreden naar de veelom-
vattende relaties van India met Europa. Dat leidt tot een programma 
dat voor het eerst zowel kijkt naar de hulp- als naar handelsrelaties én 
naar wat dan nog het broeikaseffect heet. Samen met het Indiase Cen-
tre for Science and Environment pleiten we voor afspraken over het 
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door de EU, de over-
dracht van technologie aan India en het betalen van India voor ‘het mis-
bruik van de atmosfeer’ door de EU dat leidt tot klimaatverandering.Ixxxiii 

Samen met de regionale Centra voor Ontwikkelingssamenwerking 
organiseren we er tientallen voorlichtingsbijeenkomsten over.Ixxxiv 

Het lukt ons echter niet om enig resultaat te bereiken. Niet verwonder-
lijk, want menskracht en vooral een langetermijnaanpak ontbreken voor 
zo’n groot onderwerp. Het maakt ons nogmaals duidelijk dat we vooral 
langdurig in moeten zetten op thema’s waarmee we echt een verschil 
kunnen maken.
Onze agendering van het groen en sociaal maken van internationale 
handelsafspraken is qua politieke invloed eveneens te hoog gegrepen, 
maar geeft ons wel de mogelijkheid over het onderwerp kennis op te 
doen en meningen te vormen. Dat zal zich later terugbetalen. Een laat-
ste onderdeel van het programma dat wél tot jaren van actie en resul-
taten leidt, is de campagne voor een keurmerk voor kinderarbeidvrije 
tapijten.

Vanaf midden jaren negentig komen nieuwe onderwerpen en organisa-
ties in beeld waarmee we vaak lang, soms tot nu toe samenwerken. Het 
leidt ertoe dat we een aantal oude paradigma’s en uitgangspunten laten 
varen. Die onderwerpen zijn kinderarbeid, de rol van kastediscriminatie 
bij het bestendigen van sociale en economische ongelijkheid, en maat-
schappelijk verantwoord ondernemen als veranderstrategie.
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9  Wie maken onze kleren?
Niet helemaal nieuw is onze betrokkenheid bij kledingarbeid(st)ers in 
India en het werken aan ‘schone kleding’. Wel nieuw is dat we aanhaken 
bij én invloed hebben op het dan nog kakelverse concept maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen.
Als in 1990 de Schone Kleren Kampagne wordt opgericht, sluit de LIW 
zich daar meteen bij aan. De SKK, nu SKC, heeft tot doel ‘het verbete-
ren van de arbeidsomstandigheden en de positie van arbeiders in de 
wereldwijde kledingindustrie. (…) SKC strijdt voor een rechtvaardige 
en veilige kledingindustrie, een leefbaar loon en vakbondsvrijheid.’Ixxxv 

De LIW is aanvankelijk als een van de constituerende leden nauw be-
trokken bij de organisatie. Veel activiteiten ondernemen we samen. Op 
specifieke activiteiten doen we dat nog steeds, ook met andere part-
ners dan SOMO en FNV Mondiaal - maar de SKC is inmiddels al jaren 
verzelfstandigd. 

Onze eerste publicatie over kleding (en over thee en havens) is Uitge-
kleed, Geplukt en Ingepakt uit 1991.Ixxxvi Het hoofdstuk Zes schakels 
van de keten – de uitbesteding van kleding in Bombay geeft, met C&A 
als voorbeeld, een interessant beeld van de confectie-industrie in een 
tijd waarin deze bedrijfstak nog maar een fractie van de huidige is. Des-
ondanks lijken de arbeidsomstandigheden van toen sterk op die van nu. 
De factor arbeid is meestal een sluitpost: ‘Hoe lager in de uitbestedings-
keten, hoe onzekerder zijn of haar arbeidspositie is. Enige controle op 
de arbeidsomstandigheden en lonen is er vaak niet, zeker als het ille-
gale fabriekjes betreft of thuiswerksters.’ Onze onderzoeken bereiken 
een breder publiek via een coverstory van FNV Magazine en andere 
landelijke media, waaronder zogenoemde Derde-Wereldbladen. In 1991 
houden LIW-leden en het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking 
Den Haag een confectiemanifestatie – kleding heet dan nog confectie, 
om het onderscheid te maken met maatkleding. Een maand lang orga-
niseren we lezingen, discussieavonden met dia’s (wie kent ze nog?) en 
maken we een brochure over Nederlandse bedrijven en de Indiase con-
fectie. Er ontstaat een netwerk met de FNV, SOS Wereldhandel (nu Fair 
Trade Original), Wereldwinkels, SOMO en natuurlijk de Schone Kleren 
Campagne.
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Een persbericht uit 1995 illustreert hoe we het onderwerp onder de 
aandacht brengen.Ixxxvii Onder de kop Scholieren willen kleding zonder 
kinderarbeid begint het met: ‘Bijna 40% van scholieren uit de vierde 
klas van een drietal scholen voor MAVO, HAVO en/of VWO is bereid 25 
gulden meer te betalen voor een spijkerbroek die zonder kinderarbeid 
is gemaakt. (…) Ruim twee derde van de leerlingen zegt iets gehoord te 
hebben over kinderarbeid.’ De Vereniging Grootwinkelbedrijven Textiel 
(VGT) reageert: ‘… dat zij mogelijkheden ziet om kinderarbeid uit te ban-
nen bij de vervaardiging van textiel (…) in elk stadium van de kleding-
productie.’ Zij zijn hun tijd vooruit! De VGT is ook voor onafhankelijke 
controle, maar ... alleen van kinderarbeid. Voor alle andere fundamentele 
arbeidsrechten is dat ‘te duur en praktisch niet uitvoerbaar.’ We vinden 
het een positieve basis voor een gesprek.

Blijk van de toenemende focus op de verantwoordelijkheid van het be-
drijfsleven in de jaren negentig is de campagne voor het Eerlijk Handels 
Handvest voor kleding (EHH): een onafhankelijk winkelkeurmerk dat 
goede arbeidsomstandigheden in productielanden moet garanderen. In 
1996 organiseren we met de SKC een actieweek met een kledingtour 
met Aziatische gasten, gesprekken met bedrijven, een straatactie en 
een kledingtribunaal in de Balie. De publiciteit in kranten, tijdschriften 
en op radio en TV is overweldigend.5 
November 1996 sluiten we met een aantal brancheorganisaties een 
overeenkomst over de oprichting van de stichting EHH en over de in-
houd van een gedragscode. Binnen twee jaar moet de stichting uit-
groeien tot een organisatie die een keurmerk voor schone kleding be-
heert. Intussen voeren we publiekscampagnes en doen we onderzoek 
om druk op de bedrijven te houden, zodat ze daadwerkelijk het keur-
merk gaan aanvragen.
Een belangrijk evenement is het Internationaal Schone Kleren Forum 
begin mei 1998 in Brussel, als begin van de campagne Schone Kleding 
op Maat.Ixxxviii Getuigen uit Noord en Zuid worden gehoord. Bedrijven 
en merkenproducenten - H&M, C&A, Nike, Levi’s, Walt Disney, Otto en 
Adidas - krijgen de gelegenheid om op de aanklachten te reageren. Al-
leen H&M maakt hiervan gebruik. Veel publiciteit volgt. De LIW heeft in-

5 Informatie op basis van jaarverslag 1996, in mijn bezit.
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middels al enkele jaren contact met de organisatie SAVE uit de Indiase 
deelstaat Tamil Nadu. Directeur Aloysius geeft een bevlogen toespraak 
tijdens het Forum en reist met anderen naar Nederland om consumen-
ten te mobiliseren en kledingbedrijven te vragen zich in te zetten voor 
schone kleding. 

In 1999 gaat de LIW met inbreng van onze Indiase partners in gesprek 
met lokale vestigingen en hoofdkantoren van kledingbedrijven als V&D, 
Hema, Bijenkorf, Hunkemöller en P&C. In maart 1999 is het zover: de 
Stichting EHH wordt opgericht. We kunnen tevreden zijn. De door ons 
bepleite arbeidsnormen zijn overgenomen en er is voldaan aan twee 
andere belangrijke voorwaarden: bedrijven zijn verantwoordelijk voor 
de hele uitbestedingsketen en er is een onafhankelijke controle van de 
gedragscode, plus een klachtenprocedure.Ixxxix Kledingbedrijven kun-
nen een intentieverklaring ondertekenen waarin staat dat ze zich op 
het keurmerk voorbereiden en willen meedoen 
zodra het EHH operationeel is. De meeste ver-
roeren geen vin. Alleen het Midden- en Kleinbe-
drijf (MKB) is op dat moment vertegenwoordigd 
in de Stichting; de grootwinkelbedrijven verte-
genwoordigd in VGT & Co moeten we nog flink 
achter de confectiebroek zitten. 
Eveneens in 1999 presenteren we, samen met 
SKC en de Alternatieve Consumentenbond, de 
Actiehandleiding Schone Kleren Gemeentexc, met achtergrondinforma-
tie over de kledingindustrie en tips voor het voeren van lokale acties. 
We organiseren bijeenkomsten waar maatschappelijke organisaties, be-
drijven en gemeentes plannen kunnen maken voor hun aandeel in be-
tere arbeidsomstandigheden. Zo kunnen gemeenten bij hun aankoop- 
en aanbestedingsbeleid kiezen voor schone (dienst)kleding. De Schone 
Kleren Gemeente campagne houden we jarenlang vol, we benaderen 
de lokale afdelingen van politieke partijen en organiseren activiteiten 
in dertig veelbelovende gemeenten. Amsterdam gaat een motie over 
schone dienstkleding uitvoeren; Utrecht en Leusden volgen.xci Wat de 
uiteindelijke resultaten in andere gemeenten zijn heb ik niet op papier, 
maar het lijkt mij aannemelijk dat de campagne heeft bijgedragen aan 
de sterke vertegenwoordiging van de sector dienstkleding bij de Fair 

De meeste 
kledingbedrijven 

verroeren geen vin
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Wear Foundation, de latere voortzetting van het EHH.xcii  
Ondertussen blijft onze blik ook op India gericht. Tijdens de kleding-
actieweek van eind 1999 vertelt Pratibha Pandya van de Indiase vrou-
wenvakbond SEWA in diverse steden waarom internationale solidariteit 
met kledingarbeidsters belangrijk is. 

Eind 2000 publiceren we in flinke oplage de bro-
chure Het zit me niet lekker – Werken aan scho-
ne kleding uit India.xciii Het bevat een verhaal over 
de beroerde arbeids- en milieuomstandigheden in 
T-shirt Town Tirupur in Zuid-India, en een hoofd-
stuk over de bedroevende inhoud en uitvoering 
van gedragscodes. De brochure bevat ook hoopvol 
nieuws. Ex-minister Margreeth de Boer, voorzitter 
van de stichting EHH, Gloria Kok van kledingbedrijf 
Cora Kemperman en SKC-activiste Ineke Zelden-
rust vertellen over de geboekte resultaten. De bro-
chure vindt zijn weg naar alle leden van de bij de 

Fair Wear Foundation aangesloten brancheorganisatie Mitex die in In-
dia inkopen, inclusief een flink aantal kledingwinkels.6 Met de Fair Wear 
Foundation krijgt samenwerking tussen maatschappelijke organisaties 
als de LIW voor het eerst echt vorm.

6 Mitex was destijds de brancheorganisatie van het MKB in de kleding. Nu is deze opgegaan  
in InRetail.
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10  Een nieuwe visie op kinderarbeid - en een 
‘gestrand succes’
Midden jaren negentig worden Novib en de LIW benaderd door Kailash 
Satyarthi van de organisatie South Asian Coalition against Child Servi-
tude (SACCS).7 
De samenwerking met SACCS verandert al snel de visie van de LIW op 
kinderarbeid. In 1989 publiceerde de LIW nog het boek Kinderen in In-
dia, dat niet Kinderarbeid in India heette omdat we vermoedden dat het 
onderwerp kinderarbeid te weinig belangstelling zou trekken. Het is dan 
geen onderwerp waar ontwikkelingsorganisaties, behalve de meer chari-

tatieve, zich mee bezig houden. En ook wij zien kinder-
arbeid dan nog vooral als een armoedeprobleem.xciv 

De visie van SACCS is dat het niet aanpakken van 
kinderarbeid de armoede juist verergert, en dat het 
weren van slecht betaalde kinderen van de arbeids-
markt zal leiden tot meer arbeid voor volwassenen 
tegen een beter loon. De LIW nodigt Kailash Saty-

arthi een paar keer uit om naar Nederland te komen om met organi-
saties, beleidsmakers en de pers te praten.xcv Lopend over het station 
van Utrecht filosoferen we over een mogelijke wereldwijde mars tegen 
kinderarbeid. Of moet het toch een wereldwijde fietstocht worden? In-
dia heeft een traditie van lange protestmarsen, waaronder de beroemde 
zoutmars van Mahatma Gandhi, dus dat idee wint het al snel.xcvi Novib 
blijkt bereid een eerste consultatie over de mars te financieren. Eind ja-
ren negentig neemt SACCS met organisaties uit de hele wereld het ini-
tiatief tot de Global March Against Child Labour. De mars heeft als doel 
het aannemen van een nieuwe ILO Conventie tegen de ergste vormen 
van kinderarbeid (nr. 182). Deze Conventie ziet in 1999 het licht en is nu 
geratificeerd door alle 197 leden van de ILO.xcvii  

Maar de reden waarom Satyarthi ons in 1994 benadert is het verzoek 
om mee te doen met de strijd tegen kinderarbeid in de tapijtindustrie. 

7 Kaislash Sathyarthi won in 2014 de Nobel Prijs voor de Vrede samen met de Pakistaanse 
Malala Yousafzay.

Wereldwijde mars 
tegen kinderarbeid
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Zijn organisatie is vlak daarvoor met Duitse NGO’s de strijd aangegaan 
met de alomtegenwoordige kinderarbeid in de Indiase, Nepalese en Pa-
kistaanse tapijtindustrie. Duitsland importeert veel tapijten uit die regio. 
Het aantal kinderen, voornamelijk heel jonge, wordt geschat op bijna 
een half miljoen in India alleen. 
De tapijten vinden bijna allemaal hun weg naar de VS en West-Europa, 
waaronder Nederland. Het voorstel Indiase tapijten te boycotten wordt 
al snel verworpen - het zou werkloosheid en méér armoede teweeg-
brengen - en vervangen door het idee van een keurmerk voor tapijten 
zonder kinderarbeid.xcviii Het idee komt uit de koker van SACCS en een 
Duitse exportpromotie-organisatie in India (IGEP). Het keurmerk gaat 
Rugmark heten.xcix Er komt 
een inspectiesysteem, en 
met geld van de impor-
teurs van Rugmark tapijten 
die 1% van de waarde van 
de tapijten in een sociaal 
fonds moeten storten, wor-
den nieuwe scholen opge-
richt. Fair trade keurmerken 
als Max Havelaar hebben al 
langer niet alleen produc-
teigenschappen in het vi-
zier, maar ook de producen-
ten en het productieproces. 
Rugmark is het eerste niet-
fair-trade keurmerk dat ook 
kijkt wie de producenten 
zijn en onder welke om-
standigheden die hun werk 
doen, met een focus op kin-
derarbeid.

Ik ga een aantal keren naar de Noord-Indiase deelstaat Uttar Pradesh, 
waar de meeste tapijten worden geknoopt. Ik zie jonge kinderen in 
halfdonkere benauwde hutten werken aan weefgetouwen waaronder 
ze ook slapen. Een tragisch en mensonterend gezicht. Rugmark lijkt, 
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ondanks tekortkomingen, een redelijk functionerend keurmerk. Dus een 
manier om dit afschuwelijke probleem aan te pakken. Sommige Neder-
landse tapijtfabrikanten bedenken smoezen als: de tapijten zijn zo mooi, 
die kunnen niet door kinderen zijn gemaakt. Indiase tapijtproducenten 
hanteren smoezen die het omgekeerde beweren: de behendige vingers 
van kinderen zijn nodig om deze tapijten te knopen. In de praktijk maken 
kinderen vooral de goedkopere tapijten met minder knopen, omdat daar 
minder kracht voor nodig is.
Tijdens een FNV congres in 1995 vliegt een tapijt over ons hoofd en 
overhandigt Kailash Satyarthi het eerste Rugmark tapijt aan first lady 
Rita Kok. In een opinieartikel in Trouw reageer ik op het net verschenen 
boek Kinderen van de krokodil van de Belgische journalist Rudi Rotthier, 
die Rugmark neersabelt als een ‘dieptepunt in buitenlandse bemoeie-
nis’.c Het controlesysteem zou falen omdat ‘twee van de drie drijvende 
industriële krachten achter dit keurmerk niet deugen.’ Ik verdedig Rug-
mark door te zeggen dat de indrukken van Rotthier dateren van begin 
van het jaar, toen de stichting net van start was gegaan, maar dat de si-
tuatie inmiddels drastisch is veranderd. 
De LIW zoekt de publiciteit als initiatiefnemer van de Coalitie Tapijten 
Zonder Kinderarbeid, met daarin ook de FNV, Novib, Unicef Nederland en 
Kinderen in de Knel.ci We verzoeken bedrijven dringend lid van Rugmark 
te worden. In Nederland worden CarpetLand en Roobol lid.cii IKEA niet. 
De SP demonstreert voor de deur van IKEA, maar wat wellicht meer in-
druk op het bedrijf maakt is de weigering van Unicef Nederland om naar 
jaarlijks gebruik haar kerstkaarten in IKEA warenhuizen te verkopen. 

We werken er een jaar of zes hard aan om het keurmerk te laten slagen 
en doen veel aan promotie. Ik bezoek de jaarvergaderingen in Nepal en 
de wereldtapijtbeurs Domotex in Bremen. Eind 2000 worden de crite-
ria om het keurmerk te mogen voeren verbreed; voortaan omvatten die 
ook het uitbannen van schuldslavernij, vakbondsvrijheid en eerlijk loon. 
Maar later zien we in de rapportages dat daar niet serieus aan wordt ge-
werkt. In een ILO-rapportciii over tapijtkeurmerken springt Rugmark er 
wel goed uit vergeleken met andere initiatieven, maar er is nog veel te 
winnen door meer samenwerking met lokale en nationale organisaties.civ 

Volgens het rapport is met name de kinderarbeid in loondienst sterk 
afgenomen, net als het ronselen van kindslaven in Bihar. Een deel van 
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hen zit nu op school; ook in Bihar werken diverse organisaties daar hard 
aan. Al met al een goed rapportcijfer, zo lijkt het. Toch knaagt het bij mij, 
omdat ik bij mijn bezoeken merk dat Rugmark geen of weinig steun in 
de dorpen heeft. Inmiddels is Maneka Gandhi, schoondochter van Indira 
Gandhi, voorzitter geworden van de Rugmark Foundation. Zij heeft po-
litieke invloed en zou het keurmerk kunnen beschermen tegen de rege-
ring, die er vijandig tegenover staat en het eigen tapijtkeurmerk Kaleen 
in het leven heeft geroepen. 

Ik krijg een schok als ik het boek Slotenmakers 
en Gangstermeisjes (1998) lees, met een kri-
tisch hoofdstuk over Rugmark van NRC journa-
list Floris van Straaten.cv Twee van de bestuurs-
leden van Rugmark blijken een dubieuze, deels 
criminele, reputatie te hebben. Rugmark kan 
ook niet 100% garanderen dat hun tapijten he-
lemaal zonder kinderarbeid zijn gemaakt zegt 
Van Straaten. En tapijtknopen in gezinsverband is, in overstemming met 
de wet, toegestaan. Dat zet de deur open voor misbruik. Ook het aantal 
inspecteurs (15) schiet tekort. 

Met een medewerker van Anti-Slavery International ga ik naar India om 
meer inzicht te krijgen. Maneka Gandhi ontvangt ons koeltjes. Volgens 
haar zijn er geen problemen. Dat zegt ook Dr. Dietrich Kebschull, direc-
teur van IGEP, een van de initiatiefnemers van Rugmark die vooral de 
Duitse importbelangen behartigt. De directeur inspectie van het keur-
merk laat een betere indruk achter. Het is een serieuze man die veel 
gegevens op tafel legt en ons meeneemt op een inspectie. De inmid-
dels gebouwde scholen lijken goed te functioneren, hoewel ze maar een 
paar honderd kinderen kunnen bedienen. We zijn maar een week in In-
dia en een degelijk onderzoek is het zeker niet, maar we zijn toch voor-
lopig gerustgesteld. Rugmark kan zeker nog een stuk beter vinden we, 
maar de positieve aspecten wegen op tegen de negatieve. Nu ik begin 
2022 het verhaal van Van Straaten opnieuw lees, schrik ik minder dan 
destijds. Het keurmerk heeft er in drie tot vier jaar mede toe geleid - en 
dat bevestigen diverse bronnen in zijn verhaal - dat kinderarbeid in de 
tapijtindustrie aanzienlijk is verminderd. Het inspectiesysteem kan be-

Slotenmakers en 
gangstermeisjes
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ter, maar er is nooit een 100% garantie dat zo’n systeem waterdicht is. 
Dat verwachten we ook niet van Nederlandse arbeidsinspecteurs. Het 
meest relevant vind ik de opmerking van Van Straaten dat dorpelingen 
vijandig staan tegenover de inspecteurs en proberen hen om de tuin te 
leiden. Mede door de bottom-up benadering van de MV Foundation die 
verderop uitgebreid wordt toegelicht, worden de beperkingen van Rug-
mark nog duidelijker: het keurmerk werkt teveel top down.
 
Inmiddels zijn we met Max Havelaar in gesprek: zouden zij Rugmark in 
Nederland kunnen gaan beheren, zoals dat in Duitsland al gebeurt via 
Transfair?8 Met Fenny Eshuis van Max Havelaar ga ik naar India om te 
onderzoeken of die optie haalbaar is. In 2001 gaan we ook naar een le-
denvergadering van Rugmark in Bremen, waar Maneka Gandhi de voor-
zittershamer hanteert. We brengen het ILO-rapport ter sprake. Gandhi 
veegt de kritiek en verbeterpunten bruut van tafel, allemaal onzin! Als 
de Nepalese vertegenwoordigers van Rugmark vertellen over een pro-
bleem waarmee ze worstelen, krijgen ze de huid vol gescholden, ze 
moeten hun werk beter doen. Het is een gênante vertoning. Ik hoor ook 
verhalen over Kebschull en Gandhi die samen Rugmark runnen en zon-
der overleg met het bestuur een ex-generaal als directeur aanstellen. Ik 
vraag Kailash of hij als medeoprichter en boegbeeld van het keurmerk 
niet kan ingrijpen, maar hij voert onmacht aan. Eigenlijk weet ik dan al 
dat het over en uit is. Dat blijkt ook voor Max Havelaar te gelden. We 
besluiten als LIW uit de Nederlandse tapijtcoalitie te stappen; iets laten 
volgen ook de andere coalitieleden. 

Ik blijf wel met een kater achter. Heb ik te graag willen geloven in Rug-
mark en de tekens aan de wand daarom genegeerd? Had ik eerder moe-
ten zien dat het mislukte, dat andere belangen sterker waren dan die 
van kinderen? Dat het inspectiesysteem alleen maar controleerde en 
niet met lokale gemeenschappen kinderen naar een lokale school bege-
leidde? De paar Rugmark-scholen waren geen oplossing. Wellicht had 
de alarmbel eerder moeten gaan rinkelen, maar ik vond dat Rugmark als 
vernieuwend Indiaas initiatief een kans verdiende. 
Uiteindelijk blijkt het keurmerk niet te redden. Dat concludeert ook de ac-
tieve Amerikaanse afdeling van Rugmark, die vervolgens een nieuw initi-

8 Het Duitse Transfair is te vergelijken met Max Havelaar  
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atief begint: GoodWeave. Dat is nu een goed functionerend keurmerk dat 
tapijten (en inmiddels ook andere producten) certificeert en in dorpen 
met veel tapijtproductie alle kinderen naar school probeert te krijgen, ter-
wijl de arbeidsomstandigheden van hun ouders worden aangepakt.9

Wat ik er van geleerd heb is dat een organisatie lerend vermogen moet 
hebben of ontwikkelen, en ook dat zelfs bij een schijnbaar democrati-
sche structuur ‘belangen op de achtergrond’ de boventoon kunnen voe-
ren. We hebben dat onderschat. Als andere belangen een organisatie 
verhinderen lerend vermogen te ontwikkelen, is de enige uitweg om er 
uit te stappen. Voor ons was Rugmark het eerste grondige leerproces 
over verantwoord ondernemen in de praktijk. 

De Global March blijft als organisatie bestaan en de LIW werkt nog een 
aantal jaren met hen samen. De organisatie heeft grote verdiensten 
voor het agenderen van kinderarbeid en het bundelen van wereldwij-
de actie daartegen. Maar in de loop van de jaren tien verliest ze in mijn 
ogen haar scherpte en het vermogen om zich juist in India te verbinden 
aan organisaties als de MV Foundation, die kinderarbeid structureel en 
praktisch weten terug te dringen. Als juist die organisatie in een rapport 
van de Global March uit 2006cvi wordt weggezet als weinig relevant, be-
sluit de LIW zich, na uitgebreide correspondentie met Kailash Satyarthi 
en anderen, uit de organisatie terug te trekken.

11  Katalysator MV Foundation
Een organisatie die arme – vaak ‘kasteloze’ – kinderen daadwerkelijk 
van werk naar school weet te krijgen is de MV Foundation (MVF) in 
de deelstaat Andhra Pradesh. In 1995 maak ik met hen kennis. Hun vi-
sie op kinderarbeid is nog scherper en concreter dan die van SACCS. 
MVF definieert kindarbeiders als alle kinderen tot ten minste 15 jaar 
die niet naar school gaan, of ze nu buitenshuis of thuis werken en of 
ze nu jongen of meisje zijn. De traditionele aanpak om arme kinderen 
naar avondschooltjes te sturen na hun werkdag wijzen ze af. In plaats 
daarvan mobiliseren zij dorpsgemeenschappen om alle kinderen op een 

9 Ik ben een flink aantal jaren als adviseur bij GoodWeave betrokken geweest.
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gewone formele dagschool te krijgen, waar no-
dig via brugonderwijs om ze bij te spijkeren. Dat 
lukt op steeds grotere schaal door dorpsraden 
en lokale overheden te mobiliseren en hen ervan 
te overtuigen om meer te investeren in regulier 
onderwijs in plaats van in avondschooltjes. Die 
zetten arme, vaak Dalit en Adivasi (tribalen) kin-

deren apart en geven derderangs onderwijs. MVF bewijst dat armoede 
niet het onoverkomelijke obstakel is om kinderen op school te krijgen, 
zoals de communis opinio luidt.

Deelname aan een conferentie in Hyderabad plus veldbezoek in 1995 is 
voor mij en de medewerkers van Indiase kinderrechtenorganisaties een 
eye-opener. We zien met eigen ogen hoe MVF erin slaagt hele gemeen-
schappen enthousiast te krijgen voor de overgang van werk naar school 
voor álle kinderen in een dorp. Een vorm van mobilisatie die geen eigen 
MVF scholen opricht, maar de strijd tegen kinderarbeid koppelt aan re-
vitalisering van het verwaarloosde openbaar onderwijs, zodat voorma-
lig werkende kinderen kunnen instromen in een snel groeiend aantal 
dorpsscholen. Men begint lokaal, in samenwerking met vrijwilligers, on-
derwijzers, extra hulponderwijzers en de dorpsraden. Het doel is dat de 
deelstaat- en districtsoverheden het werk van de MV Foundation over-
nemen en verantwoordelijkheid nemen voor de instroom van voorma-
lig werkende kinderen in het formele schoolsysteem, en voor de verbe-
tering van de kwaliteit van het onderwijs. Dat dat ook gebeurt, zien we 
bevestigd bij latere bezoeken en onafhankelijke evaluaties. 

Dit werk doet MVF al sinds begin jaren negentig onder leiding van Shan-
tha Sinha,cvii een charismatische vrouw met een scherpe visiecviii, die 
haar medewerkers de ruimte geeft haar tegen te spreken. Dat laatste 
vind ik bijzonder en hoopgevend, in de vaak hiërarchische wereld van 
Indiase organisaties. De conferentie in Hyderabad is het begin van een 
intensieve samenwerking van de LIW en later Arisa met de MV Founda-
tion.
De conferentie formuleert vijf basisprincipes of non-negotiablescix, die 
nog steeds de leidraad vormen voor MVF en inmiddels vele andere or-
ganisaties in de wereld. De eerste is: All children must attend full time 

Àlle kinderen op een 
dagschool 
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formal day schools. Dus geen avondschooltjes die kinderen na een lan-
ge dag werken weinig bijbrengen en nauwelijks kans op vervolgoplei-
dingen en beter betaald werk bieden. Aanvankelijk heb ik wat moei-
te met de tweede: All work/labour is hazardous and harms the overall 
growth and development of the child. Ja inderdaad, als je daardoor geen 
tijd hebt om naar school te gaan, te spelen en gewoon kind te zijn, maar 
mag je dan ook geen klusjes thuis doen? Ik begreep later dat de formu-
lering om strategische en praktische redenen zo scherp is: voor veel ar-
me en kasteloze kinderen is het vanzelfsprekend om vanaf jonge leef-
tijd te werken, waarbij de meisjes lange dagen thuis meewerken. Dalit 
en Adivasi kinderen gaan vaak überhaupt niet naar school – we hebben 
het over de jaren negentig. Volgens MVF moet de norm zijn: álle kinde-
ren onder de 15 jaar gaan naar school en moeten daarbij steun krijgen 
van ouders, gemeenschap en overheid. Tot die norm vanzelfsprekend is, 
moet hij scherp geformuleerd worden. Daar kon en kan ik mee instem-
men omdat ik het positieve effect zag, en geen fanatisme om elk kinder-
klusje uit te bannen. Sommige organisaties verguizen de MV Foundati-
on met het argument dat kinderen wel moeten werken om hun gezin te 
laten overleven. In de praktijk blijkt dat kinderarbeid met zijn lage lonen 
de positie van hun ouders op de arbeidsmarkt ondergraaft. 
Midden jaren negentig verandert zo de visie van de LIW op kinderarbeid 
drastisch. Van primair een armoedeprobleem met avondschooltjes voor 
arme kinderen, naar een focus op onvervreemdbare kinderrechten en re-
gulier basisonderwijs voor elk kind, ook in een economisch arme context.

12  Het ‘wereldtoneel’ voor acties tegen 
kinderarbeid
In februari 1997 vindt een grote internationale conferentie over kinder-
arbeid plaats die door Nederland wordt georganiseerd.cx De bijeenkomst 
dient als voorbereiding voor een nieuwe ILO Conventie over uitbanning 
van wat men dan de ‘meest onacceptabele vormen van kinderarbeid’ 
noemt. Er bestaat sinds 1973 een ILO Conventie die de minimumleeftijd 
voor werk vastlegt op 14 jaar (met uitzonderingen), maar slechts een 
beperkt aantal landen heeft deze geratificeerd. Om de urgentie te ver-
hogen en de aanpak van kinderarbeid vlot te trekken, moet er in 1999 
een nieuwe Conventie komen die ook een opstap biedt naar uitvoering 
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van de oude Conventie. Voor andere vormen van kinderarbeid dan de 
meest onacceptabele moet een tijdgebonden actieplan komen. Velen 
op de conferentie zien dat wel als een zaak van de toekomst, ergens in 
de komende eeuw.

Het is de eerste keer dat de LIW 
zich internationaal manifes-
teert op het gebied van kinder-
arbeid en onderwijs. Na de ac-
tiviteiten in de tapijtindustrie 
is het tijd om samen met onze 
partners SACCS en MV Founda-
tion een breder verhaal te pre-
senteren. Wij zien wel de nood-
zaak van een nieuwe Conventie, 
maar zijn tegelijk bevreesd dat 
het aanpakken van álle kinder-
arbeid eindeloos wordt vooruit-
geschoven. Daarbij willen we 
een lans breken voor de strate-
gie van de MV Foundation. Ook 
Kailash Sathyarthi van SACCS 
vreest dat ‘de aandacht zich 

blijvend concentreert op de extreme vormen van kinderuitbuiting, en 
de ”gewone” kinderarbeid helemaal buiten beeld raakt.’cxi 
Vandaar dat we met de handtekeningenactie Ik teken tegen kinderar-
beid, samen met negen andere organisaties10, er bij Nederland en de EU 
op aandringen steun aan het basisonderwijs te combineren met pro-
gramma’s om werkende kinderen op school te krijgen, met bijzondere 
aandacht voor meisjes. Daarnaast willen we lagere importtarieven voor 
kinderarbeidvrije producten en het zo snel mogelijk uitbannen van ex-
treme vormen van kinderarbeid zoals kinderslavernij, kinderprostitutie 
en gevaarlijk werk. We verzamelen 60.000 handtekeningen die we aan-
bieden aan minister Melkert van Sociale Zaken, organisator van de con-
ferentie. Ik mag onze petitie namens tien organisaties toelichten en zeg: 

In ‘het veld’ bij de MV Foundaiton

10 ABOP/NGL (nu AOb), Bilance, Fair Trade Organisatie, FNV, Hivos, Kinderen in de Knel/
Kerken in Aktie, de Landelijke India Werkgroep, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, 
Novib en Unicef Nederland.
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’We delen de overtuiging dat kinderarbeid moet worden afgeschaft. Er 
kan geen compromis zijn met het internationaal geaccepteerde recht 
van kinderen om vrij te zijn van kinderarbeid die goed basisonderwijs 
belemmert. Of van arbeid die schadelijk is voor een kind.’cxii Melkert te-
kent zelf ook. Hij wil eigenlijk niet ‘bij zich zelf aandringen’ op inwilliging 
van de drie punten, maar wil zo laten zien dat hij alle drie wensen on-
derschrijft. Zijn collega Pronk, ook van de PvdA, kijkt er toch wat anders 
tegenaan: ’De ergste vormen nu, pas later - op lange termijn - zouden 
dan alle kinderen (onder de veertien) het onderwijs in moeten,’ zegt hij. 
Ook moeten ze in familiebedrijf of huishouding kunnen blijven helpen. 

Deze twee opvattingen - eerst de ergste vormen van kinderarbeid be-
strijden, tegenover kinderarbeid integraal aanpakken via een gebieds-
gerichte benadering - zullen nog jaren internationaal met elkaar botsen. 
Ook als de nieuwe ILO Conventie tegen de ‘ergste vormen van kinderar-
beid’ door bijna alle landen wordt geratificeerd en de Conventie over de 
minimumleeftijd voor werk door ruim driekwart van alle landen.

In 2002 kunnen we weer onze opvattingen laten horen op een internati-
onale kinderarbeidconferentie - opnieuw in Nederland. Het doel van de 
conferentie is handen en voeten te geven aan de nieuwe ILO Conven-
tie. Shantha Sinha van MVF is ook uitgenodigd. Zij levert een belangrij-
ke bijdrage aan de slotverklaringcxiii. Sinha haalt de Nederlandse pers 
en spreekt met de secretaris generaal van de ILO Juan Somavia. Deze is 
verrast als hij hoort dat het uitbannen van kinderarbeid ertoe leidt dat 
vrouwen hogere lonen kunnen bedingen.cxiv Minister Herfkens van OS 
zegt in haar plenaire speech dat het compleet uitbannen van kinderar-
beid nú onrealistisch is. Dat is het oude geluid, maar ze zegt ook: ’Maar 
armoede moet niet als excuus worden gebruikt om kinderarbeid toe te 
staan. De LIW maakte dat punt (…)11 en daar ben ik het helemaal mee 
eens,’ om daar nog aan toe voegen: ’Armoede is geen excuus voor ge-
brek aan politieke wil.’cxv

11 Voor de conferentie gaf het ministerie voor OS de mogelijkheid om via internet inbreng te 
leveren.
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13  Van ‘onaanraakbare’ Haryans naar  
strijdbare Dalits
In 1998 komt Paul Divakar bij de LIW en Cordaid op bezoek. Hij verte-
genwoordigt de National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR), 
een koepel van Dalit organisaties uit heel India, en betoogt dat het kas-
tesysteem, ondanks India’s ontwikkeling en modernisering, nog steeds 
de samenleving sterk beïnvloedt. Met 
name voor de Indiase allerlaagste kas-
te, de Dalits, heeft dat op elk levens-
gebied desastreuze gevolgen. Hier zijn 
mensenrechten in het geding. 
Dalits zijn tot dan toe in de wereld 
meer bekend als ‘paria’s’, ‘onaanraakba-
ren’, en als ‘Harijans’, de door Mahatma 
Gandhi gebruikte benaming die ook de 
LIW tot dan toe heeft gehanteerd. De 
NCDHR verwerpt die term - die Kinde-
ren van God betekent - vanwege het 
paternalistische en neerbuigende ka-
rakter ervan. Zij kiezen voor Dalits: ge-
broken of onderdrukt. Dalits maken 
ongeveer een zesde deel uit van de In-
diase bevolking van nu circa 1.4 mil-
jard.
Divakars visie op de positie van Da-
lits als immens internationaal mensen-
rechtenprobleem wordt onderbouwd 
door het baanbrekende rapport Broken 
People - Caste Violence Against India’s 
‘Untouchables’ uit 1999 van Human 
Rights Watch.cxvi De term untoucha-
bles maakt al duidelijk dat het hier gaat 
om een systeem van ontmenselijking. Er is wetgeving die Dalits een ge-
lijkwaardige positie in de samenleving garandeert en er zijn wettelijke 
quota voor Dalits in het hoger onderwijs en bij overheidsbanen, zij het 
vooral in lagere functies. Deze quota hebben voor een kleine Dalit mid-

Misdaden tegen Dalits 
blijven onbestraft 
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denklasse gezorgd, wat overigens niet betekent dat zij niet worden ge-
discrimineerd.  Maar de meeste Dalits, veelal ‘informele’ arbeiders zon-
der contract, zijn zo goed als rechteloos en misdaden tegen hen blijven 
meestal onbestraft. Ook in Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ja-
pan en enkele Afrikaanse landen is sprake van diep ingrijpende discri-
minatie en uitsluiting op basis van kaste of een soortgelijk hiërarchisch 
systeem.cxvii

De NCDHR begint in 1998 een internationale handtekeningenactie te-
gen de schending van de mensenrechten van Dalits. Hiermee willen zij 
hun regering onder druk zetten om hen te beschermen tegen kastege-
weld en ervoor te zorgen dat hun rechten worden gerespecteerd. En, 
uniek, ze willen de kwestie op de internationale agenda krijgen, onder 
meer via het aanstellen van een speciale VN-rapporteur voor kaste. Ze 
vragen onze steun en we besluiten mee te doen. Hoewel ons de midde-
len ontbreken om meteen een opgetuigde campagne te beginnen, ko-
men we samen met kerkelijke ontwikkelingsorganisaties en Hivos snel 
in actie. Op 13 april 1999 vindt de manifestatie Doe recht aan de Dalits 
plaats met twee Indiase Dalit gasten, die ontvangen worden op het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken. Ook verzamelen we 13.000 handteke-
ningen die in juli 2000 worden aangeboden aan de Indiase Ambassade. 
Die belooft ze aan de regering in New Delhi door te geven. 

Vanaf het begin van de LIW zijn we ons natuurlijk bewust van het India-
se kastesysteem en de gevolgen die dat voor de destijds circa 100 mil-
joen ‘onaanraakbaren’ heeft. Dat blijkt bijvoorbeeld uit nota De mensen-
rechten in India worden stelselmatig geschondencxviii, die we al in 1982 
publiceren. Alle Nederlandse politieke partijen en fracties, behalve klein 
rechts, ondertekenen de bijgaande Verklaring over de Mensenrechten 
in India.cxix 
Toch zijn we tot 1998/99 nauwelijks actief op dat gebied. We richten 
ons op de armsten, maar in onze analyse van de Indiase samenleving 
blijken we onvoldoende aandacht te hebben voor de invloed van kaste-
discriminatie op het voortduren van armoede en schending van rech-
ten. Armen in India zijn disproportioneel vaak Dalits. Voor Dalit vrouwen 
komt daar nog sterke genderdiscriminatie bij. Ook onderzochten we te 
weinig hoe je met sociale programma’s juist Dalits zou kunnen bereiken 
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en hun eigen organisaties ondersteunen. Daarin speelt mee dat er tot 
vlak voor 2000 geen Indiase Dalit organisaties zijn die het probleem in-
ternationaal als mensenrechtenprobleem willen aankaarten. 
De organisaties waarmee wij aanvankelijk samenwerken zijn vooral ge-
richt op armen in het algemeen en op informele arbeiders in de dorpen. 
De meeste organisaties vinden het vanuit de eigen kasteblindheid op 
zijn minst ongemakkelijk en soms ook ondenkbaar om kastediscrimina-
tie aan te wijzen als oorzaak van armoede en achterstelling. Ze staan 
ook niet open voor Dalits op leiderschapsposities. Een sociale activist, 
zelf Brahmaan (de hoogste kaste), zei ooit tegen me: ‘Ik begrijp het pro-
bleem, maar omdat we allemaal een kastepositie hebben - zeker als dat 
de hoogste is - is het heel moeilijk om met het onderwerp om te gaan.’ 
Er is, denk ik zelf, nog steeds een grote sociale, culturele en economi-
sche afstand tussen Dalits en wat in India door hen terecht ‘dominante 
kastes’ worden genoemd.
Onze beslissing om ons expliciet met het - naar zou blijken - explosie-
ve thema Dalits bezig te houden is opnieuw een omslag in denken. We 
gaan het gesprek hierover aan met onze partnerorganisaties. Kaste 
wordt naast sociale klasse een ijkpunt voor LIW’s visie en activiteiten. 
Het leidt tot de oprichting van het Dalit Netwerk Nederland (DNN)cxx 

en aansluiting bij het International Dalit Solidarity Network (IDSN).cxxi 

DNN bestaat niet meer, maar IDSN - waarvan Arisa nu lid is - is nog 
steeds actief. 

14  De geboorteweeën van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen

Voordat het begrip maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) rond 2000 gangbaar wordt, later 
met de I van Internationaal ervoor, is de LIW al enke-
le jaren bezig met de impact van Nederlandse bedrij-
ven op rechten van arbeiders en kinderen in India. 
Hiervoor beschreef ik hoe we door onze aansluiting 
bij de in 1989 opgerichte Schone Kleren Campagne 
de verantwoordelijkheid van bedrijven in het vizier 

kregen. Dat thema hebben we, met een speciale focus op India en uit-
breiding naar meer bedrijfstakken sindsdien niet meer losgelaten. 

Kinderarbeid als 
breekijzer
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In 1989 publiceert de LIW Het Nederlandse bedrijfsleven in de Derde 
Wereld – Voorbeeld India.cxxii Het boek is een analyse van de impact van 
Nederlandse multinationals als Philips, AKZO, Unilever en Shell op ont-
wikkeling, technologieoverdracht, milieu en werkgelegenheid in India, 
maar kaart nog niet de verantwoordelijkheden aan van bedrijven in hun 
productieketens.

Dat gebeurt wel in de campagne tegen kinderarbeid in de Indiase tapij-
tindustrie, vijf jaar later. De Rugmark campagne leidt tot ervaringen en 
ideeën die later ingebed zullen worden in ons denken over Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). IKEA blijft weigeren om met het 
Rugmark keurmerk in zee te gaan omdat dit, zeggen zij, geen oplossing 
is voor mogelijke kinderarbeid bij andere IKEA producten. Aanvankelijk 
is dat voor ons een teleurstelling. Nu zie ik het ook als het begin van de 
erkenning door het bedrijfsleven dat het zich niet kan veroorloven kin-
derarbeid en andere arbeids- en milieuproblemen in haar productieke-
ten te negeren. Ze moeten meer doen dan kinderarbeidvrije tapijten in-
kopen. We blijven de publiciteit zoeken en met IKEA praten. Als andere 
schandalen bij IKEA aan het licht komen, voert de SP eerst een gele- en 
daarna een rodekaartenactie. Ook in andere landen neemt de druk op 
het bedrijf toe. In 2000 komt het met haar eerste gedragscode en een 
onafhankelijke inspectie.cxxiii De tapijtproductie in Zuid-Azië krijgt extra 
aandacht.cxxiv Ook in andere sectoren merken we dat kinderarbeid een 
breekijzer is om bedrijven verantwoordelijk te maken voor misstanden 
in hun productieketen, ook op andere terreinen. In een bijeenkomst met 
mensen uit de kledingindustrie verzucht een van hen: ‘Nu zijn wij aan 
de beurt.’ Bedrijven komen er niet meer mee weg overheden verant-
woordelijk te stellen voor de kinderarbeid in hun land. Een nieuwe maat-
schappelijke norm word langzaam geboren. 

Als de reputatieschade van kinderarbeid bedrijven eenmaal heeft ge-
dwongen actie te ondernemen, richt de blik zich ook op andere ar-
beidsnormen die regeringen, werknemers en werkgevers in de ILO zijn 
overeengekomen. Weliswaar zijn dat afspraken van landen onderling en 
niet direct met bedrijven, maar nu staat de deur op een kier. Om te be-
ginnen voor fundamentele mensenrechtennormen als non-discriminatie, 
vrijheid van (vak)vereniging, en collectieve onderhandeling tussen vak-
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bonden en werkgevers. Op de agenda komt ook het recht op een fatsoen-
lijk loon en gezonde arbeidsomstandigheden in de productieketens.

IMVO heeft nog een voorloper: fair trade. De organisatie die deze doel-
stelling als naam neemt, richt zich aanvankelijk niet zozeer op arbeidsom-
standigheden in internationale productieketens, maar op ondersteuning 
van kleine producenten en hun coöperaties, rond specifieke producten 
uit ontwikkelingslanden zoals rietsuiker, handvaardigheidsproducten, 
koffie en bananen. Later wordt het fair trade pakket steeds groter en 
komen de gecertificeerde producten in de supermarkt te liggen.
De LIW werkt in die tijd nauw samen met de Fair Trade Organisatie (nu 
Fair Trade Original), Max Havelaar en de Wereldwinkels. In het eerste 
nummer van India Actief van december 1998 staat onder de kop Ver-
antwoord Ondernemen: ‘Dit voorjaar is het Max Havelaar theekeurmerk 
op de markt gekomen. De LIW heeft daaraan de afgelopen jaren een be-
langrijke bijdrage geleverd met haar campagne Thee zonder Bijsmaak!’
We vinden dat de overheid een grote rol dient te spelen in het bevorde-
ren van maatschappelijk verantwoord ondernemen.cxxv In debatten, via 
de media en in gesprekken met de ministeries van Economische Zaken 
(EZ) en OS dragen we deze visie uit. Bedrijven die met steun van EZ 
op buitenlandse markten opereren, zouden getoetst moeten worden op 
hun milieu- en sociale gedrag.cxxvi 

India begint in 1991 met het openen van haar economie voor buiten-
landse bedrijven. Die gaan de komende jaren een steeds grotere rol spe-
len. Dat geldt ook voor Nederlandse bedrijven. Gaandeweg realiseren 
we ons dat we de belangen van rechteloze en gemarginaliseerde ar-
beiders in India beter kunnen behartigen door ons speelveld te vergro-
ten en ons in te zetten voor een actief MVO-beleid van de overheid. 
Want waarom zouden regeringen niet van bedrijven in hun land mogen 
verlangen dat ze zich inzetten voor arbeidsnormen waartoe ze zichzelf 
verplicht hebben door ondertekening van de ILO Conventies?12 Samen 

12 De eis dat bedrijven verantwoordelijk zouden moeten zijn voor hun effecten op het milieu 
was in de negentiger jaren steeds actueler geworden. Zo riep Greenpeace midden jaren ne-
gentig op tot een boycot van Shelltankstations vanwege het geplande afzinken van het olie-
platform Brent Spar. Dit leidde in juni 1995 tot het besluit om de Brent Spar niet af te zinken, 
en droeg sterk bij aan de roep om bedrijven verantwoordelijk te stellen voor hun maatschap-
pelijke effecten. De sociale kant van die maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven 
liep aanvankelijk echter nog achter.
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met Amnesty Nederland nemen we het voortouw, en werken al spoedig 
samen met andere, vaak grotere organisaties op het gebied van fair tra-
de, particuliere ontwikkelingssamenwerking, arbeids- en mensenrechten 
en milieu.

15  Vrouwen op de tweede rang13  
De tweederangs positie en discriminatie van Indiase vrouwen speelt in 
de LIW-activiteiten een belangrijke rol. Eind jaren tachtig demonsteren 
we voor de Indiase Ambassade samen met een hindoestaanse organisa-
tie tegen sati, het eeuwenoud barbaars gebruik van weduwenverbran-
ding dat nog steeds blijkt te bestaan. 
Al vanaf 1979 is er een groep vrouwen in Nijmegen, aangesloten bij de 
LIW, actief op het vrouwenthema. In 1982 publiceren zij het boek Vrou-
wen in India – hun leven en strijd.14 Vijf jaar later publiceert de India 
Vrouwengroep Amsterdam, ook lid van de LIW, 
het boek Gezichten van Sita - Indiase vrouwen be-
licht. De groep doet onderzoek, organiseert lezin-
gen en bijeenkomsten en publiceert over bevol-
kingspolitiek in India. In de jaren negentig vinden 
veel persoonlijke contacten plaats tussen Neder-
landse en Indiase vrouwen, en er is een formeler 
uitwisselingsprogramma van de LIW met CEBE-
MO (nu Cordaid). 
Tussen 1992 en 1994 zetten we als onderdeel van ons werk in Nederland 
een project op over de verdeling van macht, inkomen en werk tussen man-
nen en vrouwen. We denken zo ook makkelijker Nederlandse vrouwenor-
ganisaties te bereiken en benaderen landelijke en lokale vrouwengroepen, 
te beginnen met voorlichting over het thema ‘vrouwen en werkgelegen-
heid’. Dat lukt lokaal redelijk, maar het komt niet tot een langlopende sa-
menwerking. Waar normaal onze kracht ligt in een lange-termijn inzet 
lukt dat hier niet, mede door gebrek aan menskracht. 
Een tweede invalshoek betreft tribale ofwel inheemse vrouwen. Op ver-
zoek van een Indiase koepelorganisatie van inheemse volken wordt dit 

Driedubbele 
discriminatie

13 De informatie over dit onderwerp is goeddeels gebaseerd op jaarverslagen van de LIW.  
14 Boek in eigen bezit, nog te bestellen op boekwinkeltjes.nl
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toegespitst op vrouwen die werken op theeplantages. Inheemse vrou-
wen zijn daar de belangrijkste arbeiders, en hun arbeidsomstandigheden 
zijn slecht. Bij gebrek aan crèches moeten zij hun kinderen meenemen 
naar het werk. Daar mogen ze officieel al vanaf hun twaalfde werken. 
De inmiddels landelijke LIW Vrouwengroep werkt mee aan de publica-
tie van het boek Achter in de rij – inheemse volken in India (1993). Het 
is een van de weinige activiteiten specifiek gericht op Adivasi ofwel in-
heemse volken in India, nu meer dan 100 miljoen mensen.cxxvii Het is de 
grootste gemarginaliseerde bevolkingsgroep in India, waaraan de LIW 
weinig aandacht heeft gewijd; ze komen slechts summier aan de orde in 
rapporten over sectoren als zaden en natuursteen. Een omissie, maar we 
hebben aan drie grote thema’s – kinderarbeid, Dalits en MVO - al onze 
handen vol.

Vrouwenarbeid is eind 1993 ook de focus bij LIW-activiteiten gericht 
op de schoenenindustrie, de theeplantages van Unilever en de zuivel-
sector.cxxviii De Vrouwengroep werkt mee aan wat uiteindelijk het eerste 
theekeurmerk van Max Havelaar wordt. Eind 1994 sluit een symposium 
de projecten Vrouwen en thee en India en de EU af.cxxix In 1996 levert 
de door de Vrouwengroep georganiseerde handtekeningenactie Thee 
zonder bijsmaak 5000 handtekeningen op die tijdens een slotmanifes-
tatie worden aangeboden aan twee Europarlementariërs.cxxx Het keur-
merk komt in het voorjaar van 1998 op de markt.cxxxi 

Jarenlang voeren we de discussie over een betere integratie van het 
thema vrouwen in al onze activiteiten. Dat gebeurt steeds vaker en van-
zelfsprekender, aanvankelijk bijvoorbeeld in de campagnes Werk Tegen 
Armoede en Melk India Niet Uit, en in de activiteiten rond kleding tot de 
dag van vandaag. Vooral na 2000 benadrukken we de driedubbele dis-
criminatie van Dalit vrouwen (vanwege armoede, kaste en gender) en 
de uitbuiting van werkende meisjes, zoals in de Stop Kinderarbeid cam-
pagne en in de campagne over de zaadindustrie. Bij vrijwel alle ande-
re thema’s en programma’s is vrouwen/gender een dwarsdoorsnijdend 
thema. 
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16  Conclusie
In 2004 worden we in opdracht van Novib (nu OxfamNovib), een van 
onze donoren, geëvalueerd door Warner Strategy.cxxxii Zij concluderen: 
‘Terwijl andere landengroepen langzamerhand uit het zicht verdwenen, 
was de LIW in staat om nieuwe thema’s op te pakken, op de agenda te 
plaatsen en een meer algemeen karakter te geven.’ 
In een interview ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de LIW 
blik ik terug op ons werk: ‘Vooral vanaf het midden van de jaren negen-
tig zijn we veel meer in Nederlandse en internationale coalities gaan 
werken, waarbij wij regelmatig het initiatief namen en nemen. Ook de 
samenwerking met Indiase organisaties en coalities werd steeds ster-
ker.’ (...) ‘We zijn nu eigenlijk met onze beperkte middelen sterker en in-
vloedrijker dan we zelf vroeger durfden te dromen.’cxxxiii

Dat 25-jarig bestaan werd in mei 2006 ook aangegrepen voor een jubi-
leumcongres over kinderarbeid en verantwoord ondernemen. Shantha 
Sinha, de Indiase gastspreker, benadrukte het belang van de jarenlan-
ge samenwerking met de LIW: ‘Het is zeer belangrijk dat de Indiase re-
gering en de internationale beleidsmakers ook een ander geluid horen. 
Nu willen zij vaak alleen de ergste vormen van kinderarbeid aanpakken. 
Onze ervaring is dat alleen een aanpak van álle kinderarbeid er in slaagt 
om ook de ergste vormen van kinderarbeid - zoals kinderprostitutie - te 
bestrijden.’ Gloria Kok van kledingbedrijf Cora Kemperman schetst wat 
haar bedrijf doet tegen kinderarbeid. Sleutelwoorden zijn: samenwer-
king met lokale organisaties en de hele productieketen aanpakken. Haar 
Indiase leverancier besteedt 80% van het werk uit aan kleinere bedrij-
ven.cxxxiv Shantha en Gloria benoemen daarmee drie belangrijke uit-
gangspunten van de LIW voor de jaren die komen rond het thema IMVO.

De focus op (vooral informele) arbeid, kinderarbeid (en onderwijs) en 
Dalits blijft de komende 20 jaar. Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen is daarbij op vele manieren het vehikel geweest om bedrijven te 
kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid via een steeds expli-
cieter stelsel van internationale normen en een groeiend aantal ‘goede 
voorbeelden’, gebaseerd op universele mensen- en arbeidsrechten. In 
hoofdstuk II kijken we naar de groei van het concept MVO, het ontstaan 
en werk van het MVO Platform, de bijdragen van de LIW daaraan, en hoe 
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MVO richting en kracht gaf aan activiteiten van de LIW in specifieke 
sectoren als voetballen, kleding, zaden, natuursteen, leer en schoenen.

Hoewel ook bij ons werk met betrekking tot Dalits en kinderarbeid Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen vaak aan bod komt, worden deze 
onderwerpen apart besproken in hoofdstuk III en IV, omdat het hier ook 
over veel activiteiten gaat die ‘niet-IMVO’ zijn gerelateerd. Hoofdstuk 
V tenslotte gaat over de strijd tegen schending van mensenrechten op 
een aantal andere terreinen en onze moeizame relatie met de Indiase 
overheid. 
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Lucknow, India, 2017. Poepruimer Niita Tank lijdt aan ziekte en constante hoofdpijn vanwege haar werk. Ze krijgt bijna niets 
betaald en kan zich geen medische zorg veroorloven. Om het nog erger te maken: de mensen van wie ze de uitwerpselen 
opruimt, misbruiken haar en geven haar minachtende namen. Foto: Jacob Carlsen
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II. 2000 tot nu 
Maatschappelijk 
(On)verantwoord 

Ondernemen

17  Nieuw beleid in de steigers
In 2001 zegt de LIW in haar strategieplan voor de periode 2002–2006: 
‘De LIW kiest de mensenrechten als uitgangspunt omdat handhaving 
van de brede mensenrechten tegen de achtergrond van mondialisering 
en economische liberalisering een toenemend belang krijgt (...) Handha-
ving van de mensenrechten stelt noodzakelijke grenzen aan een voor-
namelijk marktgestuurde mondialisering.’ De analyse daarachter is de 
volgende:
‘Zoals in andere ontwikkelingslanden is ook in India de informele sec-
tor sterk gegroeid. De liberalisering van de Indiase economie tegen de 
achtergrond van de wereldwijde economische liberalisering is daar niet 
vreemd aan. De betekenis van de export voor de Indiase economie is 
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sterk toegenomen en de Indiase economie is meer en meer verweven 
geraakt met de wereldeconomie. Exporterende bedrijven in India zijn 
vaak nauw verbonden met bedrijven buiten India. 
Uitbestedingsketens die zich uitstrekken tot ver 
in de informele sector verbinden werkenden in 
India met bedrijven en consumenten in ons deel 
van de wereld.’

De LIW kiest voor de periode 2002-2006 voor de 
doelgroepen werkenden (vooral in de informele 
sector), kinderen en Dalits, met een extra accent 
op vrouwen, meisjes en vrouwen in de landbouw en de informele sector, 
waar arbeidswetten niet gelden of nauwelijks worden nageleefd. In het 
strategieplan kiezen we voor de thema’s maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en kinderarbeid & onderwijs. 
Dalits zijn doelgroep vanwege de structurele schending van mensen-
rechten die hen treft. Vreemd genoeg benoemen we niet dat juist Da-
lits in de informele sector werken en daardoor te lijden hebben van de 
liberalisering van de Indiase economie, en dat hun ‘onaanraakbaarheid’ 
hun positie op de arbeidsmarkt (en andere markten als de land-, kre-
diet- en huizenmarkt) niet bepaald verstevigt. Ook hun slechte toegang 
tot onderwijs draagt bij aan hun gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt. 
Een blinde vlek! Enkele jaren later poetsen we die weg, onder meer door 
mee te denken en schrijven aan de zogenoemde Ambedkar Principles, 
die dienen om kastediscriminatie in de zakenwereld aan te pakken.cxxxv 

18  De jonge jaren van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen
In januari 1997 publiceren minister Pronk van Ontwikkelingssamenwer-
king en staatssecretaris Van Dok-van Weele van Economische Zaken de 
nota Bevordering van import van ecologisch en/of sociaal verantwoord 
geproduceerde producten.cxxxvi Het is voor de LIW en enkele andere or-
ganisaties aanleiding om te formuleren wat de rol van de overheid bij 
de ontwikkeling van MVO zou moeten zijn. De nota van Pronk c.s. doet 
voorstellen voor het bewust maken van de consument (via Convenan-
ten, keurmerken en voorlichting), voor ondersteuning van producenten 

Kastediscriminatie was 
een blinde vlek
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in ontwikkelingslanden, voor differentiatie van importtarieven, bijvoor-
beeld door een laag Btw-tarief voor ecologisch en sociaal verantwoor-
de producten, en door extra steun daaraan via het EU-tariefstelsel voor 
ontwikkelingslanden.

Zeventien ontwikkelings- en milieuorganisaties15, waaronder initiatief-
nemer LIW, doen een flink aantal aanbevelingen om de rol van de Ne-
derlandse overheid en de EU op het gebied van eerlijke handel te ver-
sterken. De LIW ziet het als een vervolg op de campagne Teken Tegen 
Kinderarbeidcxxxvii en als een kans om het debat te verbreden.cxxxviii

‘De zeventien’ leggen de lat een stuk hoger dan Pronk: ‘Veel uit het Zui-
den ingevoerde producten worden gemaakt in opdracht van Neder-
landse/Europese bedrijven of door vestigingen van die bedrijven. In die 
gevallen draagt het Nederlandse/Europese bedrijf een directe verant-
woordelijk voor de arbeids- (en milieu-) omstandigheden waaronder de 
productie plaatsvindt.’ De overheid vindt echter dat ’… de handel in soci-
aal verantwoorde producten een zaak is van de marktpartijen zelf, waar 
de overheid alleen zijdelings bij betrokken hoort te zijn.’ Wij stellen daar 
tegenover: ’Mensenrechten en sociale ontwikkeling dienen (...) mede 
toetssteen voor het handelsbeleid te zijn.’

De LIW en andere maatschappelijke organisaties formuleren daarmee 
samen de basis van wat zij zien als MVO, hoewel die term nog niet of 
nauwelijks wordt gebruikt. Onze eerste aanbeveling is met de kennis 
van nu nogal voorzichtig. We vragen: ‘... de politieke uitspraak te doen 
dat sociale bedrijfsgedragscodes wenselijk zijn die betrekking hebben 
op het geheel van de uitbestedingsrelaties en die voldoen aan de ei-
sen van transparantie, onafhankelijke controle en klachtmogelijkheden, 
alsmede de totstandkoming daarvan te stimuleren.’ Al snel zouden we 
het woord ‘wenselijk’ vervangen door ‘noodzakelijk’, en we pleiten sinds-
dien, samen met vele andere organisaties én bedrijven, voor verplich-

15 BBO, Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking, Coalitie voor Tapijten Zonder 
Kinderarbeid, Fair Trade Organisatie, Federatie Nederlandse Vakbeweging, Hivos, Humanis-
tisch Overleg Mensenrechten, IUCN, Inzet - Vereniging voor Noord-Zuid Campagnes, Kinderen 
in de Knel/Kerken in Aktie, Landelijke India Werkgroep, Landelijke Vereniging van Wereldwin-
kels, Novib, OIKOS, Schone Kleren Overleg, Stichting Max Havelaar, Vereniging Milieudefensie, 
Unicef Nederland. 
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tende wetgeving. Interessant is ook de laatste van de aanbevelingen, 
die na bijna 25 jaar helaas nog steeds actueel is: ‘In het eigen overheids-
inkoopbeleid sociaal en ecologisch verantwoorde producten voorrang 
te geven en dit ook bij de lagere overheden te stimuleren.’ 
De druk van maatschappelijke organisaties en de eerste politieke ou-
vertures rond eerlijke handel en MVO leiden ertoe dat het kabinet eind 
1999 de Sociaal-Economische Raad (SER) vraagt een advies uit te bren-
gen over ‘... de rollen van de overheid, de sociale partners en andere re-
levante maatschappelijke instellingen ten aanzien van maatschappelijk 
ondernemerschap.’cxxxix 
Er zijn ook belangrijke internationale ontwikkelingen rond MVO, dat 
natuurlijk geen typisch Nederlandse uitvinding is. In 2000 verschijnen 
herziene internationale Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen 
van de OESO (in 2011 weer herzien), die de toenemende verwachtin-
gen formuleren die regeringen van de OESO-lidstaten hebben inzake 
het gedrag van hun bedrijven, ook in het buitenland. In 2000 verschijnt 
ook de eerste versie van de Richtlijnen voor duurzaamheidsverslagge-
ving van het Global Reporting Initiative (GRI).cxI  

In een reeks van brieven aan de Kamer en staatssecretaris Ybema van 
Economische Zaken komen we, vaak samen met Amnesty of een gro-
tere groep organisaties, met voorstellen en voeren we de druk op.cxIi  
De voorstellen behelzen onder andere de noodzaak van een model-
gedragscode op basis van internationaal aanvaarde normen zolang er 
geen bindende internationale afspraken zijn, toetsing van investerings- 
en exportfinanciering en van overheidsinkopen aan die gedragscode, 
verplichte MVO verslaglegging door bedrijven, en een Kenniscentrum 
MVO naar het model van het Engelse Ethical Trading Initiative.cxIii    
In een eerste MVO debat van februari 2000 meent Kamerlid Stef Blok 
nog: ’Bedrijven (…) laten uitzoeken wat toeleveranciers doen is een 
nachtmerrie.’cxIiii Na een tweede debat eind 2000 neemt de Tweede Ka-
mer, uitgezonderd de VVD fractie, op 5 december 2000 twee moties aan 
waarin de regering wordt gevraagd om een gedragscode te ontwikke-
len voor de ‘overheid als ondernemer’ (inkoper, opdrachtgever e.d.), en 
om sociale en milieucriteria vast te stellen voor exportkredieten en ex-
portkredietverzekeringen.cxIiv De regering komt in de jaren daarop met 
de eerste voorstellen daarvoor.
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Direct hierna brengt de SER aan het kabinet advies uit over Maatschap-
pelijk (Verantwoord) Ondernemen met als titel De Winst van WaardencxIv. 
Herman Wijffels is dan voorzitter van de SER en van de MVO-commissie 
die het rapport heeft geschreven. Daarin staat: ‘Terwijl de adviesaan-
vraag het maatschappelijk ondernemen in analytische zin scheidt van 
wat onder de core business van de onderneming wordt verstaan, meent 
de raad juist dat het maatschappelijk ondernemen de core business me-

de omvat.’ Daarmee doet de SER een belangrijke 
stap om MVO te verankeren in ondernemersge-
drag, hoewel de rol van de overheid mager blijft.

Dat laatste is de kern van de kritiek die ik samen 
met Gemma Crijns van Amnesty International laat 
horen in een opinieartikel in de Volkskrant.cxIvi Wij 
laten zien dat Wijffels drie kunstgrepen toepast om 
een consensus tussen werkgevers, vakbonden en 

onafhankelijke deskundigen te vergemakkelijken. De eerste is de veron-
derstelling dat zorg voor mens en milieu door bedrijven dicht bij de werke-
lijkheid ligt, zonder dat te staven. Ook maakt de ‘polderanalyse’ nauwelijks 

onderscheid 
tussen nati-
onaal en in-
ternat ionaal 
ondernemen, 
terwijl bedrij-
ven in interna-

tionale productieketens weinig aandacht schenken aan arbeidsrech-
ten en milieu. De derde kunstgreep veronderstelt dat vakbeweging en 
NGO’s er wel in zullen slagen bedrijven aan te zetten tot verantwoord 
ondernemen – waardoor de overheid op de achtergrond en wetgeving 
achterwege kan blijven. 
Die kritiek blijkt later inhoudelijk terecht. De kloof tussen MVO normen 
en praktijk wordt langzamerhand steeds meer erkend, de internationa-
le dimensie van MVO staat inmiddels prominent op de maatschappelij-
ke en politieke agenda en er vormt zich langzaam een brede consensus 
over de ontoereikendheid van vrijwilligheid.
Maar onze kritiek van destijds liet buiten beschouwing dat de SER een 

De kunstgrepen van 
Wijffels

Uit de Volkskrant, 9 januari 2001
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belangrijke nieuwe wending aan het debat gaf. Astrid Kaag van FNV 
Mondiaal, die in de SER adviescommissie zat, zegt dat bedrijven MVO 
nu in ieder geval niet meer kunnen negeren en erop aangesproken kun-
nen worden. Ik zie haar punt. Het maakt me nogmaals duidelijk dat ech-
te resultaten van ons werk bijna altijd op hun best normatieve stappen 
vooruit zijn die pas later tot praktische resultaten leiden. Eerst een hele 
tijd porren, duwen en trekken, dan komen er pas acties van bedrijven, 
stevige convenanten en IMVO wetgeving. De wisselwerking tussen de 
relatief radicale eisen van de LIW en de compromissen van anderen 
(bijvoorbeeld van de FNV in de SER), versterken mijn idee dat scherpe 
standpunten en campagnes niet per se tegenover compromissen staan; 
ze kunnen in combinatie tot maatschappelijke resultaten leiden. Maar 
wat relevante resultaten zijn en wat afleidingsmanoeuvres van bedrijfs-
leven en politiek, is als je er met de neus bovenop staat niet altijd me-
teen duidelijk. Terugkijkend mag Herman Wijffels, lijkt mij, zeker tevre-
den zijn en dat is hij ook, zoals hij recent laat weten.cxIvii 

We laten het er niet bij zitten. Namens 34 organisaties presenteren we 
op 13 februari 2001 het manifest Profijt van PrincipescxIviii aan staats-
secretaris Ybema van EZ en voeren een lang gesprek met hem.cxIix  Het 
manifest wordt uiteindelijk ondertekend door bijna 80 maatschappelij-
ke organisaties plus de ASN Bank en de Triodos Bank. 
Het manifest, met als ondertitel Spelregels voor Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen, beschrijft drie rollen van de overheid bij MVO: 
ten eerste als wet- en regelgever, vooral gericht op internationaal 
bindende regelgeving. De tweede rol is die van marktpartij en voor-
beeldconsument, ofwel een sociaal- en milieu-verantwoord inkoop- 
en aanbestedingsbeleid, voorlichting aan consumenten en uitsluitend 
overheidssteun voor verantwoorde bedrijven. Tenslotte kan de overheid 
MVO faciliteren via een kenniscentrum, via een actief Nationaal Con-
tactpunt voor de OESO Richtlijnen, en door MVO tot centraal thema te 
maken in de economische relaties met derde wereld- en transitielanden 
en ontwikkelingssamenwerking. Dat kan door ‘... lokale bedrijvigheid die 
bijdraagt aan de creatie van duurzame werkgelegenheid onder goede 
condities te stimuleren,’ en ‘...steun aan maatschappelijke organisaties 
in ontwikkelingslanden en Nederland te geven die bedrijven en de over-
heid aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.’
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In deze periode worden de ideeën van de NGO’s, zoals die over een nati-
onaal kennis- en informatiecentrum MVO en MVO-verslaglegging door 
bedrijven, vrij snel door de Kamer opgepakt en door de regering uitge-
voerd, hoewel meestal in afgezwakte vorm. In ieder geval begint het be-
leidsterrein MVO wat kleine handen en voeten te krijgen.cIcIi  
Dat blijkt ook in de aanloop naar de verkiezingen van mei 2002. In een 
artikel in de Handelskrant vergelijk ik de verkiezingsprogramma’s op 
het gebied van MVO met elkaar: ’Zelfregulering of internationale spel-
regels en verplichte rapportage voor bedrijven? Dat is de keuze die de 
kiezer bij de komende verkiezingen kan maken, als het om maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen gaat. De verkiezingsprogramma’s van 
zes van de tien politieke partijen gaan op het onderwerp in. De VVD, 
Leefbaar Nederland, de Socialistische Partij en de lijst Fortuyn zeggen 
er niets over.’cIii  De PvdA, Groen Links en de ChristenUnie kiezen voor 
een meer verplichtende benadering, vooral via internationale afspraken. 
Maar ook het CDA, D66 en SGP noemen het onderwerp.

De hand van een Dalit arbeidster, foto: Pete Pattisson
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De LIW wil beter inzicht krijgen in de stand van zaken van MVO in India, 
laat bureau CREM onderzoek doen en publiceert in februari 2004 het 
rapport Corporate Social Responsibility in India - Policy and practices of 
Dutch companies.cIiii Het MVO-gehalte van Nederlandse multinationals 
in India is beperkt tot afwezig. Meestal hebben ze wel een MVO-beleid 
of gedragscode op papier, maar hun Indiase dochterbedrijven zijn daar 
nauwelijks bij betrokken. Ook controleren ze niet of dat beleid wordt 
uitgevoerd. Grote noch midden- en kleinbedrijven (MKB) doen een po-
ging om zelfs maar in beeld te krijgen of internationaal overeengeko-
men arbeidsrechten en milieustandaarden worden nageleefd.cIiv

Het MVO rapport over India is aanleiding voor OxfamNovib en een vier-
tal ministeries om MVO Toolkits over Brazilië, China, India, Indonesië, 
Rusland en Zuid-Afrika te laten maken.cIv De India Toolkit, waarvoor ook 
consultaties in India worden georganiseerd, moet model staan voor de 
andere. De LIW levert veel inbreng voor de Indiase en denkt mee over 
de andere. In oktober 2006 worden ze afgerond en gepubliceerd.cIvi In 
2010 publiceert en verspreidt de Economische Voorlichtingsdienst een 
nieuwe versie.cIvii  

MVO (of CSR, voor Corporate Social Responsibility) had en heeft in veel 
landen voornamelijk de betekenis van vormen van filantropie door be-
drijven, en wijkt daarmee sterk af van onze definitie. In het begin is die 
begripsverwarring soms lastig, omdat ook Indiase NGO’s bij MVO vaak 
denken aan liefdadigheid, terwijl het ons om rechten van arbeiders en 
plichten van bedrijven gaat. De verwarring is niet vreemd. India heeft 
sinds april 2014 een CSR Law, die grote bedrijven verplicht 2% van hun 
nettowinst te besteden aan sociale activiteiten die bijvoorbeeld honger 
bestrijden en onderwijs bevorderen.cIviii  
Voor de op mensenrechten gerichte maatschappelijke organisaties is 
het verschil tussen de CSR Law en MVO wel duidelijk. Maar de India-
se wet kan een sta-in-de-weg zijn voor de strijd voor arbeidsrechten 
en milieumaatregelen. Bedrijven kunnen dankzij die wet een reputatie 
ontlenen aan de projecten die ze steunen, zonder hun eigen impact op 
mens en milieu onder de loep te nemen.cIix Een ander probleem is dat 
veel van de 2% belasting bij grote maatschappelijke organisaties te-
rechtkomt, die niet snel geneigd zullen zijn de activiteiten van hun do-
nor kritisch te beoordelen. 
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Overigens kan MVO in de filantropische bete-
kenis wel iets betekenen, mits de doelgroepen 
er zelf bij betrokken worden. Maar als een be-
drijf de negatieve gevolgen van haar eigen be-
drijfsactiviteiten niet óók aanpakt, is filantro-
pie een vlag op een modderschuit. 
Positief maar ook verwarrend is het feit dat 
mensenrechten - waaronder arbeidsrechten - 
ook zijn opgenomen in het beleid op het ge-
bied van duurzaamheid. De Sustainable Deve-
lopment Goals (SDGs) van de Verenigde Naties zijn daarvan sinds 2016 
de internationaal geaccepteerde uitwerking. Maar in de praktijk gaat 
het bij duurzaamheid toch vooral over de milieuaspecten en komt de 
sociale kant veel minder aan bod. Of bedrijven dragen alleen bij aan de 
SDG-doelen die hen goed uitkomen. Daarom blijft het noodzakelijk te 
benadrukken dat álle aspecten van de OESO Richtlijnen en de UN Gui-
ding Principles on Business and Human Rights door bedrijven in praktijk 
gebracht moeten worden. Overheden moeten hen daartoe verplichten.

Maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen 

is geen liefdadigheid
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A. Het MVO Platform – van ‘aan 
MVO doen’ naar wetgeving  
Op basis van het Manifest Profijt van Principes bundelen ruim dertig 
maatschappelijke organisaties, waaronder de vakcentrales, op het ge-
bied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, arbeidsrechten 
en milieu, vanaf 2000 hun krachten om bij de overheid MVO beleid van 
de grond te krijgen. 
Als zij in 2002 hun samenwerking formaliseren, ontstaat het MVO Plat-
form. Tussen 2002 en 2012 werk ik een dag per week voor het Platform. 
Daarna volg ik als directeur van de LIW de activiteiten ervan op de voet, 
en lever ik regelmatig inbreng voor politieke brieven en gesprekken met 
beleidsmakers. 

Samen met de coördinator houd ik me als lobbyist bezig met politieke 
beleidsbeïnvloeding. In 2002 komt een rechtse regering aan het bewind 
van CDA, VVD en LPF en tussen mei 2003 en 2010 volgen de vier cen-
trumrechtse en centrumlinkse kabinetten Balkenende. Het onderwerp 
MVO verdwijnt niet, maar de uitvoering van voorgenomen beleid ver-
traagt en nieuwe ideeën worden voornamelijk door (centrum)linkse op-
positiepartijen, de ChristenUnie en deels het CDA omarmd. 
Een van onze eerste activiteiten is de ontwikkeling van het MVO Refe-
rentiekadercIx, dat onze verwachtingen ten aanzien van bedrijven weer-
geeft. Het is goeddeels gebaseerd op internationaal geaccepteerde 
normen voor staten zoals de ILO Conventies, maar zelf geen internatio-
naal gezaghebbend normenkader. De reden om toch zo’n kader te ma-
ken is dat we de OESO-richtlijnen voor Multinationals uit het jaar 2000 
niet concreet en bruikbaar genoeg vinden. Dat zal pas 10 jaar later ver-
anderen met de herziene OESO-richtlijnen, de UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights (UNGP) en deels ook met ISO 26000.16 

Eind 2002 presenteren we het Referentiekader aan staatssecreta-
ris Wijn (CDA) van Economische ZakencIxi, in die tijd de dossierhouder 
MVO. Hij zegt ‘...dat iedereen die bezig is met maatschappelijk verant-
woord ondernemen dit document in zijn tas moeten hebben.’cIxii In een 
speech een dag later gaat Wijn in op zijn plannen rond MVO.cIxiii 

16 Deze worden later in de tekst uitgebreid besproken.
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In oktober 2003 sturen we vanwege de begrotingsbehandeling Econo-
mische Zaken (EZ) een notitie met acht beleidsaanbevelingen aan de 
Kamercommissie EZ.cIxiv We constateren een gebrek aan visie op ver-
antwoord ondernemen en ’… dat geldt eveneens voor de weinig ambi-
tieuze, nauwelijks inspirerende en versnipperd gepresenteerde beleids-
voornemens op dit terrein.’ Veel van onze aanbevelingen gaan over een 
achttal thema’s en voornemens die de volgende tien jaar nog vaak zul-
len terugkomen:17  

1. De rol van OESO-richtlijnen en het OESO klachtenloket (het NCP)
2. VN Normen voor verantwoord ondernemen 
3. Het MVO Kenniscentrum (later aangevuld met het Initiatief Duur-

zaam Ondernemen)
4. Maatschappelijke rapportage van bedrijven
5. Verantwoord inkoop- en aanbestedingsbeleid door de overheid
6. De code voor goed ondernemingsbestuur (corporate governance)
7. MVO criteria voor export- en investeringssteun van de overheid
8. Verantwoorde handelsmissies (ofwel MVO diplomatie)18 

19  Wereldwijd in gesprek over MVO
Maar eerst een korte schets van bijeenkomsten in Nederland met men-
sen uit zuidelijke landen die zich inzetten voor mensen die slachtoffer 
zijn van ónverantwoord ondernemen. De meeste leden van het MVO 
Platform hebben hun eigen partnerorganisaties in Azië, Afrika en La-
tijns-Amerika. We nodigen hen uit om in Nederland ervaringen en idee-
en uit te wisselen.
Onder het motto MVO Wereldwijd Week organiseert de LIW in novem-
ber 2004 samen met vijf andere organisaties een weekprogramma rond 
MVO vanuit ‘zuidelijk perspectief’. Er zijn gasten uit India en dertien an-

17 Onderstaande nummering is niet die van de notitie uit 2003. Enkele nieuwe onderwerpen 
zijn toegevoegd.  
18 Enkele thema’s en activiteiten waarmee we tussen 2002 en 2012 bezig zijn geweest, ko-
men hier niet aan de orde. Daaronder het MVO beleid van de Europese Unie, MVO & mededin-
gingswetgeving, het Nationaal Actie Plan Bedrijfsleven en Mensenrechten (NAP), exportkre-
dietverzekeringen, en MVO in de financiële sector. Het IMVO convenantenbeleid wordt (deels) 
in het hoofdstuk Schone Kleding behandeld. Dit verhaal gaat met name over de activiteiten 
van het MVO Platform gericht op de Tweede Kamer, de regering en de resultaten daarvan. 
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dere ontwikkelingslanden. Viraf Mehta 
van de Indiase organisatie Partners in 
Change constateert: ’De opvatting dat dit 
alleen een beweging is van vrijwilligheid 
is gevaarlijk. De wetten zijn meestal niet 
pro poor en er zijn tal van voorbeelden van 
bedrijven (nationaal en internationaal) die 
de opvatting huldigen dat bedrijven en de 
markt wel alleen zullen zorgen voor ver-
antwoord ondernemen. Ik zie een grote 

samenzwering om het bedrijfsleven niet aan enige norm te binden.’ Die 
opmerking zal ons later nog heugen … De resultaten van de conferentie 
worden vastgelegd in de publicatie CSR - Perspectives from the Sou-
th19, waaraan toegevoegd A call for globally accountable business.cIxv

In 2008 organiseert het MVO Platform een nieuwe CSR Worldwide 
Week met een twintigtal gasten uit ‘het zuiden’, waaronder vier uit In-
dia. We bespreken onze visie met vertegenwoordigers van bedrijven, de 
staatssecretaris voor buitenlandse handel en MVO, MVO Nederland en 
natuurlijk met elkaar. Ik geef een inleiding voor de deelnemers over de 
lobby-thema’s en activiteiten van het MVO Platform. 
Een van onze gasten is Rana Sengupta van de Mine Labour Protecti-
on Campaign. Hij gaat in gesprek met importeurs van natuursteen: ’We 
vragen hen hun ogen te openen en zinvolle stappen te zetten om de 
arbeidsomstandigheden te verbeteren. Iedereen in de keten verdient 
goed aan de stenen, behalve de arbeiders.’ We gaan samen naar Brussel 
voor een conferentie van de European Coalition for Corporate Justice, 
de koepel van Europese netwerken op MVO gebied, over de mogelijkhe-
den van MVO wetgeving. De druk bezochte conferentie is een succes; 
we krijgen wetgeving op de agenda bij de officiële EU fora - een door-
braak. De publicatie Whose Voice is Heard doet uitvoerig verslag van de 
week.cIxvi 
De voorbereidingen van de Worldwide Week leiden er toe dat ik in 2007 
samen met een vertegenwoordiger van het Zuid-Amerikaanse netwerk 
wordt uitgenodigd voor twee bijeenkomsten in Nepal en Bangladesh. 

‘Ik zie een samenzwering 
om het bedrijfsleven niet 
aan enige norm te binden’

19 Een publicatie van de LIW, NIZA, Novib, SOMO, Red Puentes, de Koffiecoalitie en het MVO 
Platform.
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Het pas gevormde South Asia Forum on Responsible Business (SAFRB) 
vraagt ons een bijdrage te leveren aan een referentiekader voor een 
nieuw te vormen netwerk in Zuid Azië.20 Het South Asian Framework 
for Responsible Business dat we samen formuleren, bevat een flink aan-
tal elementen van het Referentiekader van het MVO Platform. Maar het 
SAFRB dat op basis van deze agenda met bedrijven in dialoog wil gaan, 
blijkt geen lang leven beschoren. Waarom dat het geval is hebben we 
nooit gehoord. Ik denk zelf dat het een aardig project was op het niveau 
van ideeënvorming maar te weinig meerwaarde bood voor Zuid-Aziati-
sche samenwerking tussen nogal ongelijksoortige organisaties. Voor de 
LIW zou een goed functionerend netwerk een belangrijke partner zijn 
geweest. Helaas.

20  De OESO-richtlijnen en haar klachtenloket
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OE-
SO) heeft al sinds 1976 richtlijnen voor internationaal opererende be-
drijven.21 Die gaan onder meer over werkgelegenheid en arbeidsver-
houdingen, consumentenbelangen en corruptiebestrijding en milieu.22 

Zij formuleren welk gedrag de deelnemende landen op het gebied van 
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ver-
wachten van de in hun land gevestigde internationale bedrijven. 
Een opmerkelijk nieuw onderdeel van de in 2000 herziene OESO-richt-
lijnen zijn de nationale ‘klachtenloketten’: de Nationale Contact Punten 
(NCPs). Een NCP heeft als kerntaken de toepassing van de OESO-richt-
lijnen te bevorderen en als meldpunt te fungeren voor klachten van bij-
voorbeeld maatschappelijke organisaties over bedrijven die zich niet 
aan de richtlijnen houden. De LIW heeft daar tweemaal gebruik van ge-
maakt, in respectievelijk 2001 en 2007. 
De normen worden ontwikkeld door de deelnemende landen, met in-
breng van werkgevers en de vakbonden. In 2003 ontstaat OECD Watch, 
een coalitie van NGO’s, die de uitvoering van de richtlijnen kritisch volgt 

20  Jaarverslag Landelijke India Werkgroep, in mijn bezit. Het South Asian Framework etc. is 
niet meer te vinden.
21   De OESO is een samenwerkingsverband van 38 rijke en middeninkomen landen dat zich 
inzet voor de bevordering van economische ontwikkeling en wereldhandel.
22  Naast de vier genoemde zijn er hoofdstukken over concepten en principes, algemeen be-
leid, wetenschap en technologie, mededinging en belastingen.
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en aanbevelingen doet voor verbetering van het klachtensysteem en de 
richtlijnen zelf. Door de gezamenlijke inbreng van OECD Watch en het 
MVO Platform wordt het Nederlandse NCP een stuk onafhankelijker. 
Aanvankelijk bestaat het uit een interdepartementaal ambtelijk comité. 
Na een beleidsevaluatie kiest de regering in december 2006 voor een 
NCP met een niet-ambtelijke voorzitter en maximaal vier niet-ambtelij-
ke leden. De ondersteuning blijft wel ambtelijk. Wat ook blijft is dat het 
NCP kan bemiddelen, maar geen bindende uitspraken doet. Het publice-
ren van haar uitspraken legt vooral gewicht in de schaal omdat het de 
reputatie van bedrijven kan beschadigen. 
De LIW is medeoprichter en – nu als Arisa – nog steeds lid van OECD 
Watch.cIxvii Dat is anno 2022 een internationaal netwerk van meer dan 
130 leden in 50 landen. Het ondersteunt het gebruik van de richtlijnen 
en de NCP’s door gemeenschappen, arbeiders en anderen, zodat zij ge-
noegdoening kunnen krijgen bij wangedrag van bedrijven. Ook publi-
ceert het vaak kritisch over de kwaliteit van het werk van de NCP’s en 
pleit het voor versterking van de NCP’s en de richtlijnen zelf. Het MVO 
Platform zorgt er samen met OECD Watch voor dat de resultaten van 
het werk op de agenda van Nederlandse beleidsmakers komen.cIxviii 

In de eerste jaren van het nieuwe millennium doet het MVO Platform 
de lobby rond de OESO-richtlijnen nog zelf. Daarna doet OECD Watch 
dat. We vinden dat het Nationaal Contact Punt de middelen moet krij-
gen om onderzoek te doen. Het moet ook kunnen controleren of aanbe-
velingen echt worden uitgevoerd, en als dat niet het geval is aan de bel 
trekken.cIxix Tenslotte pleiten we voor betere en snellere communicatie 
over klachten. Alleen dat laatste wordt uitgevoerd. 
Onze aanbevelingen worden gevoed door de ervaringen met een klacht 
van de LIW tegen adidas in 2002, over kinderarbeid en schending van 
arbeidsrechten bij de productie van voetballen in India. Het blijkt dat 
klachten van NGO’s weinig kans maken, zolang het NCP geen eigen on-
derzoekscapaciteit heeft. Adidas wordt eerder geloofd dan wij, terwijl 
wij gedetailleerde informatie aandragen en adidas niet. Het is genoeg 
dat ze de leverancier vertellen waar die zich aan moet houden. Inmid-
dels kan de NCP eigen onderzoek ter plekke doen als de partijen er via 
bemiddeling niet uitkomen.23 Sinds 2021 geldt dat officieel voor het 
Nederlandse NCP. Vanuit de OESO zijn er geen belemmeringen, maar 
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23  Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2006 in de casus tegen Shell in de Filippijnen. https://www.
oecdwatch.org/complaint/fenceline-community-and-foe-nl-vs-royal-dutch-shell/

vaak is er geen financiering. Slechts tien van de 49 NCP’s zeggen on-
derzoek ter plekke te doen.cIxx 
Alle beter functionerende NCP’s (dat zijn er 17), waaronder het Neder-
landse, onderzoeken nu standaard of de gedane aanbevelingen zijn uit-
gevoerd. Na aanbevelingen worden beide partijen in een geschil ge-
vraagd om een update en om daar zelf over te communiceren.cIxxi 

In 2005 stelt staatssecretaris Karien van Gennip (EZ) de OESO voor om 
niet alleen investerings- maar ook handelsrelaties onder de OESO-richt-
lijnen te laten vallen. Dat is geen sinecure: het verbreedt de werking er-
van enorm. Zij krijgt er op dat moment weinig steun voor van de OESO. 
Eind november 2005 laat ze weten zich voor die herziening te blijven 
inzetten, en grote handelsbedrijven daar al op gaat aanspreken.cIxxii De 
herziene richtlijnen van 2011 realiseren haar én onze wens. 

Die herziening krijgt mede vorm op basis van 
de in 2011 gepubliceerde VN Richtlijnen voor 
Mensenrechten en Bedrijfsleven. De nieuwe 
OESO-richtlijnen zijn een kantelpunt in het dis-
cours over IMVO. Bedrijven moeten voortaan 
actie ondernemen als er risico’s zijn op schen-
dingen van mensenrechten, arbeidsrechten en 
milieustandaarden, zowel in de eigen bedrijven als in hun productieke-
ten. Daarbij wordt van hen verwacht dat ze due diligence toepassen, of-
wel gepaste zorgvuldigheid. Het houdt in dat bedrijven risico’s op het 
gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu in kaart brengen 
en deze vervolgens stoppen, voorkomen of beperken. Ook moeten ze 
daarover het publiek informeren. 
Die nadruk op verantwoordelijkheid voor de hele productieketen is een 
fundamenteel nieuwe benadering van IMVO, waarbij niet langer de ri-
sico’s van onverantwoord ondernemen voor het bedrijf zelf centraal 
staan, maar de risico’s voor de samenleving.cIxxiii

Als lid van de OESO onderschrijft Nederland in 2011 de herziene richt-
lijnen, net als inmiddels 49 andere landen. Sinds 2018 is er een prakti-
sche uitwerking van de zes stappen van due diligence waarmee bedrij-

Een fundamenteel 
nieuwe benadering
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ven aan de slag kunnen: de OECD Due Diligence Guidance.cIxxiv

Ook verschijnen er handleidingen voor specifieke sectoren als kleding, 
landbouw, mijnbouw, de financiële sector en handel in conflictminera-
len.cIxxv

Voor het MVO Platform en de LIW betekenen de herziene OESO-richt-
lijnen dat het MVO Referentiekader overbodig is geworden. Omdat de 
richtlijnen de grondslag van het overheidsbeleid zijn, is onze kritiek 
daarop vanaf dat moment veel overtuigender en effectiever. We kunnen 
nu zeggen: jullie houden je niet aan je eigen normen, in plaats van: jullie 
houden je niet aan onze normen. Op bijna alle dossiers, zoals duurzaam 
inkopen, handelsmissies en MVO voorwaarden voor overheidssteun, 
kunnen we nu het overheidsbeleid bekritiseren als de OESO-richtlijnen 
niet worden nageleefd. 
In Nederland krijgt het NCP er in 2014 een taak bij: het op verzoek van 
het kabinet uitvoeren van bedrijfsoverstijgend onderzoek. Zo heeft het 
NCP in oktober 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van 
de richtlijnen door de Nederlandse olie- en gassector. Het NCP kan zelf-
standig onderzoek doen wanneer dit met (vrijwillige) medewerking van 
partijen en op basis van openbare bronnen gebeurt.cIxxvi 

Nu, in 2022, zijn de OESO-richtlijnen weer aan herziening toe, vinden 
OECD Watch en het MVO Platform. OECD Watch heeft de tekortkomin-
gen in beeld gebracht en op dertien onderwerpen aanbevelingen ge-
daan. Het rapport Get Fit: Closing gaps in the OECD Guidelines to make 
them fit for purpose is daarvan de neerslag. Het rapport doet sugges-
ties voor het beter functioneren van de NCP’s en noemt de noodzaak 
om kastediscriminatie door bedrijven in de richtlijnen op te nemen.cIxxvii  
Het MVO Platform publiceert in september 2021 een visiestuk over de 
herziening van de OESO-richtlijnen voor ‘Nederlands gebruik’ dat sterk 
aansluit bij de aanbevelingen van OECD Watch.cIxxviii Zij spreekt de mi-
nister van Buitenlandse Handel en OS daar mee aan.cIxxix
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21  VN normen voor bedrijven
De Nederlandse regering laat in 2004 weten dat ze niets ziet in de bin-
dende UN Norms on Business and Human Rights for Transnational Com-
panies, die door de VN Mensenrechtenraad worden ontwikkeld. Terwijl 
de OESO-richtlijnen alleen worden onderschreven door OESO-leden, 
vooral de rijke landen, zouden deze UN Norms afspraken moeten wor-
den tussen alle regeringen. Van Gennip van EZ gebruikt in november 
2004 de vreemdste argumenten tegen zulke VN Normen. ’Aangezien 
per sector een andere invulling aan MVO gegeven kan worden, is het 
(…) niet goed mogelijk dit begrip in wetgeving onder te brengen.’ Of: ‘… 
algemeen is erkend dat MVO niet middels regelgeving gestalte moet 
krijgen.’ Deze argumenten tegen wetgeving negeren dat de meeste nor-
men al vastliggen in Nederlandse wetgeving en in van Gennips ‘eigen’ 
OESO-richtlijnen. Aanvullende internationale wetgeving betekent voor-
al dat deze normen bindend worden voor het gedrag van bedrijven bui-
ten de eigen grenzen. 
Tijdens elk Kamerdebat over MVO klinkt ook de mantra: Nederland loopt 
bij MVO voorop. Aangetoond wordt dat nooit. PvdA Kamerlid Tjon-A-Ten 
laat in de Kamer weten wel voor wetgeving te voelen en vraagt de rege-
ring ‘… het voortouw te nemen om te komen tot een eenduidig praktisch 
hanteerbaar juridisch kader dat wereldwijd afdwingbaar is.’ Daarvoor is 
geen meerderheid in de Kamer.

In 2005 staan de VN normen voor bedrijven ter (voorlopige) afronding 
op de agenda van de Mensenrechtenraad. Ik ga naar Genève om te net-
werken en een beter beeld te krijgen van wat er speelt.cIxxx  
De UN Norms on Business and Human Rights voor transnationale on-
dernemingen zijn in 2003 aangenomen door de subcommissie mensen-
rechten van de VN.cIxxxi De VN Mensenrechtenraad wijst ze in 2005 af 
vanwege grote weerstand van het bedrijfsleven en veel regeringen. Be-
drijven zouden te veel belast worden met taken die de overheid zou 
moeten vervullen. Ook is nog veel onduidelijk rond begrippen als in-
vloedssfeer en medeplichtigheid. Dat is slikken, na alle verwachtingen 
die we hebben gekoesterd. Maar er is wel een vervolg.
In 2005 benoemt secretaris-generaal van de VN Kofi Annan professor 
John Ruggie tot speciale vertegenwoordiger voor mensenrechten en 
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bedrijfsleven. In een periode van zes jaar organiseert hij wereldwijde 
consultaties met overheden, bedrijven, vakbonden, NGO’s en lokale ge-
meenschappen, en formuleert hij op basis daarvan de UN Guiding Prin-
ciples on Business and Human Rights (UNGP). Deze krijgen wél steun 
van de VN Mensenrechtenraad. Ruggie slaagt daarin onder meer omdat 
het niet om internationale wetgeving gaat, maar om wereldwijd gedeel-
de basisprincipes – die overigens wetgeving niet uitsluiten. En hij legt 

de verantwoordelijkheid niet alleen bij bedrijven, 
maar ook bij overheden die bedrijven moeten re-
guleren. De uitvoerige consultaties dragen veel 
bij aan zijn succes.

Toch is Nederland niet onmiddellijk voor de 
UNGP’s gewonnen. In mei 2008 neem ik deel 
aan een overleg ter voorbereiding van een door 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken te orga-

niseren bijeenkomst over Mensenrechten en Bedrijfsleven. De vraag 
van BZ is vooral hoe bedrijven kunnen bijdragen aan het bevorderen 
van mensenrechten in derde landen en niet: welke verantwoordelijk-
heid hebben bedrijven zelf voor mensenrechten in hun productieketen? 
Wij pleiten ervoor dat BZ dit laatste tot uitgangspunt neemt, mede op 
basis van een tussenrapport van John Ruggie. Wellicht heeft BZ naar 
ons geluisterd: tijdens de bijeenkomst over Mensenrechten en Bedrijfs-
leven op 1 december 2008 is John Ruggie keynote speaker, en er wordt 
onderzoek toegezegd naar de mogelijkheden om Nederlandse bedrij-
ven aansprakelijk te stellen voor schending van mensenrechten in het 
buitenland. Daarmee is politiek een begin gemaakt met de mogelijkheid 
tot wettelijke maatregelen tegen bedrijven die mensenrechten schen-
den. De Mensenrechtenrapportage 2008 van BZ bevestigt de nieuwe 
koers voorzichtig: ’Het rapport van Ruggie is zowel bij het maatschap-
pelijk middenveld als bij het bedrijfsleven goed ontvangen. Het biedt 
een duidelijk kader voor nauwere samenwerking tussen alle betrokken 
partijen.’cIxxxii De mensenrechtenrapportage van 2009 stelt: ’In Neder-
land zijn financiële en politieke steun aan het mandaat van de VN Spe-
ciale Vertegenwoordiger op het gebied van mensenrechten en bedrijfs-
leven, John Ruggie, voortgezet en is de samenwerking met hem verder 
geïntensiveerd.’cIxxxiii 

Wereldwijd gedeelde 
basisprincipes
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Samengevat komen de Ruggie Principes neer op het raamwerk Be-
scherm, Respecteer en Herstel.cIxxxiv Staten moeten internationaal er-
kende mensenrechten beschermen door maatregelen, waaronder wet-
geving, om te voorkomen dat bedrijven mensenrechten schenden. 
Bedrijven moeten nationale en internationale regelgeving, waaronder 
alle mensenrechten, respecteren. Zij hebben de (zorg)plicht om na te 
gaan of zij betrokken zijn bij het schenden van mensenrechten in alle 
schakels van hun wereldwijde productieketen. Het maakt daarbij uit of 
bedrijven de oorzaak zijn van die schendingen, daaraan bijdragen of er 
alleen aan gerelateerd zijn. Dat bepaalt in belangrijke mate de mate van 
verantwoordelijkheid en de minimaal te nemen maatregelen. Vinden zij 
schendingen, dan moeten zij in ieder geval actie ondernemen en daar-
over rapporteren. Het begrip Herstel betekent dat overheden en bedrij-
ven er beide voor moeten zorgen dat slachtoffers rechtsherstel en ge-
noegdoening krijgen, waaronder soms schadevergoeding. 

Sinds 2011 vormen de UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights (UNGPs) en de herziene OESO-richtlijnen voor de LIW en Ari-
sa het normatieve kader voor onderzoek, meningsvorming, actie en 
beleidsbeïnvloeding. Samen zijn ze de internationale grondslag voor 
verantwoord ondernemen geworden. Met uitspraken over het niet ver-
antwoordelijk zijn voor wat er bij hun leveranciers gebeurt, komen be-
drijven niet meer weg. Het MVO Platform droeg er sterk aan bij dat deze 
nieuwe internationale normen ook in Nederland steun krijgen.

22  Kenniscentrum MVO Nederland en het
Initiatief voor Duurzame Handel (IDH)
Het MVO Kenniscentrum, waar we lang voor hebben gepleit, gaat in 2004 
met overheidsfinanciering van start. In de opzet en taakstelling kunnen 
we ons als MVO Platform goed vinden.cIxxxv Er wordt onderscheid ge-
maakt tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschap-
pelijke betrokkenheid van bedrijven. Bij verantwoordelijkheid gaat het 
vooral om de ‘maatschappelijke aspecten en gevolgen van het hande-
len van de onderneming en het afleggen van verantwoording daarover’. 
Daar gaat het óns vooral om. Betrokkenheid betekent onder meer ’… in-
vesteringen doen in de (lokale) omgeving of ten behoeve van specifieke 
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doelgroepen of maatschappelijke doelen die niet direct te maken heb-
ben met de bedrijfsactiviteiten.’ 
Uit de startnotitie van het Kenniscentrum: ’Aangezien op het gebied 
van maatschappelijke betrokkenheid in Nederland reeds diverse goede 
initiatieven bestaan (...) kan in veel gevallen worden volstaan met een 
doorverwijzende of bemiddelende functie. Op het vlak van maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid (…) en de daarbij horende nationale en in-
ternationale thematiek zal het Kenniscentrum een actievere rol dienen 
te vervullen.’ Dat vinden wij ook.
Als de voorbereidingen voor het centrum klaar zijn, blijkt dat de wind 
inmiddels uit een heel andere hoek waait. Een persbericht van EZ en 
het Kenniscentrum praat bijna alleen over de voordelen van MVO voor 
bedrijven. ’Inspirerende voorbeelden’ zijn een slibverwerkend bedrijf, 
een woonwinkel, een autoschadehersteller, een dierentuin en een be-
drijf dat pruimtomaten teelt;cIxxxvi wat die concreet doen staat er niet 
bij. Het Kenniscentrum moet ervoor zorgen dat ’… bedrijven zich bewust 
worden van de voordelen van MVO’. Het doel tot 2009 is bedrijven en 
andere organisaties aantoonbaar op weg te helpen.cIxxxvii  
Het gaat dus toch om maatschappelijk betrokkenheid en niet om verant-
woord ondernemen. Wij constateren ook in de praktijk dat MVO Neder-
land, zoals het Kenniscentrum gaat heten, zich vooral via voorlichting 
richt op maatschappelijke kwesties waaraan bedrijven kunnen bijdra-
gen, maar nauwelijks op internationale ketenverantwoordelijkheid.
We pleiten eind 2004 bij de directie van het net gestarte MVO Neder-
land om de koers bij te buigen, maar we zijn simpelweg te laat.cIxxxviii  We 
hadden na intensieve betrokkenheid bij de eerste plannen niet in de ga-
ten dat de doelstelling later drastisch is veranderd. De overheid heeft 
zich niet aan haar beloftes gehouden en de werkgeverslobby is ons te 
slim af geweest.

We besluiten als MVO Platform niet aan MVO 
Nederland mee te doen. Enkele Platform-leden 
doen dat individueel wel. Jaren later krijgt MVO 
Nederland overigens een programma dat zich 
met internationale productieketens bezighoudt, 
maar weer vooral via voorlichting en ‘zachte be-
geleiding’ van brancheorganisaties die ‘iets aan 

Overheid komt beloftes 
niet na
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MVO willen doen’. Dit wordt in oktober 2012 uit onverwachte hoek be-
vestigd. Staatssecretaris Henk Bleker meldt in een brief aan de Kamer: 
’Van de dertig brancheorganisaties waar MVO Nederland mee gespro-
ken heeft, hebben slechts dertien branches in vervolg daarop met MVO 
Nederland samen activiteiten georganiseerd, zoals het formuleren van 
een MVO-beleid en het samenstellen van MVO-productdossiers.’cIxxxix 
De MVO Risico Checker van MVO Nederland is voor beginners een ma-
nier om in kaart te brengen welke risico’s je bedrijf loopt met het inko-
pen of zelf produceren in het buitenland. Vervolgens is er een stappen-
plan om ze aan te pakken. Maar MVO Nederland is geen partner voor 
ons als het gaat om echte verbeterprogramma’s. Dat merkt de LIW bij-
voorbeeld in 2016, als het gaat om kinderarbeid en lonen in de Indiase 
zadensector en de rol van brancheorganisatie Plantum.
Inmiddels staat MVO Nederland niet meer voor een louter vrijwillige 
aanpak. Het Kenniscentrum is in 2022 een bedrijvennetwerk met 2000+ 
leden. Het pleit nu samen met het MVO Platform voor wetgeving (natio-
naal en internationaal) op het gebied van ketenverantwoordelijkheid en 
is ook succesvol in het beïnvloeden van beleidsmakers, omdat het ge-
luid veelal van duurzame ondernemers komt. 

Onze ontevredenheid met de koers van MVO Nederland destijds leidt 
er toe dat we ons gaan inzetten voor een Nederlandse multi-stakehol-
der organisatie voor verbeterprogramma’s in internationale ketens, naar 
het voorbeeld van het Engelse Ethical Trading Initiative. Eind 2007 zegt 
het kabinet Balkenende IV in de Kabinetsvisie Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen 2008 – 2011 over het in 2008 startende Initiatief 
voor Duurzame Handel (IDH): ’Er is consensus over een aantal uitgangs-
punten: ten eerste betreft het een multi-stakeholder initiatief waarbij 
bedrijven, vakbeweging, NGO’s en overheid als gelijkwaardige partners 
samenwerken. Ten tweede richt het initiatief zich op verbeterprojecten 
aan het begin van de keten, in ontwikkelingslanden, waarbij partners 
samen oplossingen zoeken voor geïdentificeerde problemen. Alle partij-
en brengen kennis, geld en hun netwerken in het Zuiden in.’cxc  
Dat is precies wat we willen. De LIW brengt een van de eerste program-
ma’s aan bij het IDH: de natuursteenketen met zijn enorme arbeids- en 
milieuproblemen, met een focus op de grote exporteurs India en China. 
Het werk rond natuursteen binnen het IDH bouwt voort op de multi- 
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stakeholder Werkgroep Duurzame Natuursteen (WGDN), opgestart en be-
geleid door de LIW. Het programma krijgt binnen het IDH een ervaren on-
afhankelijke coördinator en werkt behoorlijk goed, al is het moeilijk om 
bedrijven in de sector in beweging te krijgen. Er is de nodige interesse uit 
enkele Europese landen, en de WGDN besluit het programma over te dra-
gen aan een initiatief met Europese ambities dat daarvoor de meeste ex-
pertise lijkt te hebben, de Engelse Tropical Forest Trust ( TFT).
Minder goede ervaringen heeft de LIW bij een programma rond thee dat in 
2009 onder de vlag van het IDH van start gaat. Deelname aan de reflectie-
groep van dit programma levert weinig op, en er is druk om niet onafhan-
kelijk over deelnemende bedrijven te publiceren. We stappen er uit.

Het MVO Platform schrijft in februari 2008 nog optimistisch aan de Ka-
mer: ’De urgentie en problematiek van duurzaamheid zijn zo groot en 
complex dat alle hens aan dek nodig zijn. In dit kader past het Initiatief 
voor Duurzame Handel (IDH). Wij gaan ervan uit dat de activiteiten nauw 
aan zullen sluiten bij internationale afspraken op het gebied van men-
senrechten, arbeid en milieu.’
Eind 2010 maakt het Platform de balans op van de samenwerking met 
het IDH, of liever van het gebrek daaraan. Leden van het Platform krij-
gen met al hun expertise moeilijk een ingang, ze worden niet gezien als 
gelijkwaardige partners. De vakbeweging protesteert ook, maar het IDH 
wordt toch vooral een organisatie van en voor bedrijven. We constate-
ren dat het IDH niet functioneert als een multi-stakeholder initiatief, en 
zich ook niet baseert op de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Princi-
ples on Business and Human Rights. Mede daardoor heeft het nauwelijks 
oog voor kwesties als vakbondsvrijheid en zoekt het vooral naar resul-
taten op korte termijn, zoals beschermende kleding voor arbeiders. Ook 
steunt het IDH de certificering van producten als cacao en palmolie, ter-
wijl schendingen van arbeidsrechten bij de productie daarvan berucht 
zijn. Het IDH mikt vooral op grote bedrijven en hun praktijk van ‘snelle 
stappen om mijn MVO brevet te halen’. De directeur van het IDH laat ons 
weten dat bedrijven een rol hebben in de ondersteuning van voorzienin-
gen als gezondheidszorg en huisvesting in ontwikkelingslanden waar zij 
aanwezig zijn; dat zou Ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl zijn. In-
tegendeel, het is helemaal oude stijl. Onze ervaring is juist dat daar lokale 
organisaties de hoofdrol in moeten hebben. Wij vinden dat bedrijven hun 
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eigen keten moeten verduurzamen en dat het commercieel organiseren 
van publieke diensten niet hun verantwoordelijkheid is. 
Pogingen om de koers van het IDH bij sturen hebben geen resultaat. 
In 2010 verwoordt een motie van Voordewind (CU) de ook in de Ka-
mer gevoelde ontevredenheid. De minister is dan van plan 20 miljoen in 
het IDH te steken. Voordewind constateert dat in een aantal sectoren 
nog geen duidelijke afspraken over de inspanningen van deelnemende 
bedrijven zijn gemaakt. Hij vraagt de financiële steun aan het IDH af-
hankelijk te maken van transparantie over de besteding van het geld, 
het behalen van de doelstellingen, en de inspannings- en investerings-
verplichtingen van de deelnemende bedrijven. De motie wordt met één 
stem verschil verworpen door CDA, VVD en PVV. Heel jammer. In een 
andere, met algemene stemmen aangenomen motie vraagt Voordewind 
de regering ervoor te zorgen dat het IDH voortvarend aan de slag gaat 

met leefbaar loon en (de ergste vormen van) kin-
derarbeid, in lijn met de ILO doelstelling om deze 
vormen van kinderarbeid in 2016 uit te bannen. 

In 2014 concludeert evaluatiedienst IOB24 in 
haar rapport Riding the wave of sustainable 
commodity sourcing over vormen van steun aan 
goede landbouwpraktijken, trainingen van boe-
ren en certificering van cacao, katoen, hout en 
thee, dat het IDH een ‘succesvolle bijdrage’ heeft 

geleverd aan gecertificeerde productie van deze en andere producten.  
Voor de primaire producenten zijn de resultaten ‘tamelijk bescheiden’, 
voor armoede ‘erg bescheiden’.cxci Dat laatste is geen wonder, de stan-
daarden liggen te laag. Wat vaak ontbreekt is een eerlijke prijs, een prijs 
die alle sociale en milieukosten internaliseert. Het IOB constateert dat 
van duurzame markttransformatie - het ‘hogere doel’ van het IDH - nog 
geen sprake is. Ook presenteerde het IDH zijn resultaten vaak mooi-
er dan ze in werkelijkheid zijn. Over het ‘IMVO gehalte’ van het IDH en 
meer specifiek het naleven van de OESO-richtlijnen meldt de evaluatie 

Van duurzame markt-
transformatie nog geen 

sprake

24  De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (voorheen: Inspectie Ontwik-
kelingssamenwerking en Beleidsevaluatie) (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
verricht onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van het Nederlandse 
buitenlandbeleid.
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niets. Dat is vreemd, omdat de problemen bij de genoemde producten 
juist vaak schendingen van arbeidsrechten en milieunormen betreffen.
In juni 2016 stellen Voordewind en van Laar (PvdA) weer vragen over 
wat het IDH heeft gedaan tegen kinderarbeid. Minister Ploumen rea-
geert met een lijst van activiteiten in twaalf sectoren, waar kinderarbeid 
via productcertificering zou zijn teruggedrongen.cxcii Ik kan niet beoor-
delen wat dit inhoudt, maar dan geldt het voordeel van de twijfel...

Al met al zijn onze verwachtingen met betrekking tot het IDH en MVO 
Nederland niet uitgekomen. Als MVO Platform zijn we er wel in geslaagd 
de aanzet te geven tot nieuwe MVO instituties, maar we hebben blijk-
baar niet de invloed en lobbykracht om ze volgens de oorspronkelijke 
bedoeling te laten werken. Denkend aan Holland zie ik VNO-NCW…
En dan de hamvraag: heeft de pleitbezorging van het MVO Platform ge-
leid tot organisaties die wezenlijke verbetering tot stand brengen voor 
de slachtoffers van schending van mensenrechten? Afgaande op mijn 
ervaring tot medio 2018 is MVO Nederland aanvankelijk te lang en teveel 
blijven steken in voorlichting en vrijblijvendheid, en is het IDH teveel ge-
focust geweest op kort-door-de-bocht certificering voor multinationale 
bedrijven die de schijn wekt dat de problemen zijn opgelost. MVO Ne-
derland heeft duidelijk een flinke draai gemaakt, maar van het IDH ben ik 
minder zeker als ik zie dat de Raad van Toezicht bijna uitsluitend uit men-
sen uit het grote bedrijfsleven bestaat. Geen vakbond of NGO in zicht.cxciii 
Maar dat betekent niet dat ze helemaal geen impact hadden. Veel bedrij-
ven en andere organisaties zijn met IMVO aan de slag gegaan.

23  Rapportage en transparantie
In 2001 stelt de regering een zeer bescheiden doel: het aantal maat-
schappelijke rapportages van bedrijven moet met 2% per jaar groeien. 
In de rijksbegroting 2004 zegt het kabinet zich vooral te willen richten 
op de kwalitatieve ontwikkeling daarvan. Prima, maar we vinden dat een 
kwantitatieve doelstelling zeker niet mag ontbreken. De Kamer vraagt 
om meer ambitie.cxciv De regering zegt dat toe maar komt niet met voor-
stellen.
In 2002 verschijnt de weliswaar vrijwillige maar wel gezaghebbende 
Richtlijn 400 Jaarverslag van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Die 
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heeft als doel de kwaliteit van de externe verslaggeving van organisa-
ties en bedrijven in Nederland te bevorderen. Richtlijn 400 vraagt als 
eerste om rapportage over ’… de aspecten people, planet en profit: de 
sociale, milieu- en economische aangelegenheden die bij het onderne-
men een rol spelen’.cxcv In 2004 publiceert de Raad een Handreiking voor 
Maatschappelijke Verslaggeving, waarop we als MVO Platform inbreng 
hebben geleverd. De Handreiking is ook vrijwillig, maar voor die tijd re-
delijk uitgebreid en vooruitstrevend.cxcvi De vrijwilligheid van Richtlijn 
400 bestaat nog steeds, ondanks discussies in de Kamer, die bepleit 
het principe ‘pas het toe of leg uit’ ook hiervoor te laten gelden.cxcvii Dat 
houdt in dat je de richtlijn moet volgen en moet uitleggen als je dat op 
onderdelen niet doet. Halve toezeggingen van de regering leiden niet 
tot een besluit. Sinds 2021 is er een nieuwe Richtlijn 400 Jaarverslag, 
met vier pagina’s over ketenbeheer en (I)MVO.cxcviii

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat sinds oktober 
2004 tweejaarlijks de Transparantiebenchmark uitvoeren, een onder-
zoek naar de kwaliteit van MVO-verslaggeving van de grootste bedrij-
ven. Het MVO Platform ziet dit als een resultaat van onze lobby. Op 
basis van de eerste versie van de benchmark 
heeft staatssecretaris Van Gennip 110 van de 
175 onderzochte bedrijven een ‘gele kaart’ 
gestuurd die hen aanspreekt op hun reputatie. 
Dat valt niet bij alle ontvangers in goede aar-
de; zij argumenteren dat transparantie niets 
zegt over het MVO-beleid van een bedrijf. 

Joris Oldenziel van SOMO en ik schrijven in februari 2005 een artikel 
voor het Financieel Dagblad, dat de visie van het MVO Platform weer-
geeft.cxcix We bespreken de kritiek op de gele kaarten van Van Gennip. 
Het is lastig om MVO resultaten te beoordelen als bedrijven daarover 
niet publiekelijk rapporteren, schrijven we, en hun rapportages niet on-
derling vergeleken kunnen worden. Die rapportages maken deel uit van 
de MVO-definitie van de overheid: verantwoord omgaan met mens, mi-
lieu en de economische kant van de bedrijfsvoering én daarover verant-
woording afleggen. We zien de Transparantiebenchmark als een zinvol-
le stap in de richting van een breder en minder vrijblijvend beleid, maar 

Gele kaart voor bedrijven
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niet meer dan dat. Het is inderdaad mogelijk een glossy maatschappelijk 
verslag te maken en toch nauwelijks informatie te geven over de pro-
blemen waar bedrijven mee aan de slag zouden moeten, zoals kinder-
arbeid en milieuschade. Bedrijven die nauwelijks werk hebben gemaakt 
van ketenverantwoordelijkheid maar keurig rapporteren over de activi-
teiten in hun hoofdvestigingen, krijgen zo makkelijk een verantwoord 
imago. De lat van de Transparantiebenchmark ligt erg laag. Rapportage 
zonder dialoog met relevante stakeholders en onafhankelijke contro-
le wordt snel een pr-exercitie. Transparantie is overigens meer dan een 
jaarverslag. Je moet als bedrijf ook open staan voor vragen van burgers. 
Dat gebeurt nog maar weinig. 

Tegelijk met de publicatie van de tweede Transparantiebenchmark publi-
ceert het MVO Platform het rapport Zicht op duurzaamheid? Transparan-
tie in productieketens onderzocht.cc Het betreft de ketens van granieten 
grafmonumenten, kleding, MP3 spelers, edelstenen, kobalt, soja, cacao, 
ananas en thee. De transparantie varieert sterk, maar het is duidelijk dat 
die op het niveau van afzonderlijke producten nog veel te wensen over-
laat. Over de productie van edelstenen, kobalt en grafstenen is helemaal 
geen informatie te vinden. Over die van MP3 spelers, kleding en voedsel-
producten is enige informatie beschikbaar, maar bij ‘duurzaamheidsga-
ranties’ is in geen enkel geval plaatselijk onderzoek gedaan.

In een brief van maart 2007 laten we Kamer opnieuw weten dat de Ne-
derlandse overheid bedrijven moet verplichten te rapporteren over hun 
sociale en ecologische impact, in de hele keten.cci In die maand pra-
ten we ook met staatssecretaris Heemskerk. In zijn kabinetsvisie 2008-
2011 schrijft hij dat sinds 2005 bedrijven wettelijk verplicht zijn in hun 
jaarverslag informatie te geven over ’… niet-financiële prestatie-indica-
toren (...) voor zover dit noodzakelijk is voor een goed begrip van de ont-
wikkeling, de resultaten of de positie van de onderneming.’ccii Daar gaat 
het ons niet om. Dan hoeven bedrijven alleen te rapporteren over risi-
co’s van hun handelen voor hun bedrijf, niet over die voor mens en mi-
lieu. Dat is bizar. Verder verwijst Heemskerk naar het Global Reporting 

25  Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor 
duurzaamheidsverslaggeving opstelt. Daarmee communiceert een organisatie publiekelijk over 
haar economische, milieu- en sociale prestaties. De richtlijnen worden regelmatig herzien.
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Initiative (GRI) als wereldwijde vrijwillige standaard voor rapportage. 25

Begin 2010 bepleiten we om de GRI Richtlijnen als basis te gebruiken 
voor verplichte IMVO rapportage.cciii

De Consumentenbond wil de leemte in de productinformatie voor de 
consument opvullen. Vanaf 2002 wordt aan de Wet Openbaarheid Ke-
tens (WOK) gewerkt.cciv De (voorbeeld)wet garandeert de consument 
toegang tot de volledige informatie die hij/zij nodig heeft om voor een 
product of dienst te kiezen. Met die informatie kunnen consumenten 
zich een mening vormen en deelnemen aan het debat over duurzame 
productie en consumptie. Het MVO Platform steunt de initiatiefwet, die 
een aantal jaren onderwerp van politieke debat wordt.ccv De regering laat 
in 2008 door EIM onderzoek doen na de ‘haalbaarheid’ van de WOK.ccvi 

Op basis daarvan wijst de regering het initiatief af met als slotconclu-
sie: ’Het is twijfelachtig of de WOK uiteindelijk zal leiden tot meer duur-
zaamheid.’ccvii  
Ondertussen is PvdA Kamerlid Mei Li Vos bezig met een initiatiefwet 
die de kritiek op de WOK moet ondervangen. We gaan bij haar op be-
zoek, reageren op de eerste versie, maar horen dan niets meer. Waarom 
mislukken deze twee initiatieven voor ketentransparantie? 
In het onderzoek van EIM staat: ’De introductie van de WOK zal naar de 
verwachting van de belangenbehartigers van de bedrijven eerder een 
stap terug betekenen dan vooruit (‘’hakken in het zand’’  in plaats van 
vrijwillige medewerking).’ Het is een van de klassieke dooddoeners van 
de werkgevers tegen elke IMVO wetgeving. Ook te formuleren als: ver-
plicht ons tot niets, want dan doen we het juist niet. Regering en Kamer 
laten zich daardoor inpakken.

De pogingen van Kamerleden om tot een Wet Openbaarheid Ketens te 
komen houden echter niet op. In november 2009 dient Voordewind met 
vijf andere partijen een motie in waarin ze de regering vragen ervoor te 
zorgen dat bedrijven inzage geven in hun productieketen, inclusief half-
fabricaten en grondstoffen, daarover rapporteren en aangeven waar de 
grootste mensenrechtenproblemen zitten en wat hun aanpak daarvan 
is. Dat zou een enorme doorbraak zijn! De motie wordt met 119 van 
de 150 stemmen aangenomen. Een minder vergaande motie die bedrij-
ven verplicht binnen tien jaar volledig transparant te worden wordt ook 
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aangenomen. En wat gebeurt er terwijl de PvdA en D66 – die de motie 
ondersteunen – in de regering zitten en de PvdA staatssecretaris MVO 
in zijn portefeuille heeft? Helemaal niets! 
We overleggen in 2009/2010 met vooral PvdA, GroenLinks, Christen-
Unie en D66 over de volgende stappen. In elke brief aan de Kamer kaar-
ten we het onderwerp aan. Met de eerste twee partijen praten we over 
hun idee voor een eigen initiatiefwet over verplichte MVO rapportage. 
Het komt er niet van, ook omdat er in juni 2010 nieuwe verkiezingen 
zijn. Daarna zit er een rechts kabinet van VVD en CDA, met gedoog-
steun van de PVV…

In 2009 consulteert het Ministerie van Economische Zaken het MVO 
Platform over herziening van de Transparantiebenchmark. We dringen 
erop aan meer nadruk te leggen op de resultaten van het MVO beleid, 
juist ook in toeleveringsketens. Bedrijven hebben gemiddeld een 1.7 op 
een schaal van 10 als het om ketentransparantie gaat. Ook vragen we 
beoordeling van veel meer bedrijven. De aanbevelingen worden deels 
opgevolgd, voortaan worden 500 in plaats van 170 bedrijven onder-
zocht. Nu denk ik dat de herziening van de Transparantiebenchmark 
een afleidingsmanoeuvre is geweest om alle Kamervoorstellen over 
verplichte transparantie te ondermijnen. In een notitie van juni 2013 
komt het MVO Platform met tal van voorbeelden over de povere stand 
van zaken en we spreken opnieuw uit wat we van bedrijven en de over-
heid verwachten.ccviii Lobby betekent ook eindeloos herhalen.

Inmiddels is de Transparantiebenchmark een initiatief dat steeds meer 
in detail laat zien hoe het met de transparantie van de circa 500 groot-
ste bedrijven gesteld is.ccix Sinds de instelling van de Kristalprijs, met 
een feestelijke prijsuitreiking en een hoop publiciteit, ligt de nadruk op 
bedrijven die het qua transparantie goed doen. 
De meerderheid van de bedrijven die nog steeds 
een nul-score hebben, kan echter rustig wegdui-
ken.
En nu, in de jaren twintig? Kwantitatief is de toe-
stand ronduit beroerd, blijkt uit de Transparantie-
benchmark 2021.
Van de 683 onderzochte bedrijven zitten er 20 in 

Een feestje voor 
koplopers
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de kopgroep en heeft bijna twee derde (447 bedrijven) een nul-score!ccx

Wat doet de regering? De gele kaarten voor achterblijvende bedrijven 
zijn verdwenen, laat staan dat er rode kaarten zijn uitgedeeld. Van een 
pressiemiddel is de Transparantiebenchmark een feestje voor een paar 
koplopers geworden. Een externe evaluatie concludeert recent dat de 
benchmark zeer weinig resultaat sorteert, weinig motiveert en nauwe-
lijks gezag heeft. Deze omvormen tot toezichthoudend orgaan, wat het 
MVO Platform al jaren geleden bepleitte, wordt nu wel als optie op tafel 
gelegd.ccxi 

Uit Brussel komt na 
lang lobbyen van de 
European Coalition 
for Corporate Justi-
ce (ECCJ), de koe-
pel waaronder het 
MVO Platform zich 
schaart, een richtlijn 
voor niet-financiële  
rapportage.ccxii Elk 
land moet die om-
zetten in een wette-
lijke plicht, maar het 
ambitieniveau kan 

variëren. Nederland kiest het laagste ambitieniveau.ccxiii Vanaf 2017 
moeten beursgenoteerde vennootschappen, banken en verzekeraars 
met meer dan 500 werknemers - zo’n 120 bedrijven - verplicht rappor-
teren over hun aanpak van milieu, sociale en personeelszaken, mensen-
rechten en bestrijding van corruptie. Ze moeten ook de resultaten van 
hun inspanningen openbaar maken. Als bedrijven melden dat er geen 
beleid is, moeten ze ’… van de redenen daarvoor gemotiveerd opgave’ 
doen.ccxiv Verificatie van de informatie is niet verplicht; de accountant 
moet alleen controleren of de verklaring aanwezig is. Zo makkelijk ko-
men grote bedrijven in Nederland ermee weg! 
In april 2021 stelt de Europese Commissie een aantal amendementen 
op haar Richtlijn voor. In het voorstel wordt het aantal bedrijven dat on-
der de regels valt hoger, en controle van de informatie door een accoun-

Foto: Adobe Stock
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tant verplicht. En er komt een meer gedetailleerde rapportageverplich-
ting volgens EU duurzaamheidsnormen.ccxv De amendementen worden 
pas over een paar jaar ingevoerd; uitstel dus voor de 41.000 Europe-
se bedrijven die nu moeten gaan rapporteren (dat waren er 18.000 in 
2003).ccxvi  Er komt langzaam wat schot in, maar ook deze richtlijn komt 
niet in de buurt van wat een grote meerderheid van de Tweede Kamer 
al in 2009 (!) wilde: inzage in productieketens, aangeven waar de groot-
ste (mensenrechten)problemen zitten en wat bedrijven daaraan doen. 
En daarover rapporteren. Maar … langzaam maakt vrijblijvendheid toch 
plaats voor regels en wetgeving.

24  Verantwoord inkopen en aanbesteden
door de overheid
De overheid is opdrachtgever voor miljarden aan producten, projecten 
en diensten. Begin 2007 stond de teller op 30 miljard, inmiddels is dat 
60 miljard euro. Een grote meerderheid in de Kamer is van mening dat 
als de overheid van bedrijven vraagt verantwoord te ondernemen, zij 
dat zelf ook moet waarmaken. Op 5 december 2000 neemt de Tweede 
Kamer een motie aan die de regering vraagt om een gedragscode voor 
de ‘overheid als ondernemer’: als inkoper, opdrachtgever en uitvoerder 
van andere economische handelingen. Het lijkt of op dit terrein veel en 
snel MVO-winst is te behalen.ccxvii 
Maar als de regering in het najaar van 2003 een Plan van Aanpak naar 
de Kamer stuurt, is nog verre van concreet wat ze wil. Zelfs de uitgangs-
punten waarop het beloofde beleid zal worden gebaseerd ontbreken. 
Een daarvan, zeggen wij, moet zijn het ondersteunen van verantwoord 
ondernemen door producenten in ontwikkelingslanden, met name de-
gene die producten aan Nederlandse overheden leveren. De kosten die 
producenten maken om sociaal en ecologisch verantwoord te produ-
ceren moeten worden verdisconteerd in de prijs van het geleverde pro-
duct, want anders dreigen zij marktaandeel te verliezen. MVO mag niet 
werken als een stoomwals die kleinere producenten uit de markt drukt. 

We adviseren EZ hoe een verantwoord inkoopbeleid er uit zou kunnen 
zien. In 2004 blijft de Kamer steeds weer vragen om duidelijk beleid 
voor verantwoord inkopen. Eind 2004 laat het ministerie van Volks-
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huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) weten dat in 2010 
50% van de overheidsinkopen en -aanbestedingen duurzaam plaats 
moet vinden, terwijl het op dat moment ongeveer 20% is. Het gaat om 
hout, computers, energie, kleding, biologische catering en papier.ccxviii 

Maar het gaat allemaal erg langzaam. We voeren de druk op.ccxix In 2005 
neemt de Kamer een motie aan die stelt dat in 2010 voor álle rijksaanko-
pen en -investeringen duurzaamheid een zwaarwegend criterium moet 
zijn.ccxx De regering lijkt nu een flinke draai te moeten maken. We pra-
ten met de staatssecretaris van EZ, andere departementen en NGO’s 
ook over sociale criteria voor duurzaam inkopen; daarmee vlot het veel 
minder dan met de milieucriteria. Maar staatssecretaris Van Gennip lijkt 
enthousiast, ze is al bezig met de sociale criteria, meldt ze aan de Kamer, 
en NGO’s worden bij de uitvoering betrokken.ccxxi 
Samen met de Fair Trade Organisatie, Max Havelaar en OxfamNovib ge-
bruiken we de motie om gesprekken te voeren met de ministeries van 
Economische Zaken (EZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordering (VROM). SZW gaat over de 
sociale criteria en VROM is hoofdverantwoordelijk voor duurzaam in-
kopen. We spreken ook met uitvoeringsorganisatie SenterNovem die 
het allemaal concreet moet maken op sector- en productniveau. De ge-
sprekken zijn onbevredigend: de ambities zijn mager en de ruimte voor 

inbreng beperkt. Gesprekken met de directie 
Duurzame Bedrijfsvoering Overheid van VROM 
leveren ook weinig op. De betrokken ministers 
gaan in conclaaf over de sociale criteria en pas 
in maart 2006 krijgen we als NGO’s de gelegen-
heid daarop te reageren.

In augustus 2007 wordt duidelijk hoe onbelang-
rijk duurzaam inkopen voor de overheid nog is. 
Het Ministerie van SZW maakt trots bekend dat 

de overheid erin is geslaagd om 10 tot 15 miljoen te besparen op de 
aanschaf van informatie- en communicatietechnologie voor zes minis-
teries en 31 overheidsdiensten. Maar behalve energiezuinigheid spelen 
milieucriteria geen rol, laat staan sociale criteria. Wij schrijven een brief 
aan minister Donner van SZW.ccxxii  Daarin wijzen we op de misstanden 
op milieu- en arbeidsgebied in de ICT sector en zeggen het onbegrijpe-
lijk te vinden dat sociale criteria, waaronder de vier fundamentele ar-

Magere ambities bij 
duurzame 

overheidsinkopen
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beidsrechten, geen rol hebben gespeeld bij het afsluiten van een ICT 
contract dat minstens twee maar mogelijk vier jaar loopt.26 
De reactie van Donner stelt teleur. Hij laat weten dat de invloed van de 
Nederlandse overheid wat betreft duurzaam inkopen beperkt is en meent 
dat het nog te vroeg is voor sociale criteria bij deze aanbesteding. En dat 
terwijl de Kabinetsvisie MVO 2008 – 2011 zegt dat de vast te stellen pro-
ductcriteria ‘qua duurzaamheid zo ambitieus zijn dat een betekenisvolle 
verschuiving in de markt teweeg wordt gebracht.’ccxxiii Wij informeren de 
Kamer en stellen voor met een overzicht te komen van landen, sectoren 
én overheidsprojecten (bijv. boven de € 5 miljoen) die nadrukkelijk op na-
leving van sociale- en milieucriteria bekeken moeten worden.ccxxiv 

In mei 2008 stelt het kabinet het politieke kader vast voor de sociale 
criteria bij overheidsaankopen.ccxxv Centraal staan de vier fundamente-
le arbeidsrechten, aanvullende arbeidsrechten voor een beperkt aantal 
productgroepen, fair trade criteria voor een aantal specifieke producten 
met een fair trade keurmerk, een procesmatige benadering en een voor-
keurspositie voor producten van MVO multi-stakeholderinitiatieven zo-
als de Fair Wear Foundation. Aan deze uitkomst heeft onze hardnekkige 
lobby het nodige bijgedragen. Maar daarna volgt weer een stap terug. 
Het concreet maken en vaststellen van de sociale criteria wordt ver-
traagd door eindeloos terugkerende juridische discussies of de EU ak-
koord zal gaan. Brussel blijft vaag en de regering durft blijkbaar zelf de 
knoop niet door te hakken. In februari 2009 ligt er een tweede versie 
van de concretisering, die op een aantal punten ongunstig afwijkt van 
de eerste. Wat gaat dat allemaal gruwelijk moeizaam!
Opnieuw wil de Kamer meer en sneller. Een motie van de SP over duur-
zame overheidsinkoop van natuursteen wordt door bijna de hele Kamer 
aangenomen.ccxxvi Het vraagt overheidsinkopers een prijs voor natuur-
steen te betalen die het mogelijk maakt dat fundamentele arbeidsnor-
men worden gerespecteerd, en alleen natuursteen in te kopen van be-
drijven die dat respect kunnen aantonen òf daarvoor een verbeterplan 
hebben. De motie is een mooie steun voor de activiteiten van de LIW 
rond natuursteen, en maakt duidelijk dat de overheid niet ten koste van 
arbeid(st)ers op een koopje boodschappen mag doen.

26  Op 10 juni 2022 is het recht op een veilige en gezonde werkomgeving door de ILO als 
vijfde aan de andere vier fundamentele arbeidsrechten toegevoegd. 
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Begin 2009 is het voor inkopers al verplicht om bij 52 productgroepen 
milieucriteria te stellen.ccxxvii Dat geldt niet voor sociale criteria. De re-
gering meldt de Kamer ook dat de toepassing van sociale criteria alleen 
geldt voor grote opdrachten. Wat grote opdrachten zijn is gebaseerd 
op de EU-grenzen voor openbare aanbestedingen: €133.000 voor le-
veringen en diensten, ruim €5 miljoen voor publieke werken. Dat móet 
niet van de Europese Commissie, maar Nederland hanteert die grenzen 
wel omdat het toepassen van de sociale criteria onder deze bedragen 
niet ‘proportioneel’ en dus te omslachtig zou zijn. Een groot deel van 
de overheidsinkopen en -aanbestedingen valt daardoor af. Bij wat over-
blijft moet de opdrachtnemer een ‘redelijke inspanning’ leveren. Wat dat 
is, hoe diep hij in de keten gaat en hoe hij misstanden gaat aanpakken 
mag hij zelf weten. Een sociale gatenkaas dus.

Minister Cramer van VROM legt de Kamer in oktober 2009 haar plannen 
voor.ccxxviii Begin februari 2010 schrijft het MVO Platform aan de Vast-
Kamercommissie van VROM dat die plannen nauwelijks ambitie tonen 
en vraagt het bij de minister aan te kaarten.ccxxix We vinden dat de on-
dergrens voor het toepassen van sociale criteria van tafel moet, of veel 
lager moet zijn. Een aantal gemeenten maakt terugtrekkende bewegin-
gen omdat hun aankopen en aanbestedingen meestal veel lager liggen. 

Leefomstandigheden voor  werkers in een steengroeve in Chiimakurthi
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Ook wordt de controle van de naleving eenzijdig bij de NGO’s gelegd en 
niet bij de overheid, terwijl die notabene de contractpartij is. 
Het overleg met de Kamer begin maart 2010 laat een imaginaire wer-
kelijkheid zien: politici zijn hoofdzakelijk positief over de plannen 
van minister Cramer. Maar, wordt ook gezegd, de champagnefles kan 
nog niet open. Onze kritiek op de te hoge drempels voor toepassing 
van de sociale criteria en op de controlerol van NGO’s krijgt weer-
klank. Maar nul actie om daar wat aan te doen. Het debat gaat niet 
over hoe het inkoopbeleid naleving van de arbeidsrechten kan verbe-
teren, maar over wat bedrijven en branches vinden van de ‘regeldruk’. 
De minister prijst het ‘nauwe contact’ met de bedrijven daarover.ccxxx 

De Kamer heeft hoog ingezet, maar laat het nu  lopen. Pijnlijk.

In 2011 - er is inmiddels een kabinet van CDA en VVD met PVV als ge-
doogpartner - doet het MVO Platform nog een poging duurzaam in-
kopen aan te kaarten.ccxxxi Aanleiding is het advies van de ACTAL, het 
Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten. Dat stelt dat het beleid 
voor duurzaam inkopen niet effectief is en bedrijven teveel regeldruk 
oplegt. VVD kamerlid Leegte laat meteen in de Telegraaf weten het he-
le beleid te willen afschaffen, terwijl de partij het sinds 2005 heeft ge-
steund. Een aantal milieuorganisaties, MVO Nederland en De Groene 
Zaak vallen het ACTAL rapport aan en betogen dat bij de berekening van 
de meerkosten geen rekening is gehouden met de extra maatschappe-
lijke en milieukosten die niet-duurzame productie met zich mee brengt. 
Argumenten zijn ook dat de sociale criteria nog maar net van kracht zijn 
en dat de systematiek anders is dan bij de milieucriteria, die al langer 
worden gebruikt.27 Wij bepleiten voor álle criteria en aanscherping van 
het beleid, zodat koplopers worden beloond en achterblijvers gestimu-
leerd om hun hun productieketen te verduurzamen.

In juli 2014 doen Kamerleden Van Ojik (Groen Links) en Voordewind 
(CU) nog een poging om vaart in de zaak te krijgen. Ze willen dat de 
OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights leidend zijn voor het inkoopbeleid en vinden de Toolkit Kinderar-

27  In het Nationaal Actieplan Mensenrechten en Bedrijfsleven staat dat de sociale voorwaar-
den sinds januari 2013 in alle Europese aanbestedingen van de Rijksoverheid worden toege-
past. Gemeenten, provincies en waterschappen worden gestimuleerd dat ook te doen. 
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beidvrij inkopen door overheidsinstanties van Stop Kinderarbeid daar-
voor een goed hulpmiddel. De regering moet een eenduidige toepassing 
van de sociale criteria stimuleren bij gemeenten, provincies, water-
schappen e.d. en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking moet het voortouw nemen bij de toepassing van de 
mensenrechtencriteria voor het inkoopbeleid.ccxxxii Het mag niet baten.
Wat heeft het allemaal opgeleverd? Na mijn tijd als MVO lobbyist blijf 
ik vanuit de LIW bij duurzaam inkopen betrokken. Begin 2015 praat ik 
mee over een beleidsevaluatie door extern bureau Berenschot. Uit het 
eindrapport blijkt dat de toepassing van de sociale criteria bij duur-
zaam inkopen summier en vrijblijvend is, en niet in lijn met de OESO- 
richtlijnen. Het MVO Platform schrijft in mei 2015 aan de Kamer dat het 
instemt met de conclusies en aanbevelingen van Berenschot, en doet 
aanvullende suggesties.ccxxxiii 

In 2016 maakt de regering eindelijk keuzes 
en wijst tien productcategorieën aan die bo-
ven de EU-drempelwaarden zitten; daarvoor 
gaan de Internationale Sociale Voorwaarden 
(ISV) gelden.28 Die categorieën zijn sectoren 
met hoge MVO-risico’s, waarbij de overheid 
een aanzienlijke marktpartij is. Vreemd is dat de grote sector vastgoed 
en infrastructuur en andere bouwgerelateerde activiteiten er niet bij 
horen.ccxxxiv Een rapport van de evaluatiedienst IOB uit 2019 berekent 
dat slechts 2,5% van de waarde van goederen, diensten en werken die 
de rijksoverheid jaarlijks afneemt onder de sociale voorwaarden valt. Nog 
triester is dat sociale voorwaarden geen minimum voorwaarde zijn om 
mee te dingen naar het contract; ze gelden alleen bij het winnende con-
tract. Volgens de IOB zouden juist sociale voorwaarden als minimum voor 
alle meedingende bedrijven zoden aan de dijk zetten. De ISV zouden bo-
vendien voor veel meer productcategorieën met hoge MVO-risico’s ver-
plicht moeten worden. Bij de milieuvoorwaarden zijn het er 45!
Kamerleden van PvdA en GroenLinks constateren dat in 2019 de ISV bij 
slechts 19 overheidsaanbestedingen zijn toegepast en dat niet duidelijk 
is hoe er vervolg aan is gegeven, hoe de controle op naleving van OE-
SO-richtlijnen plaatsvindt en welke impact dit heeft op de sociale doe-

Sociale criteria beperkt 
en vrijblijvend

28  Bedrijfskleding, catering, papier en drukwerk, energie, middelenbeheer en afvalverwerking, 
kantoor- en computerbenodigdheden, laboratoria, ICT, datacentra en dataverbindingen.
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len.ccxxxv Zij willen de ISV verplicht stellen voor meer producten met ho-
ge MVO risico’s, minimumcriteria voor het meedoen bij aanbestedingen 
inzetten en de controle op de uitvoering verbeteren. Minister Kaag raadt 
de motie af omdat ze andere overheden niet wil verplichten de ISV toe te 
passen, wat wél is aanbevolen door de IOB. De motie wordt ruim verwor-
pen door onder meer de coalitiepartijen (VVD, D66, CU en CDA) die het al 
20 jaar over duurzaam inkopen hebben. Ik vind het een enorme blamage.

Wat is de stand van zaken in 2021? Zeer mager volgens twee goed on-
derbouwde rapporten.ccxxxvi ccxxxvii Een onderzoek naar 20 aanbestedin-
gen van de Rijksoverheid in de periode 2018-2021 laat zien dat slechts in 
10% procent de internationale sociale voorwaarden voor overheidsinko-
pen worden toegepast. Zonnepanelen die door gemeenten en provincies 
zijn aangekocht, worden in China vervaardigd met dwangarbeid van Oei-
goeren, en de overheid kocht medische handschoenen die onder erbar-
melijke omstandigheden in Maleisië worden geproduceerd.29 Een groot 
deel van de aanbestedingen valt buiten de tien gekozen categorieën, ter-
wijl ze plaatsvinden in risicosectoren. Er is onvoldoende kennis en ambi-
tie bij de Rijksoverheid om het beleid in de praktijk te brengen en zicht 
op de toepassing ontbreekt. Er zijn ook een aantal goede voorbeelden. Zo 
stelden inkopers van Rijkswaterstaat bij een aanbesteding voor catering 
voor 10.000 ambtenaren voorwaarden aan de (fair trade30) minimumprijs 
plus een premie voor de koffieboeren, en kregen bedrijven de voorkeur 
die een goed plan voor ketenverduurzaming konden presenteren.ccxxxviii  
Hoe triest het algemeen is gesteld met de kopjes koffie van overheids-
ambtenaren blijkt uit een artikel van MVO Nederland uit 2020.ccxxxix 
Eind november 2021 doet het MVO Platform opnieuw een aantal aan-
bevelingen aan de Tweede Kamer.ccxI De overheid moet prioriteit geven 
aan bedrijven die al verantwoord ondernemen, maar kijkt in de praktijk 
teveel naar (papieren) ambities en te weinig naar geleverde prestaties. 
De aanbevelingen lijken sterk op de aanbevelingen die we al zeker 15 
jaar geven. Ground Hog Day. 

29  De beide voorbeelden zijn als eerste door resp. het Financieel Dagblad en de FNV gepubli-
ceerd.
30  In de praktijk betekent dat bijna altijd koffie met een Max Havelaar keurmerk, maar be-
drijven zonder dat keurmerk die wél aan dezelfde voorwaarden voldoen mogen volgens de 
regels ook meedingen.
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25  Goed ondernemingsbestuur en MVO
In 2003 grijpt het MVO Platform de kans om te reageren op het con-
ceptvoorstel van de Commissie Tabaksblat31 voor hernieuwing van de 
code voor ‘goed ondernemingsbestuur’, corporate governance in busi-
ness lingo.ccxIi Deze code zet de standaard voor het bestuurlijk func-
tioneren van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, mede op 
basis van het principe ‘pas toe of leg uit’. In de taakopdracht van de 
Commissie staat ’… naleving [van de code] dient het vertrouwen in het 
goede en verantwoorde bestuur van ondernemingen te vergroten’ en 
meteen daarna: ’De invalshoek van de kapitaalmarkt staat derhalve 
centraal, dat wil zeggen de relatie beursgenoteerde ondernemingen - 
kapitaalverschaffers, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de positie 
van andere stakeholders (werknemers en andere betrokkenen).’ En dan 
volgt: ’Deze invalshoek houdt ook in dat het onderwerp maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen geen onderdeel vormt van een hernieuw-
de code.’ Dat is onlogisch, schrijven we aan de Commissie, omdat het 
vertrouwen in ondernemingen ook afhankelijk is van hun impact op an-
deren dan kapitaalverschaffers, zoals werknemers en de gemeenschap 
waarin zij opereren. MVO is een kerntaak van een onderneming, zoals 
de SER al heeft geconstateerd in haar advies De winst van waarden.ccxIii 

We doen elf voorstellen om MVO integraal op te nemen in de code. De 
Commissie doet er niets mee. Als er al eenduidige bindende regels voor 
MVO en maatschappelijke verslaglegging en transparantie zouden zijn, 
dan zou een verwijzing in de code volstaan. Maar die zijn er niet. Daar-
om grijpen we als MVO Platform alle mogelijkheden aan om onze inhou-
delijke ideeën ingang te doen vinden in bestaande codes, zodat ze later 
mogelijk onderdeel worden van bindende normen. 

In 2007 spreken we opnieuw met Kamerleden over MVO en de code 
voor goed ondernemingsbestuur. De Tweede Kamer vraagt de regering 
met voorstellen voor verbetering te komen. Staatssecretaris Heems-
kerk van EZ pakt het op. Uit het rapport Geborgd of Verborgen - Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen in Corporate Governance, blijkt 
dat het idee van MVO in de code wel terrein wint, maar ook de nodi-

31  Morris Tabaksblat was eerder onder meer bestuursvoorzitter van Unilever
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ge tegenstand ontmoet.ccxIiii De aanbevelingen van het MVO Platform 
zijn daarin terug te vinden. Heemskerk vraagt de Commissie Burgmans 
(ex-CEO Unilever) advies uit te brengen. Burgmans zegt - een positie-
ve verrassing - dat elk bedrijf met meer dan 50 werknemers MVO be-
leid moet hebben en daarover jaarlijks moet rapporteren, ’… zodat er 
concrete aanknopingspunten zijn voor een dialoog met aandeelhouders 
en overige belanghebbenden.’ Bepalingen daarover moeten in de code 
worden opgenomen met in de preambule: ‘Het bestuur en de raad van 
commissarissen behoren met de belangen van de verschillende belang-
hebbenden rekening te houden, inclusief de voor de onderneming rele-
vante maatschappelijke aspecten van ondernemen.’ccxIiv

Die laatste formulering komt in de code, maar niet de voorstellen van 
Burgmans voor een verplicht MVO beleid en rapportage daarover.ccxIv 

De regering vindt de nieuwe code een belang-
rijke stap vooruit. Wij zijn niet tevreden en ko-
men tot de conclusie dat er een aparte MVO- 
en corporate governance code moet komen.
ccxIvi  

Tweede Kamerlid Kalma (PvdA) is geïnteres-
seerd en stelt Minister van Financiën en par-
tijgenoot Bos voor om grote bedrijven te laten 

rapporteren via het Global Reporting Initiative. Bos is tegen, omdat ’wat 
MVO is natuurlijk van bedrijf tot bedrijf enorm verschilt.’ Een in die tijd 
veel gebruikte drogredenering. Bedrijven zijn aan dezelfde normen ge-
bonden, maar hun impact op mens en milieu kan per norm sterk ver-
schillen. 
Als we een sprong maken naar de laatste versie van de Nederlandse 
Corporate Governance Code uit 2016, dan is er meer te vinden over 
MVO.ccxIvii Zo moet de strategie van de onderneming aandacht beste-
den aan ‘... relevante aspecten van ondernemen, zoals milieu, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de keten waarin de onderneming ope-
reert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en 
omkoping.’ En ’De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemin-
gen bieden vennootschappen bij internationaal zakendoen handvatten 
voor invulling van de ketenverantwoordelijkheid.’ 
De Nederlandse Corporate Governance Code 2016 is wél bindend: 

Een positieve verrassing
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’Beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om de 
Code na te leven. Zij moeten dit doen volgens de “pas toe of leg uit”-re-
gel.’ccxIviii Zo krijgt een vrijwillige code uiteindelijk toch kracht van wet!

Op de valreep kom ik een rapport tegen van de Monitoring Commissie 
Corporate Governance over 2020, waarin bijna niets wordt gerappor-
teerd over wat bedrijven nu doen aan ketenverantwoordelijkheid. De 
Commissie constateert wel dat ‘de samenleving vindt’ dat bedrijven aan 
de bak moeten.’ En concludeert dat dit aanleiding is om de Code te actu-
aliseren.ccxIix Beter te laat dan nooit. 

26  MVO criteria voor export- en investeringssteun
De Rijksbegroting van Economische Zaken 2004 kondigt aan dat het mi-
nisterie de toepassing van de OESO-richtlijnen gaat bevorderen ’… door 
middel van de voorwaarden verbonden aan het gebruik van het export- 
en investeringsinstrumentarium.’ Het gaat onder meer om subsidies, le-
ningen, verzekeringen en (krediet)garanties, verstrekt door zogenoemde 
uitvoeringsorganisaties die door de overheid worden gefinancierd. En-
kele daarvan zijn de FMO ontwikkelingsbank voor leningen, de RVO voor 
onder meer subsidies en ondersteuning bij zakendoen in het buitenland, 
Atradius voor kredietgaranties en het CBI voor bevordering van impor-
ten uit ontwikkelingslanden. Ook het IDH kan daaronder geschaard wor-
den. Bedrijven die gebruik maken van hun financiering en diensten moe-
ten verklaren de OESO-richtlijnen te kennen en deze naar vermogen toe 
te passen. In de aanvraagprocedure, zegt EZ, wordt aandacht besteed 
aan omkoping, milieu- en sociale arbeidsnormen.ccI Termen als ‘naar ver-
mogen’ zijn nogal vaag, maar een begin is er.

In 2004 voert het MVO Platform eerste gesprekken met de ministeries 
van EZ en Financiën over de MVO criteria voor het ‘financieel buiten-
landinstrumentarium’. We maken deel uit van een groep organisaties met 
vaak tegengestelde belangen, zoals werkgevers, vakcentrales en NGO’s. 
Het blijft nog wat abstract, maar er is overeenstemming over het scher-
per formuleren van het toetsingskader, de noodzaak van concrete toet-
sing van corruptie, meer transparantie en verbetering van controle en 
uitvoering, dat alles met inbreng van NGO’s.
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Verankering van MVO in het buitenlandinstrumentarium komt ook aan 
bod in een drietal Kamerdebatten in 2004. Zo is er het voorstel de OESO- 
richtlijnen op te nemen in Europese accounting standaarden, en deze 
als kader te hanteren voor het financieel buitenlandinstrumentarium. 
Het Nationaal Contact Punt kan versterkt worden om klachten beter en 
sneller te kunnen behandelen. Ambassades en consulaten kunnen een 
actieve rol spelen bij het voorlichten van bedrijven over verantwoord 
ondernemen. Dat laatste zegt de staatssecretaris van EZ toe.
Diederik Samsom van de PvdA stelt voor om de OESO-richtlijnen voor 
te schrijven aan bedrijven die meegaan met handelsmissies. De reactie 
van minister Brinkhorst is typerend voor die tijd: OESO-richtlijnen zijn 
vrijwillig, maar degenen die meegaan op missie staan wel onder druk 
om MVO richtlijnen te waarborgen. Vrijwillig is niet vrijblijvend, dat is de 
magische formule van de overheid die het MVO beleid nog vele jaren zal 
bepalen. Wij zien in de praktijk vooral het tegenovergestelde. Overigens 
wordt dat wat eerst vrijwillig is, later toch vaak een verplichte norm en 
zelfs wetgeving. Maatschappelijke druk, publiciteit en angst voor repu-
tatieschade zijn daar niet vreemd aan.

In 2009 boeken we een belangrijk politiek resultaat. De Nederlandse re-
gering besluit geen subsidies en kredieten te geven aan bedrijven die 
kinderarbeid of dwangarbeid in hun productieketen gebruiken. Als ze 
dat wel doen: terugbetalen met een boete.ccIi Aanleiding is een parle-
mentaire motie, waarvoor Stop Kinderarbeid heeft gepleit.32  
Een tweede motie, die aandringt op koppeling van overheidssteun aan 
de andere drie fundamentele arbeidsrechten van de ILO33, wordt bij-
na unaniem aangenomen, maar niet uitgevoerd.ccIii Staatssecretaris 
Heemskerk verdedigt dit met het argument dat de betreffende ILO ver-
dragen niet door alle landen zijn geratificeerd - een vals argument want 
dat geldt ook voor de verdragen over kinder- en dwangarbeid. Wat be-
treft non-discriminatie en vakbondsvrijheid wordt wel verwacht dat be-
drijven zich daarvoor inspannen. Maar getoetst wordt dat niet.ccIiii

In februari 2010 doen we nieuwe aanbevelingen voor de sociale voor-
waarden waaraan bedrijven moeten voldoen die subsidies en kredieten 

32  Zie ook hoofdstuk Stop Kinderarbeid
33  Geen discriminatie op de werkplek, vrijheid van (vak)vereniging en collectieve onderhan-
delingen.
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bij de overheid aanvragen.ccIiv We zijn niet voor uitsluiting van bedrijven 
die met kinderarbeid in hun keten worden geconfronteerd; we hebben 
de ervaring dat dit leidt tot het verbergen van problemen. Bedrijven 
moeten enige tijd krijgen om te werken aan een verbeterplan. Ook orga-
nisaties als de Fair Wear Foundation en fair trade organisaties werken 
met deze aanpak, die het mogelijk maakt de hele productieketen bij het 
verbeterplan te betrekken. Dus geen beperking tot de ‘eerste wezenlijke 
toeleverancier’, zoals de regering doet. Schendingen van arbeidsrech-
ten vinden namelijk meestal verderop in de productieketen plaats, bij 
toeleveranciers die vaak zelf weer uitbesteden.
In april komt de Kamer op de kwestie terug. Een motie haakt aan op 
ons pleidooi om van bedrijven een verbeterplan te vragen, en vraagt 
om een risicoanalyse van bedrijven wat betreft hun impact op de vier 
fundamentele arbeidsnormen, als voorwaarde voor financiële steun van 
de overheid.ccIv Een tweede motie voegt daaraan toe dat bedrijven die 
steun krijgen, inzichtelijk moeten maken dat hun toeleveranciers niet 
zijn betrokken bij het schenden van fundamentele arbeidsrechten.ccIvi 

In maart 2011 constateren we dat er niets gebeurt om de moties uit 
te voeren en vragen we de regering er snel werk van te maken.ccIvii 
Ook de Kamer dringt aan. Staatssecretaris Knapen van BZ belooft op  
1 mei 2012 een overzicht van alle programma’s met het bedrijfsleven 
die met hulpgeld gefinancierd worden, inclusief de integratie van IMVO 
daarin.34 BZ nodigt het MVO Platform uit voor een consultatie.

Knapen stuurt op de beloofde datum het be-
loofde overzicht, én voorstellen om IMVO en 
armoedebestrijding aan de programma’s te 
koppelen. Voor alle programma’s met het be-
drijfsleven komt een zogenoemd IMVO-kader, 
gebaseerd op de net herziene OESO-richtlij-
nen. Er zal meer resultaatgericht worden ge-
werkt, gemonitord en geëvalueerd. Ik vraag me af waarom dat eerder 
niet gebeurde … Alle uitvoeringsorganisatie moeten in 2012 zo’n IM-
VO kader hebben. Bij de beoordeling van aanvragen worden activiteiten 
met een laag risicoprofiel met rust gelaten, in andere gevallen moeten 

34  In het jargon van BZ: het bedrijfsleveninstrumentarium of -instrumenten

Nu wel resultaatgericht 
werken?
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onderzoek en contractueel vastgelegde verbeteringen volgen.
Maar we zijn er nog niet klaar mee. Op 27 juni 2012, in een van de laat-
ste brieven die ik als lobbyist bij het MVO Platform schrijf (zoals vaak 
samen met coördinator Suzan van der Meij), laten we de Kamer weten 
dat Knapen enkele goede uitgangspunten heeft, maar dat veel zal af-
hangen van de uitwerking in de praktijk. Wie bepaalt wat een hoog of 
laag risico is? Kijken bedrijven en uitvoeringsorganisaties van de over-
heid wel naar de héle productieketen? Worden onderwerpen als vak-
bondsvrijheid, discriminatie en leefbaar loon wel meegewogen? De er-
varing heeft ons geleerd dat er vele duivels in de details zitten.
Eind 2012 neemt Ploumen, als eerste minister voor Buitenlandse Handel 
en OS, het stokje over van Knapen. Het MVO Platform stuurt haar aanbe-
velingen voor de IMVO kaders.ccIviii Inmiddels zijn die gepubliceerd, maar 
slechts vier zijn openbaar. Ze vertonen grote verschillen, die duiden op 
willekeur. Bij het IDH bijvoorbeeld hoeven bedrijven de OESO-richtlijnen 
alleen te onderschrijven, ze worden niet getoetst terwijl dat bij andere 
programma’s wel gedaan wordt. Het MVO Platform bepleit onder meer 
om te verhelderen wat ‘voldoen aan de OESO-richtlijnen’ inhoudt, wat de 
minimum verwachting is en wat ontwikkeldoelen zijn.

In maart 2013 zijn de IMVO kaders voor alle bedrijfsleven-programma’s 
klaar.ccIix De vaste elementen zijn: handelen volgens OESO-richtlijnen, 
bij een hoog risico een risicoanalyse maken en zo nodig een verbeter-
plan opstellen, laten zien van geleverde prestaties (de track record), 
zorgen voor een goed MVO bedrijfsbeleid, monitoren van resultaten en 
melden van schendingen. Ploumen is er trots op dat de OESO-richtlij-
nen nu ‘integraal’ van toepassing zijn op alle hulpprogramma’s voor en 
met het bedrijfsleven. En, schrijft ze, de IMVO kaders gaan later in 2013 
ook gelden voor alle programma’s die uit andere dan hulpgelden worden 
gefinancierd. Dat is een belangrijke nieuwe stap.
In september 2013 komt Ploumen met haar beleidsbrief Ondernemen 
voor ontwikkeling: investeren in duurzame en inclusieve groei. Daarin 
introduceert ze tien IMVO-uitgangspunten voor bedrijven.ccIx In 2016 
laat de minister de Kamer weten dat dit hele ‘bedrijfsleven-instrumen-
tarium’ is geëvalueerd op effectiviteit.ccIxi Maar die evaluatie gaat vooral 
over activiteiten als adviezen en trainingen; voor resultaten op het ge-
bied van armoedebestrijding en naleving van de OESO-richtlijnen is het 
wachten op een inhoudelijke evaluatie. 
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Die lijkt er te komen als het evaluatieorgaan IOB het IMVO-beleid van 
2012 tot 2018 onder de loep neemt.ccIxii Voor wat betreft de bedrijfsle-
ven-programma’s worden 15 projecten van drie uitvoeringsorganisaties 
(FMO, Atradius DSB en de RVO) onderzocht. De onderzoekers consta-
teren dat ze het niet slecht doen. Ze zien beter IMVO beleid of specifiek 
verbeterplan (in 9 gevallen), maatregelen om milieuschade te voorko-
men (6), verbetering van arbeidsomstandigheden en/of hoger loon (8), 
meer vrouwen in dienst (2) en het voorkomen van kinder- en/of dwang- 
arbeid (3). Aanbevelingen zijn onder meer een klachtenloket voor arbei-
ders en meer transparantie van de uitvoerende organisaties. Het is een 
begin. De evaluatie heeft de toepassing van de IMVO kaders helaas al-
leen onderzocht op basis van bedrijfsrapportages. Er is geen veldonder-
zoek gedaan naar de impact van de projecten op armoedebestrijding en 
realisering van arbeidsrechten.

Wat dat laatste betreft is het interessant om te kijken naar de resul-
taten van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) van 750 miljoen eu-
ro, geïntroduceerd in de beleidsbrief van Ploumen van 2013. Het DGGF 
biedt vanuit ontwikkelingsgelden financiering voor investeringen in ex-
port naar lage- en middeninkomenslanden, omdat banken en andere fi-
nanciële instellingen daarin vaak terughoudend zijn. Het algemene doel 
van dit en eerder genoemde programma’s voor het bedrijfsleven is het 
bevorderen van ’duurzame en inclusieve economische groei, armoede-
bestrijding en het succes van Nederlandse bedrijven op internationale 
markten.’ De programma’s zijn voorzien van IMVO-voorwaarden, maar 
de mix van doelen roept vragen op, want wat weegt het zwaarst? Al-
le programma’s worden getoetst op de IMVO-uitgangspunten zoals de 
OESO-richtlijnen en een aantal extra normen.35 Bij projecten met een 
hoog risico op sociaal- en milieugebied wordt eerst een risicoanalyse 
gemaakt en zo nodig een verbeterplan opgesteld. Een bedrijf dat door 
de overheid wordt gefinancierd moet over IMVO-onderwerpen rappor-
teren.
Nieuwsgiering lees ik de evaluatie van het DGGF van augustus 2020. 
Wat betreft armoedebestrijding zijn er ‘sommige investeringen’ die bij-

35  Met name: de IFC Performance Standard en de FMO uitsluitingslijst van sectoren als wa-
pens en tabak.
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dragen aan het scheppen van banen (maar naar banenverlies wordt niet 
gekeken), aan het verhogen van inkomens van kleine ondernemers en 
betrouwbaarder leveringen van producten en diensten aan kleine boe-
ren. Positief is ook dat kinderarbeid en dwangarbeid worden bestreden. 
Maar het rapport zegt ook: ’Veel partners hebben geen ontwikkelings-
focus’. Verbazend genoeg zijn ze daartoe ook niet verplicht. Er zijn be-
drijven die zich richten op prijzige privé gezondheidszorg en onderwijs 
voor de stedelijk bovenlaag. Sommige investeringen ‘consolideren ar-
moede en uitsluiting’, meldt de evaluatie. 

Eindconclusie van de evaluatie is dat de rea-
liteit niet spoort met het beleid op papier. Er 
wordt veel tijd gestoken in het opzetten of ver-
beteren van het MVO beleid en het papierwerk 
daar omheen, maar in de praktijk is ‘de zorg 
voor arbeiders vaak onvoldoende’ en verdienen 
zij soms maar een derde van een leefbaar loon. 
Dit is ver beneden het resultaat dat je mag ver-
wachten van een programma gefinancierd met 

ontwikkelingsgelden. Het succes van Nederlandse bedrijven op inter-
nationale markten blijkt toch de dominante doelstelling te zijn.
De evaluatie van het DGGF - een programma van 750 miljoen! - roept 
vragen op over de impact van IMVO kaders bij de overige programma’s 
die het bedrijfsleven steunen bij het zakendoen in ontwikkelingslanden. 

27  Verantwoorde handelsmissies en MVO
diplomatie
Ons eerste pleidooi bij de Tweede Kamer over ‘MVO en handelsmissies’ 
dateert van oktober 2003.ccIxiii We laten weten dat bij handelsmissies 
‘ondernemen tegen armoede’ en MVO mede als uitgangspunten moe-
ten gelden. We hebben de termen ontleend aan staatssecretaris Wijn 
van EZ, die eind 2002 na een werkbezoek aan IndiaccIxiv als doel formu-
leerde ’… het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren samen te gaan 
werken met Indiase counterparts. En dat die samenwerking het ver-
trekpunt wordt voor initiatieven op het vlak van MVO en ondernemen 
tegen armoede.’ccIxv Wij horen daarin ook dat ze meer ontwikkelingsgeld 

Succes Nederlandse 
bedrijven de dominante 

doelstelling
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voor het bedrijfsleven willen inzetten. 
Het MVO Platform doet in maart 2007 een aantal voorstellen om MVO 
te incorporeren in Nederlandse handel en investeringen. Al een aan-
tal jaren wordt het ‘meegenomen’, maar dan blijkt het toch onderweg 
‘vergeten’ te worden. Nu er MVO Toolkits zijn voor Brazilië, China, India, 
Rusland en Zuid-Afrika, is het tijd voor een volgende stap. 
We stellen voor MVO onderdeel te maken van zowel de voorbereiding, 
de uitvoering als de follow-up van handelsmissies, maar ook van andere 
economische en politieke contacten van de overheid met buitenlandse 
overheden en bedrijven. Daarvoor moeten dossiers per sector en land 
worden opgebouwd over de risico’s die bedrijven op mensenrechten-
gebied lopen, wat ze daaraan doen, hoe ze daarin met anderen samen-
werken en welke uitdagingen er liggen. Groeiende kennis per land en 
per sector, met inbreng van NGO’s en vakbonden, kan ‘voeding’ geven 
aan handels- en andere missies. Buitenlandse overheden en economi-
sche partners zijn cruciaal bij het zoeken van oplossingen, maar de Ne-
derlandse overheid moet ook zelf actie ondernemen. Het MVO Platform 
stelt voor enkele proefprojecten naar bovenstaand model op te zetten.

In de Kamer is eind maart 2007 brede overeenstemming over de nood-
zaak MVO te incorporeren in handelsmissies. Staatssecretaris Heems-
kerk van EZ vindt dat bedrijven standaard informatie moeten krijgen 
voor elke missie, en dat ze ook met maatschappelijke organisaties over 
de problemen in te bezoeken landen moeten spreken.ccIxvi De MVO 
Toolkits en de Transparantiebenchmark kunnen daarbij een rol spelen. 
Heemskerk wil zelfs van maatschappelijk verantwoord ondernemen een 
Nederlands exportartikel maken, zegt hij in de Volkskrant: ’Bedrijven die 
met mij mee willen op handelsreis worden straks voorgelicht door orga-
nisaties als Amnesty International over het land dat we bezoeken.’ccIxvii 
Hij vindt dat we een MVO succesverhaal te vertellen hebben, bijvoor-
beeld over Akzo Nobel dat nu minder vervuilende verf maakt: ’Wat be-
gint uit maatschappelijke opvattingen is ook commercieel interessant.’ 
Hij zegt zelfs onverantwoord ondernemende bedrijven de wacht aan: 
‘Als bedrijven op dit gebied slecht presteren en omstreden zijn, waar-
om moet ik in het buitenland dan reclame voor ze gaan maken?’ Toch 
zit het winstargument steeds het MVO verhaal direct op de hielen. De 
linkerzijde in de Kamer, maar ook het CDA, vindt dat het nog wel wat 
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krachtiger mag: ondernemers niet meenemen als ze onverantwoord 
opereren. Maar als ik op aanvraag informatie aanlever voor handelsmis-
sies naar India en ook deelnemers aan een handelsmissie naar India kan 
toespreken, zie ik weinig ‘vervolgvraag’. Dat gebeurt wél als we kriti-
sche rapporten over bedrijven publiceren. Die raken waar het pijn doet 
en leiden regelmatig tot actie van bedrijven. Pogingen om zelf met een 
handelsmissie naar India mee te gaan worden door EZ steeds afgewim-
peld. Bang voor pottenkijkers blijkbaar.

Heemskerk logenstraft zijn eigen woorden tijdens een grote handels-
missie naar India eind 2007, kort na het politiek rumoerige staatsbezoek 
kort daarvoor. Samen met de directeur van de Evert Vermeer Stichting 
constateer ik in een artikel dat die missie nog geen ‘MVO keurmerk’ 
heeft.ccIxviii Behalve een plichtmatig zinnetje op de EZ website schittert 
MVO door afwezigheid.ccIxix Het heeft er alle schijn van dat de Indiase 
uithaal over eerdere rapporten van de LIW de Nederlandse regering een 
toontje lager heeft laten zingen, en dat zij er nu voor kiest om het ex-
portproduct MVO tijdens de handelsmissie nog maar niet op de markt 
te brengen.
Eind 2009 constateren PvdA kamerlid Kalma en ik in een artikel in tijd-
schrift PM dat bedrijven nu weliswaar worden gemaand zich te houden 
aan internationale normen, maar dat de overheid zelf bar weinig MVO 
diplomatie bedrijft.ccIxx Kinderarbeid is soms een uitzondering. Ook het 
diplomatieke corps is terughoudend. Ze hebben angst de relatie met 
landen als India en China te schaden en economische belangen op het 
spel te zetten. 

In 2012 wordt actieve MVO diplomatie actueler en dringender via Ka-
mervragen en in politieke debatten. Regelmatig hebben de LIW en Stop 
Kinderarbeid schendingen van mensenrechten aangekaart in de secto-
ren kleding, zaden, cacao, steenkool, hazelnoten en bakstenen, en in een 
aantal gevallen is de regering daarover met bijvoorbeeld de regeringen 
van India, Turkije en Colombia in gesprek gegaan. We concluderen nog-
maals in een brief aan de Kamer dat het voor een actieve MVO diploma-
tie nodig is in kaart te brengen in welke landen en sectoren bedrijven 
risico lopen betrokken te zijn bij de schending van mensenrechten.ccIxxi  
In juli 2013 lijken onze wensen ten dele in vervulling te gaan. Minis-
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ter Ploumen stuurt een brief naar de Kamer over MVO en economische 
missies.ccIxxii Als eerste minister met Ontwikkelingssamenwerking en 
Buitenlandse Handel samen in haar portefeuille moet ze haar achterban 
laten zien dat die combinatie meerwaarde oplevert, vooral nu ze een 
grote bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking heeft geaccepteerd. 
IMVO moet structureel onderdeel van de missies worden, zegt ze. Dat 
behelst: voorwaarden aan bedrijven, informatie over de OESO-richtlij-
nen vooraf en tijdens de missie, en consultaties met deskundigen over 
de IMVO risico’s. 
De belangrijkste voorwaarde is dat een bedrijf verklaart kennis te heb-
ben genomen van de OESO-richtlijnen en bereid is daarnaar te hande-
len. Als het bedrijf met MVO kwesties in verband wordt gebracht, zal 
de overheid verbeterplannen vragen. Als ze niet meewerken of onvol-
doende verbetering laten zien, worden ze uitgesloten. Tijdens de mis-
sie zijn er briefings van de Ambassade, seminars, 
gesprekken met lokale NGO’s, bedrijfs- en veld-
bezoeken en gesprekken met de overheid. De be-
windspersoon die deel is van een missie zal zelf 
ook in gesprek gaan met zowel de overheid als 
NGO’s. De Kamer kan regelmatig verslagen van de 
missies verwachten. 

Begin 2015 constateert het MVO Platform dat 
de praktijk weer eens achter blijft.ccIxxiii In Colombia is er inbreng van 
veel NGO’s vooraf en tijdens het programma, bij missies naar Congo 
en Rwanda gebeurt dat nauwelijks. De overheid toont weinig initiatief, 
zelfs niet bij landen met veel risico’s. Ondanks alle aandacht voor nale-
ving van de OESO-richtlijnen blijft totaal onduidelijk in hoeverre deel-
nemende bedrijven ze in de praktijk brengen. De MVO vernislaag is flin-
terdun blijkt uit voorbeelden in een brief van het MVO Platform.ccIxxiv 
Eind 2016, 3,5 jaar nadat Ploumen haar grootse voornemens bekend-
maakte, maakt het MVO Platform in een brief aan de Kamer de balans 
op.ccIxxv We noemen man en paard, we nagelen 24 bedrijven aan de 
schandpaal die zich niet committeren aan de OESO-richtlijnen en/of 
nul scoren op de Transparantiebenchmark terwijl ze - vaak meerdere 
malen - meegaan met handelsmissies. Die schandpaal is nadrukkelijk 
ook voor de overheid. Hoewel in bezochte landen als India, China, Brazi-

Flinterdunne 
vernislaag
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lië en Vietnam veel mis is en bedrijven daarbij zijn betrokken, ontbreken 
juist de grote misstanden in verslagen aan de Kamer. Het lijkt erop dat 
men de brandende problemen uit de weg gaat, omdat gastlanden dat 
niet op prijs stellen. Er zijn uitzonderingen, ook ongetwijfeld in de stille 
diplomatie. Maar de oogst is mager. 

In mei 2019 stelt Sigrid Kaag, dan minister van Buitenlandse Handel en 
OS, een extra MVO eis voor bedrijven die willen deelnemen aan handels-
missies. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet gaan 
bepalen of een bedrijf al dan niet volgens de OESO-richtlijnen handelt, 
met eventueel uitsluiting tot gevolg. Bedrijven moeten met een zelfscan 
hun MVO-beleid doorlichten en de RVO doet extra onderzoek naar be-
drijven die onder de Transparantiebenchmark vallen.ccIxxvi De zelfscans 
worden steekproefsgewijs gecontroleerd, en de beoordeling ervan kan 
aanleiding geven tot een nader gesprek.ccIxxvii 
Het is allemaal verre van overtuigend en roept de vraag op of de over-
heid haar eigen MVO beleid wel serieus neemt. Ze reist met hordes on-
dernemers af naar landen waar sprake is van grote schendingen van 
mensenrechten en milieunormen, en er gaan nog steeds bedrijven mee 
met grote problemen in hun keten. En nog ernstiger: er gebeurt nauwe-
lijks iets om die problemen in kaart te brengen en de bedrijven te ver-
plichten tot verbeterplannen.
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28  ISO 26000: een nieuwe IMVO standaard
In 2004 wordt het MVO Platform gevraagd mee te doen aan een werk-
groep van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), dat zich binnen 
de International Standardization Organization (ISO) gaat bezighouden 
met het ontwerpen van een richtlijn voor maatschappelijke verantwoor-
delijkheid van alle organisaties, dus niet alleen voor bedrijven.36  
Wij zijn verrast dat een organisatie als ISO zich met een richtlijn voor so-
ciale verantwoordelijkheid gaat bezighouden, gezien de breedte en po-
litieke gevoeligheid van het onderwerp. De nieuwe standaard gaat ISO 
26000 heten.ccIxxviii 

De interesse blijkt voort te komen uit de discussie die consumentenorga-
nisaties binnen de ISO hebben aangekaart. Veel werkgeversorganisaties 
geven al in een vroeg stadium aan dat ze geen ISO-richtlijn voor verant-
woord ondernemen willen omdat dit kan leiden tot door hen ongewenste 
verplichtingen. Ook wordt besloten dat ISO 26000 een richtlijn (guidan-
ce) wordt en niet gebruikt mag worden voor certificering. Bedrijven zijn 
bang dat het dan een dwangmiddel wordt. ISO standaarden zijn in het be-
drijfsleven gezaghebbend; vooral machtige commerciële partijen kunnen 
ze afdwingen. ISO 26000 zou daarmee wel eens meer invloed kunnen 
krijgen dan bijvoorbeeld de in 2004 nog zwakke OESO-richtlijnen. Omge-
keerd moet nog blijken wat de beoogde ISO standaard in deze vorm aan 
de OESO-richtlijnen gaat toevoegen. 
VNO-NCW laat weten tegen de standaard te zullen stemmen, zelfs als 
die voor álle organisaties gaat gelden.ccIxxix  Maar de meerderheid van de 
nationale ISO-leden stemt voor en dus gaat het proces van start. De Ne-
derlandse werkgevers blijven meedoen, ze willen invloed houden. Voor de 
ISO en het NEN is deze exercitie nieuw. Normaal, voor de technische stan-
daarden, zitten vooral bedrijven en technische experts aan tafel, terwijl 
nu alle betrokken stakeholdergroepen goed vertegenwoordigd moeten 

36  ISO is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties uit 163 
landen. Het ontwikkelt en harmoniseert standaarden voor producten, processen en dienst-
verlening van en door bedrijven en andere organisaties, en is ook bekend van normen voor 
managementsystemen als ISO 9001 en ISO 14001. De aangesloten landen bereiden in nati-
onale commissies standaarden voor die vervolgens op basis van consensus op internationaal 
niveau worden vastgesteld. 
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zijn, niet alleen uit westerse maar ook uit ontwikkelingslanden. Er zijn zes 
groepen uit 90 landen betrokken: bedrijfsleven, overheden, vakbonden, 
NGO’s, consumentenorganisaties en een groep experts. Er is afgesproken 
dat de richtlijn niet in tegenspraak zal zijn met bestaande internationale 
conventies en verdragen. Internationale organisaties als ILO, OESO, UNDP 
en UN Global Compact doen ook mee om daar op toe te zien.

Als vertegenwoordiger van het MVO Platform neem ik sinds begin 2005 
deel aan de Normcommissie MVO die de richtlijn gaat voorbereiden. 
Ook werkgeversorganisaties, vakbonden, het ministerie van EZ, de con-
sumentenorganisatie Goede Waar & Co, wetenschappers, individuele 
bedrijven, de Nederlandse fair trade37 organisaties  en consultants zijn 
vertegenwoordigd. In dat jaar neem ik ook deel aan de ISO 26000 con-
ferentie in Stockholm; de eerste conferentie in Brazilië heb ik helaas 
gemist. Dit wordt het begin van een reis rond de wereld voor een richt-
lijn die pas vele jaren later klaar zal zijn. Voor mij is het ook het begin 
van een fascinerende mentale reis van wereldwijd ideeën uitwisselen, 
inhoudelijke conflicten tussen belangengroepen en landen, onderhan-
delingen in Nederland en internationaal, en langzaam toewerken naar 
gezamenlijke standpunten. 

In 2005 reis ik met NEN medewerker Louise Bergenhenegouwen, steun 
en toeverlaat van het NEN bij het ISO 26000 proces, af naar Bangkok 
voor een bijeenkomst van een week over het ontwerp van de richtlijn. 
Ik ontmoet voor het eerst NGO’s uit diverse werelddelen die zich met 
MVO en nu specifiek met ISO 26000 bezighouden.ccIxxx NGO’s uit Afrika, 
Latijns Amerika en Azië - beperkt uit India - blijken er veel waarde aan 
te hechten. Ze kunnen nu meedoen in zowel nationale als internationale 
discussies en meebeslissen over de inhoud van de richtlijn. Met bedrij-
ven en de eigen overheid aan tafel zitten is voor hen vaak ongebruike-
lijk, en een nieuwe mogelijkheid ook nationaal hun ideeën in te brengen 
en contacten te leggen. De ISO financiert hun internationale deelname, 
en de bijeenkomsten worden om en om gehouden in zogenoemde ‘ont-
wikkelde’ en ‘ontwikkelingslanden’. 
In de gezamenlijke Dutch View op ISO 26000 van 2005 zijn veel elemen-

37  Max Havelaar, Wereldwinkels en Fair Trade Organisatie
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ten terug te vinden van het MVO Referentiekader 
van het MVO Platform. De professionele begeleiding 
door het NEN vergemakkelijkt overeenstemming 
met VNO-NCW over de grote lijnen, en later ook 
over veel tekstvoorstellen. We zijn het meestal wel 
eens over de al bestaande internationale normen, en 
het helpt dat de richtlijn niet verplicht wordt. Des-
ondanks gaat de discussie vaak over het  al dan niet 
verplichtende karakter van formuleringen. Wat ook 

helpt bij de wording van de gezamenlijke Dutch View is dat er bedrijven 
met sterke MVO ideeën in de werkgroep zitten. Toch vraag ik me vooral 
in de eerste jaren vaak af hoe deze exercitie ooit iets kan opleveren. Er 
zijn wereldwijd zoveel opvattingen, invalshoeken en belangen dat het 
onmogelijk lijkt. Vooral werkgevers gaan bij voorkeur voor algemene en 
weinig concrete aspiraties. NGO’s proberen vooral bestaande normen, 
bijvoorbeeld op milieugebied, concreter te maken of nieuwe te introdu-
ceren, bijvoorbeeld rond dierenwelzijn.

Het commissiewerk vergt een behoorlijke tijdsinvestering. Naast de 
minstens driemaandelijkse vergaderingen kost het lezen en becom-
mentariëren van de conceptteksten veel tijd. Daarnaast is er een breder 

Invloedrijke 
Dutch View

De auteur met Louise Bergenhenegouwen op de ISO 26000 conferentie in Bangkok, 2005
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MVO Forum, waarin de resultaten aan betrokkenen in Nederland wor-
den gepresenteerd en feedback wordt gevraagd. In mei 2006 neem ik 
deel aan de derde internationale bijeenkomst in Lissabon. Na de werk-
groep over context, definities en principes ben ik overgestapt naar de 
werkgroep over thema’s als mensenrechten, arbeidsrechten en milieu. 
In de Nederlandse Normcommissie MVO ben ik de trekker van deze on-
derwerpen. Het overleg met NGO’s wereldwijd neemt nog steeds toe.

Na een mondiale bijeenkomst in Sydney begin 2007 ben ik co-auteur 
van een paper over het proces en de stand van zaken: The ISO Working 
Group on Social Responsibility: Developing the future ISO SR 26000 
Standard.ccIxxxi Het paper wordt verspreid onder NGO’s en vakbonden 
wereldwijd en is bedoeld om hen te informeren over de stand van zaken, 
het belang van ISO 26000 en openstaande kwesties. We roepen op tot 
deelname, omdat er nog veel ruimte is voor inbreng en beïnvloeding. Ook 
het NEN produceert regelmatig folders over de stand van zaken.ccIxxxii 

Met de vijfde mondiale bijeenkomst in Wenen eind 2007 komt ISO 26000 
in een cruciale fase. In 2008 moet er een tekst liggen waarover de nati-
onale normcommissies kunnen stemmen, en die open staat voor amen-
dementen. ISO 26000 moet in 2009 het licht zien. De deelname van 
stakeholders uit ontwikkelingslanden neemt nog steeds toe, het dringt 
door dat de nieuwe richtlijn een belangrijk instrument kan worden om 
het eigen bedrijfsleven te beïnvloeden. Wat ook helpt is een speciaal 
fonds voor ondervertegenwoordigde groepen uit ontwikkelingslanden, 
waaraan de Nederlandse overheid bijdraagt. 

De verwachting is dat na de internationale bijeenkomst in september 
2008 in Chili een concept op tafel zal liggen dat uitzicht biedt op afron-
ding in 2009. De belangstelling groeit nog steeds. De Nederlandse de-
legatie is toegenomen van twee mensen in Bangkok tot vijf mensen in 
Chili. Ruim 400 experts van nationale commissies en internationale or-
ganisaties uit alle werelddelen komen er samen. Herman van Beek, voor-
zitter van de LIW, neemt deel namens de fair trade organisaties en zit bij 
de werkgevers die net als andere groepen ook apart vergaderen. Han-
dig voor de uitwisseling … In Chili neem ik deel aan themawerkgroepen 
en overleg op thema’s als: zorgplicht, medeplichtigheid aan mistanden, 
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de toeleveringsketen van organisaties, fair operating practices (voor-
al rond eerlijke prijzen), internationale normen en mensenrechten, kin-
derarbeid en gemeenschapsontwikkeling. Deze werkgroepen bereiden 
standpunten voor en brengen deze in bij subgroepen en de internatio-
nale schrijfgroep. 
Ondanks het grote aantal deelnemers is het mogelijk op specifieke onder-
werpen invloed te hebben, zowel via de relatief progressieve gezamen-
lijke Nederlandse standpunten als in de internationale themagroepen. 
Dat blijkt als ik conceptteksten over kinderarbeid en kastediscriminatie 
kan voorleggen. Dat die laatste tekst bij de Indiase delegatie controver-
sieel is, merk ik als de Indiase delegatie inbreekt op de werkgroep en er 
in slaagt de formuleringen te verzachten. Zo mag het woord Dalit niet 
worden genoemd omdat dit denigrerend zou zijn, terwijl de voormalige 
‘onaanraakbaren’ zichzelf zo noemen. Onder de kop People discrimina-
ted against on the basis of descent, including caste staat in de defini-
tieve versie van ISO 26000 dat honderden miljoenen mensen worden 
gediscrimineerd vanwege hun afkomst. Het gaat daarbij om een ’… ge-
schiedenis van schending van rechten op basis van het verkeerde idee 
dat sommige mensen als onrein worden beschouwd vanwege de groep 
waarin ze worden geboren. Een organisatie moet deze praktijken ver-
mijden en, waar haalbaar, proberen bij te dragen aan het uitbannen van 
deze vooroordelen.’ Er is geen enkele internationale MVO richtlijn die dit 
zo duidelijk uitspreekt.

Tijdens de voorlaatste bijeenkomst van de werkgroep werk ik vooral aan 
de tekst over kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder wer-
kende kinderen en kastelozen.ccIxxxiii De concept richtlijn wordt in Que-
bec met een twee derde meerderheid goedgekeurd, maar een aantal 
belangrijke landen als China, India en Rusland stemmen tegen. 
Om nieuwe steun te werven en tot consensus te komen, komt de werk-
groep nogmaals in mei 2010 in Kopenhagen bij elkaar. Nederland is 
met zeven mensen vertegenwoordigd. Landen uit het Midden-Oosten 
worden binnenboord gehouden, na een lange discussie over ‘seksuele 
relaties’ als verboden grond voor discriminatie. Vrouwen uit het Mid-
den-Oosten pleiten hartstochtelijk tégen deze term, omdat deze richt-
lijn in verband met vrouwenrechten zo belangrijk voor hen is en het 
in hun landen niet zou halen door het gebruik van de term seksuele 
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relaties. Uiteindelijk staat er ‘persoonlijke relaties’, waaronder bijvoor-
beeld ook homoseksuele relaties kunnen worden verstaan. Mij lijkt deze 
concessie terecht. Soms moet je bewoordingen opofferen om een be-
langrijker doel te bereiken. China wordt binnenboord gehaald met kleine 
tekstuele aanpassingen die hun gezicht redden.38 
Alleen India blijft erbij dat deze richtlijn gebruikt zou kunnen worden 
voor handelsbeperkende maatregelen en stemt tegen. Vanuit de belan-
gen van Indiase bedrijven is dat wellicht logisch, want de verwachting 
is dat verschillende landen een certificeerbare MVO standaard in lijn 
met ISO 26000 zullen ontwikkelen, waar Indiase bedrijven dan ook aan 
moeten voldoen. Dat zal veel moeite kosten, gezien de aard en omvang 
van de schendingen van arbeids- en mensenrechten in het land. Maar 
maatschappelijk en menselijk is het triest. De Chinezen zien waarschijn-
lijk ook niet veel in wereldwijde normen voor sociaal verantwoord onder-
nemen, maar ik vermoed dat zij een tegenstem riskant vinden voor hun 
handelsbelangen en eerder ‘om de standaard heen’ zullen werken.
Maar wat staat er eigenlijk in ISO 26000? De basisprincipes zijn: ver-
antwoordingsplicht, transparantie, ethisch gedrag, respect voor de be-
langhebbenden, respect voor de wet, eerbiediging van de internatio-
nale gedragsnormen en eerbiediging van de mensenrechten. De zeven 
kernthema’s zijn: behoorlijk bestuur, rechten van de mens, arbeidsom-
standigheden, milieu, eerlijk zaken doen, consumentenaangelegenhe-
den, maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling. Omdat de ontwik-
keling van ISO 26000 en die van de UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights bijna parallel loopt, kunnen ook de belangrijkste ele-
menten van de UN Principles nog in ISO 26000 worden opgenomen. Dat 
geldt overigens ook voor de in 2011 herziene OESO-richtlijnen.

De volledige ISO 26000 moet je kopen. Dat is een domper. Er is door 
NGO’s, vakbonden en anderen hard gepleit voor een ander verdienmo-
del rond de standaard en gratis verspreiding, maar het bestuur van ISO 
houdt dat tegen.39 Het is waarschijnlijk een van de redenen waarom ISO 

38  In plaats van de formule ‘gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkhe-
den’ van organisaties die het mogelijk maken bepaalde delen uit de tekst te negeren, neemt 
China genoegen met de formulering dat lokale verschillen in acht moeten worden genomen, 
maar wel in lijn moeten blijven met internationale normen die voor iedereen gelden. 
39  Meer informatie over de inhoud is wel op diverse websites te vinden.
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26000 minder populair is dan de OESO-richtlijnen en de UN Guiding 
Principles. Een belangrijker reden is dat de UN Guiding Principles een ho-
gere internationale, door de VN ondersteunde status heeft en door alle 
landen zijn erkend. Samen met de OESO-richtlijnen zijn ze de basis voor 
veel nationaal IMVO beleid in de aangesloten landen geworden.ccIxxxiv  

Op 13 september 2010 wordt bekend gemaakt dat 93% van de ISO-le-
den, waaronder de werkgroep van het NEN, voor ISO 26000 heeft ge-
stemd. ISO ziet het proces achteraf als ‘de grootste stakeholder con-
sultatie over sociale verantwoordelijkheid in de wereld’ en noemt de 
balans tussen deelnemende groepen en regio’s sleutel tot succes.ccIxxxv 

Voor mij was het ook de grootste en meest leerzame MVO consultatie 
die ik ooit meemaakte. 
In december 2010 vindt de lancering van ISO 26000 in Den Haag 
plaats met het introductieseminar Zet goede bedoelingen om in goede  
acties.ccIxxxvi In Nederland heet ISO 26000 Richtlijn voor maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid van organisaties. Zelf benadruk ik in het se-
minar het kernpunt dat internationale normen boven nationale wetten 
gaan, als deze strijdig zijn met elkaar. 
De internationale standaarden zijn op een aantal onderwerpen niet ver-
laagd maar aangescherpt. Maar het moet natuurlijk nog blijken of ISO 
26000 een toegevoegde waarde gaat krijgen. In Nederland wordt in het 
kader ervan het instrument ‘MVO-zelfverklaring’ ontwikkeld. Bedrijven 
en organisaties publiceren hun zelfverklaring en onderbouwende rap-
portages op het Publicatieplatform ISO 26000, en laten daarin zien hoe 
ze de richtlijn toepassen.ccIxxxvii Er staan nu ruim 120 bedrijven en ande-
re organisaties op. Dat is nog niet wereldschokkend.

ISO 26000 is nogal ondergesneeuwd door de bijna gelijktijdige herzie-
ne OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles.40 Reviews in 2014, 
2017 en 2020 leiden niet tot herziening of intrekking, de richtlijn word 
nog steeds als relevant gezien, mogelijk door de reputatie van ISO en de 
concreetheid van de standaarden. Nederland heeft overigens in 2020 
wel voor herziening gestemd, om onderwerpen als CO2 voetafdruk, bio-

40  Een handige vergelijking van deze normatieve instrumenten is een publicatie van SOMO 
uit 2013.
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diversiteit, circulaire economie en duurzame ontwikkelingsdoelen te 
kunnen actualiseren.41 De reviews gaan niet over de wereldwijde im-
pact van de standaard, hoewel het heel interessant zou zijn daar meer 
over te weten. Hoewel ISO 26000 waarschijnlijk minder impact heeft 
gehad dan aanvankelijk werd verwacht, wordt de richtlijn door de repu-
tatie van ISO en de concreetheid van de richtlijnen waarschijnlijk vooral 
gebruikt door bedrijven die daarmee tegelijk ook de OESO-richtlijnen en 
de UNGP implementeren.

29  Ketenverantwoordelijkheid, de overheid
en de SER
Het begrip ketenverantwoordelijkheid staat al in het MVO Referentie-
kader van 2002: ‘MVO is een proces waarmee een bedrijf verantwoor-
delijkheid neemt voor de consequenties van haar handelen op sociaal, 
ecologisch en economisch gebied in de hele keten en daarover verant-
woording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden.’ccIxxxviii  In 
de versie van 2012 is deze definitie bijna hetzelfde,ccIxxxix maar de prak-
tijk nog verre van vanzelfsprekend. Hoogstens spreekt men over (mede)
verantwoordelijkheid voor misstanden bij de eerste leverancier. Pas in 
de herziene OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principes on Business 
and Human Rights (2012) wordt medeverantwoordelijk voor de hele ke-
ten de internationaal geaccepteerde norm. Daaraan hebben de rappor-
ten, acties, discussies van de nationale en internationale NGO’s en vak-
bonden ongetwijfeld bijgedragen. 

In mei 2007 vraagt de regering de SER advies over de gevolgen van glo-
balisering. Ketenverantwoordelijkheid is een van de aspecten.ccxc Het 
advies Duurzame globalisering – Een wereld te winnen van juni 2008 
gebruikt de richtsnoeren van de Internationale Kamer van Koophandel 
als uitgangspunt.ccxci Die richtsnoeren focussen op integratie van ke-
tenverantwoordelijkheid in inkoopbeleid en risicomanagement, en het 
daarbij ondersteunen van leveranciers. De SER adviseert deze aanpak 
ook te koppelen aan de OESO-richtlijnen. Dat is al meer dan de meeste 

41  De laatste paragraaf is grotendeels gebaseerd op informatie van Dick Hortensius van het NEN.
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bedrijven in de praktijk doen, maar de verantwoordelijkheid blijft gro-
tendeels beperkt tot de eerste leverancier, behalve bij kinderarbeid. 
Dáárbij wordt van bedrijven verwacht verder te kijken dan hun eerste 
leverancier, omdat onderaannemers vaak kinderen inzetten – waaruit 
blijkt dat men heel goed weet hoe de hazen lopen. Maar ieder inspan-
ning blijft vrijwillig.

Via de vakcentrales in de SER draagt het MVO Platform materiaal aan 
voor het advies. Daarna heeft het Platform jaarlijks een gesprek met de 
voorzitter van de SER en vertegenwoordigers van de werkgevers en de 
bonden. In een visiestuk van oktober 2008 doen we een reeks aanbeve-
lingen om alles concreter en minder vrijblijvend te maken.ccxcii Centraal 
daarin staan ketenaansprakelijkheid en ketentransparantie. Bedrijven 
moeten in hun thuisland voor de rechter gedaagd kunnen worden, in-
dien zij betrokken zijn bij het in stand houden van illegale en onaccepta-
bele praktijken in hun keten. De Nederlandse overheid zou zich daarom 
moeten inzetten voor regelgeving op ketenaansprakelijkheid, in Neder-
land en in de EU. Wat betreft ketentransparantie zou de Nederlandse 
overheid traceerbaarheid en transparantie moeten afdwingen op pro-
ductie- en productniveau. Het is al eerder aan de orde geweest: con-
sumenten moeten het recht krijgen te weten onder welke omstandig-
heden producten of diensten tot stand zijn gekomen. Daarmee kunnen 
zij ook zelf invloed uitoefenen. Maatschappelijke organisaties hebben 
deze informatie nodig om bij te kunnen dragen aan verbeteringen in de 
ketens van bedrijven.

In december 2008 volgt de Verklaring IMVO van de 
SER, die op het gebied van ketenbeheer weinig aan 
het eerdere rapport toevoegt. Voorzitter Rinnooy 
Kan sluit de Verklaring af met de opmerking: ’In het 
vertrouwen dat er tussen nu en de genoemde datum 
de nodige voortgang wordt bereikt, acht de Raad in 
ieder geval in deze periode een wetgevingsinitiatief 
op dit terrein niet nodig.’ Een onvervalste polderdeal!

Het MVO Platform hoopt in het voortgangsrapport Waarde winnen, ook 
in de ketenccxciii een concrete invulling te vinden van de Verklaring IMVO, 

Onvervalste 
polderdeal



                                       111                                                                                                                Een berg verzetten

maar het verwijst slechts naar bestaand beleid. Ook staatssecretaris 
Frank Heemkerk van EZ is teleurgesteld: ‘… een plan van aanpak en con-
crete doelen ontbreken.’ Het MVO Platform komt begin november 2009 
dan zelf maar met aanbevelingen. Die variëren van probleemanalyses in 
specifieke ketens, een duidelijker invulling van de ketenverantwoorde-
lijkheid en een nulmeting op basis waarvan de doelen en de planning tot 
2012 kunnen worden vastgesteld.ccxciv Staatssecretaris Heemkerk zegt 
later die maand min of meer hetzelfde.ccxcv 
Begin 2010 presenteert de SER een werkplan dat zich hoofzakelijk richt 
op bedrijven en sectoren die weinig of niets aan MVO doen. Een focus op 
daadwerkelijke impact van bedrijven ontbreekt.ccxcvi We lezen ook weer 
de bekende drogredenering tegen wetgeving: ‘De SER is ervan over-
tuigd dat MVO een vorm van maatwerk is, gebonden aan onder meer 
plaats en problematiek. Wetgeving heeft onder meer als nadeel dat een 
gevoel van verantwoordelijkheid en initiatief bij de onderneming lijkt te 
worden weggenomen.’ Ooit gehoord van een wet die schendingen van 
rechten en misdaden aanpakt, maar contraproductief is omdat daders 
de mogelijkheid wordt ontnomen vrijwillig hun leven te beteren? 

Onveilige arbeidsomstandigheden in Indiase granietgroeve, foto: Alamy
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In de lente van 2012 doen we suggesties voor de eindrapportage van 
de SER Commissie IMVO.ccxcvii We constateren dat vooruitgang is ge-
boekt in de erkenning van ketenverantwoordelijkheid. Inmiddels zijn er 
de nieuwe VN Principes, herziene OESO-richtlijnen en ISO 26000. We 
vragen de SER die te onderschrijven en nader uit te werken, want de 
uitvoering kent – wat zijn we eufemistisch – nog ‘stevige uitdagingen’. 
We vragen concreter te maken wat ‘due diligence in de keten’ voor be-
drijven praktisch betekent. We adviseren de Commissie aandacht te be-
steden aan ‘achterblijvende issues’ als toenemende mondiale flexibili-
sering van arbeid, non-discriminatie en vakbondsvrijheid (die bij audits 
en certificering vaak niet in beeld komen), uitbanning van kinderarbeid 
en nieuwe vormen van gebonden arbeid, een leefbaar loon en vormen 
van landverwerving/landroof en grondstoffenwinning die met schen-
dingen van mensenrechten, milieuschade en geweld gepaard gaan. 
De eindrapportage verschijnt in juni 2012. De ‘achterblijvende issues’ 
blijven ook nu achter. Lastige onderwerpen als flexibilisering van ar-
beid, het tekortschieten van certificering en het uitblijven van leefbaar 
loon wringen blijkbaar nog teveel in de polder. Grondstoffen worden 
genoemd, maar vooral het tekort daaraan en niet de verwevenheid met 
mensenrechten en conflict. Onze brief van maart 2012 is wel als bijlage 
opgenomen.ccxcviii In het rapport staat een eerste verwijzing naar keten-
aansprakelijkheid: ‘De mate waarin bedrijven voorzorg en risicobeheer-
sing betrachten, speelt een belangrijke rol bij het oordeel over de mede-
plichtigheid of aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van bedrijven 
bij de schending van MVO-normen in de productieketen.’ Dit wordt niet 
uitgewerkt en de term ketentransparantie wordt voornamelijk in ver-
band gebracht met de Transparantiebenchmark waaraan (zie hiervoor) 
maar bedroevend weinig grote bedrijven meedoen. 
De reactie van staatssecretaris Bleker van EZ, Landbouw en Innovatie 
maakt duidelijk hoe groot de kloof tussen theorie en praktijk is. Hij prijst 
het SER initiatief omdat het samen met het georganiseerde bedrijfs-
leven ‘als een vorm van zelfregulering (…) inzichtelijk maakt hoe Ne-
derlandse bedrijven hun ketenverantwoordelijkheid invullen’. Maar hij 
vraagt zich ook af in welke mate de inspanningen van deze organisaties 
‘ook de brede groep van internationaal opererende bedrijven hebben 
bereikt’. En daar gaat het toch vooral om.
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Na 2012 blijft de SER intensief bij IMVO en ketenverantwoordelijkheid 
betrokken. Dat krijgt een extra impuls als ze advies gaat geven aan de 
regering over de convenanten.ccxcvix Daarna neemt de SER ook het se-
cretariaat van de meeste convenanten op zich.ccc 
Het meest duidelijk komt de kentering in het denken van de SER tot ui-
ting in de publicatie Samen naar duurzame ketenimpact (2020): ’Brede 
wetgeving op het gebied van internationaal Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO) en samenwerking binnen sectoren verster-
ken elkaar. De combinatie van verplichten door wetgeving en verbinden 
via samenwerking, leidt tot de meeste impact in de keten om risico’s 
voor mens en milieu te voorkomen of aan te pakken.’ Met het beleid tot 
dan toe rekent de SER ineens vrij radicaal af: ’Uit verschillende evalu-
aties is gebleken dat hiermee onvoldoende voortgang wordt gemaakt 
met het vergroten van de impact in de keten door de implementatie van 
de OESO-richtlijnen.’
Interessant is de nieuwe nadruk op kwetsbare groepen in de keten, 
waarover de LIW veel heeft geschreven in haar rapporten over secto-
ren als kleding, zaden en natuursteen. Want, zegt de SER: ’Uiteindelijk 
staat of valt duurzame impact in de keten bij mogelijkheden van lokale 
gemeenschappen, werknemers en boeren om vorm te geven aan hun 
eigen ontwikkeling en hun stem te laten horen.’ Dit geluid was vijf jaar 
geleden nog ondenkbaar. De goede én de minder goede ervaringen met 
convenanten hebben daaraan denk ik flink bijgedragen. De SER pleit 
voor brede due diligence (gepaste zorgvuldigheid) wetgeving voor be-
drijven als onderdeel van een bredere mix van maatregelen, waaronder 
ook duurzaam inkopen. Over transparantie zegt de SER: ‘Versterking van 
de transparantieverplichtingen alleen is (...) geen goed alternatief voor 
brede due diligence wetgeving, maar kan een aanvulling hierop zijn.’
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30  Van vrijwilligheid naar wetgeving
Weer terug in de tijd. In februari 2008 publiceert het kabinet Balkenen-
de IV de kabinetsvisie MVO 2008-2011 onder de titel Inspireren, Inno-
veren en Integreren.ccci  
In haar reactie zegt het MVO Platform (in beleefdere bewoordingen) 
dat dit meer van hetzelfde is, vergeleken met het beleid van eerdere 
kabinetten: vrijwilligheid is nog steeds troef en er is geen sprake van 
regulering, ook niet waar het gaat om internationaal overeengekomen 
normen.cccii De nota spreekt weer met dubbele tong: bedrijven moeten 
zich aan de normen van ILO, OESO en VN houden, maar het zijn slechts 
elementen in een vrijwillige afweging.ccciii Het MVO Platform wil ook 
meer focus op de problematische landen en sectoren, want anders: ’… 
blijven [deze] buiten schot en wordt iedereen lastig gevallen met de-
zelfde ‘boekhoudkundige’ MVO-benadering: alles willen weten van be-
drijven zonder duidelijk doel.’ccciv 

De voor mij meest ergerlijke maar ook illustratie-
ve zin in de kabinetsvisie is: ’… dat thema’s zoals 
ketenverantwoordelijkheid, (...) arbeidsomstandig-
heden en mensenrechten [door bedrijven] even 
zwaar [moeten] worden meegewogen als reguliere 
thema’s zoals kosten, snelheid en kwaliteit.’ Tellen 
mensenrechten minder als het niet goedkoop of 
snel genoeg gaat voor producent en consument? 

Moet meer kwaliteit ten koste van mensen gaan? Het uitgangspunt zou 
gewoon moeten zijn dat mensenrechten altijd het kader zijn waarbin-
nen bedrijven moeten opereren.

Begin 2008 doen we, opnieuw en nu concreter, aanbevelingen voor een 
minder vrijblijvend kabinetsbeleid.cccv Een daarvan betreft onderzoek 
naar de mogelijkheid van extraterritoriale strafbaarheid van bedrijven.42  

We kennen deze optie van de aanpak van corruptie bij ambtenaren en 
bij seksueel misbruik van kinderen.43 Het Europees Parlement heeft een 

Mensenrechten aan 
economische leiband

42  Het in Nederland strafbaar stellen van (bepaalde vormen van) betrokkenheid van een bedrijf bij 
de schending van fundamentele, internationaal erkende rechten in het buitenland (eigen definitie).
43  ILO Conventie 182 beveelt het aan bij het bestrijden van de ergste vormen van kinderarbeid. 
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resolutie aangenomen die pleit voor een wettelijke regeling die slacht-
offers van kinderarbeid de mogelijkheid geeft in een ander land dan het 
hunne een klacht in te dienen tegen Europese bedrijven die geprofi-
teerd hebben van het onrecht. We zien geen enkele reden waarom de-
ze vorm van extraterritoriale strafbaarheid niet uitgebreid zou kunnen 
worden naar schendingen van alle (fundamentele) arbeidsrechten en 
ernstige milieudelicten.
In maart 2009 zegt de staatssecretaris van EZ de Kamer een onderzoek 
toe naar de juridische verantwoordelijkheid van moederbedrijven voor 
daden van hun buitenlandse dochters.cccvi Het MVO Platform levert in-
breng op de opzet van het onderzoek en het conceptrapport. De Euro-
pese Commissie laat een soortgelijk rapport schrijven dat nog breder 
kijkt naar mogelijkheden van juridische stappen tegen bedrijven die be-
trokken zijn bij mensenrechtenschendingen en milieuschade.44 
Het ‘rapport Castermans’ wordt eind 2009 aan de Kamer aangeboden.45 

Het MVO Platform ziet het als een eerste stap in de verkenning van ju-
ridische mogelijkheden.cccvii Het rapport geeft aan dat bedrijven onder 
bepaalde voorwaarden vervolgd kunnen worden voor rechtenschen-
dingen door buitenlandse dochters, maar veronachtzaamt de barrières 
voor slachtoffers uit ontwikkelingslanden om in Nederland hun recht te 
halen. Nederland moet zich volgens het Platform inspannen deze be-
lemmeringen weg te nemen. Ingewikkelde concernstructuren maken 
het moeilijk om aan te tonen dat een moederbedrijf controle heeft over 
een dochterbedrijf. Wij bepleiten aanpassing van de wetgeving, zodat 
aansprakelijkheid en zorgplicht eenduidiger vastliggen en doen daar-
voor een aantal voorstellen.cccviii Het is winst dat er geen taboe meer 
rust op het onderwerp. Maar een Kamervoorstel voor een fonds voor 
gedupeerden van buitenlandse dochterondernemingen die een Neder-
lands bedrijf willen aanklagen haalt het niet.cccix Er blijkt al een breder 
rechtsbijstandsfonds (met beperkte financiële middelen) te zijn, waar-
van soms ook buitenlandse gedupeerden gebruik kunnen maken.cccx 

Dit alles is de opmaat naar een fase waarin de politieke discussie steeds 

44  Study of the legal framework on human rights and the environment applicable to European 
enterprises operating outside the European Union.
45  Titel: Juridische verantwoordelijkheid van Nederlandse moederbedrijven voor de betrok-
kenheid van hun dochters bij schendingen van fundamentele, internationaal erkende rechten.
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vaker gaat over de aansprakelijkheid van én wetgeving voor bedrijven 
die betrokken zijn bij ernstige misstanden in hun productieketen. Ik ben 
daar niet meer bij betrokken als lobbyist voor het MVO Platform, maar 
nog wel als vertegenwoordiger van de LIW in het Platform. 
Kamerlid Jan Vos (PvdA) opent in 2013 het Kamerdebat over MVO met 
een pleidooi voor een nationaal toezichthouder MVO, ook voorgesteld 
door het MVO Platform. Dit kan het beleid minder vrijblijvend maken. De 
SP en de Partij voor de Dieren steunen het idee. Vos zegt: ’Al die mooie 
richtlijnen en afspraken die we maken, moeten immers wel worden na-
geleefd. Als we voedselschandaal na voedselschandaal hebben en de 
mensenrechten toch geschonden worden, dan moeten we daar op een 
andere manier naar gaan kijken.’ De toezichthouder moet bevoegdhe-
den krijgen om onderzoek te doen en sancties op te leggen. Minister 
Ploumen wil het idee wel onderzoeken, maar als er een toezichthouder 
komt, dan wel een met tanden, zegt ze. Het Platform heeft al een taken-
pakket klaar.cccxi Maar de meerderheid van de Kamer ziet er niets in.cccxii 

Ploumen laat het er bij zitten.

Dat de kennis van en interesse in wetgeving rond IMVO toeneemt blijkt 
uit een onderzoek uit 2016 in opdracht van de ministeries van Veiligheid 
en Justitie en Buitenlandse Zaken naar de zorgplicht van Nederlandse 
bedrijven.cccxiii 46 Conclusies zijn dat Nederland niet aansluit bij de VN 
richtlijnen, dat IMVO regelgeving het vestigingsklimaat niet negatief 
beïnvloedt maar juist kan leiden tot innovatie, en dat het strafrecht niet 
wordt benut om schendingen van internationale IMVO afspraken aan te 
pakken. Slachtoffers kunnen ook een civiele rechtszaak tegen een be-
drijf beginnen, maar bij beide rechtsvormen zijn grote praktische belem-
meringen. Het MVO Platform sluit bij die conclusies aan met een aantal 
aanbevelingen tot verbetering.cccxiv De regering meent dat het ‘hier en 
daar’ wat beter kan maar ziet vooral mogelijkheden via bestaande wet-
ten en instanties die nu niet worden benut.cccxv 

46  Voluit: Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen
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31  Wetgeving in aantocht
Begin 2018 richt het MVO Platform een werkgroep op om in Nederland 
te komen tot zorgplichtwetgeving.47 Ook als ik in juli 2018 bij de LIW 
vertrek, blijf ik lid van de werkgroep, hoewel niet heel actief. In de loop 
van 2018 maakt het Platform wetgeving een prioriteit voor de periode 
2018-2020. We willen de kennis vergroten, een netwerk opbouwen, een 
wetgevingsvoorstel ontwikkelen en een politieke strategie opzetten 
om die wetgeving aangenomen te krijgen; iets laten komt daar nog een 
publiekscampagne bij.cccxvi Met experts, opinieleiders, juristen en kop-
lopers uit bedrijven ontwikkelen we in 2019 de eerste aanzet tot een 
wetsvoorstel. Daarnaast werken we voorbeelden uit van Nederlandse 
bedrijven die een negatieve impact hebben op mensenrechten, milieu 
en klimaat, om het voorstel aan te toetsen.cccxvii  

In 2019 vraagt het Platform, aansluitend bij de UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights, 
de regering om een ‘doordachte mix’ van vrijwillige 
en bindende beleidsmaatregelen.cccxviii Effectief 
MVO-beleid vraagt om een combinatie van voor-
lichting, verleiding, voorwaarden en verplichting 
(‘de vier V’s’). Er blijkt politieke steun voor wetge-

ving bij in ieder geval de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie.
De discussie krijgt een impuls door de Wet Zorgplicht Kinderarbeid 
(WZK) die de Eerste Kamer in mei 2019 nipt aanneemt. Want waarom 
zou zorgplicht alleen voor kinderarbeid gelden? Tijdens een hoorzitting 
in de Eerste Kamer laat VNO-NCW weten dat ze dan toch liever Europe-
se IMVO wetgeving hebben…cccxix  

In 2020 schrijft het MVO Platform een visiestuk over wetgevingcccxx en 
levert inbreng voor de initiatiefwet die ChristenUnie, GroenLinks, PvdA 
en SP voorbereiden. Daarnaast ontwikkelen we een visie over toezicht 
op en handhaving van een brede due diligence wet, dit alles steeds in 
overleg met experts uit de praktijk en de wetenschap.cccxxi Het Plat-

47  Bij onderstaande beschrijving is gebruik gemaakt van de Jaarverslagen 2019 & 2020 van 
het MVO Platform.

Wet Zorgplicht 
Kinderarbeid
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form levert ook een bijdrage aan de consultaties die Eurocommissaris 
Reynders heeft uitgezet in het kader van de ontwikkeling van Europese 
MVO-regelgeving. Bredere steun is noodzakelijk voor het realiseren van 
IMVO-wetgeving in Nederland. Daarom lanceert het Platform in 2020 
het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO), een coali-
tie van bedrijven, wetenschappers, kerken, maatschappelijke organisa-
ties, vakbonden en anderen. 

De initiatiefnota MVO-wetgeving
Als VVD, CDA, D66 en CU in 2017 over het kabinet Rutte III onderhan-
delen, zijn de verwachtingen voor IMVO wetgeving niet hooggespan-
nen. Toch staat er in het Regeerakkoord 2017: ’De IMVO convenanten 
worden voortgezet. Na twee jaar wordt bezien of en zo ja welke dwin-
gende maatregelen genomen kunnen worden.’cccxxii Het is niet moeilijk 
te raden van welke coalitiepartij die tweede zin afkomstig is. Het blijkt, 
nadat de convenanten geëvalueerd zijn, een belangrijk handvat om de 
toegevoegde waarde van wetgeving op de agenda te krijgen.

Uit die evaluatie in 2020 blijkt dat de IMVO-convenanten het internati-
onaal verantwoord ondernemen maar beperkt hebben bevorderd.cccxxiii 

Ze dragen bij sommige bedrijven bij aan bewustwording en beter be-
leid, maar het bereik is beperkt, de uitvoering van de zorgplicht blijft 
achter en veel bedrijven komen de afspraken onvoldoende na. Alleen bij 
het kleding- en textielconvenant en het bankenconvenant is aanzien-
lijke vooruitgang te zien in de uitvoering van de zorgplicht. Bij het me-
taal- en natuursteenconvenant is daar dan nog weinig over te zeggen 
omdat die net zijn gestart. Verder neemt slechts 1,6% van de bedrijven 
in risicosectoren direct deel aan de convenanten. Dat schiet helemaal 
niet op.cccxxiv De evaluatie beveelt aan om wetgeving in te voeren die 
naleving van de OESO-richtlijnen verplicht stelt. Wetgeving moet er ook 
voor zorgen dat bedrijven die de MVO-normen naleven geen concur-
rentienadeel hebben van bedrijven die dat niet doen. 

Op 17 juni 2020 leggen ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP de no-
ta Tegen slavernij en uitbuiting – een wettelijke ondergrens voor maat-
schappelijk verantwoord ondernemen voor aan de Tweede Kamer.cccxxv 

Het is een initiatief van Voordewind (CU) en stelt voor wetgeving in 
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te voeren48 die aansluit op de 
OESO-richtlijnen. Wettelijke 
verplichting kan de effectivi-
teit van IMVO-convenanten 
vergroten. De nota pleit voor 
adequaat overheidstoezicht op 
naleving, waarvoor het MVO 
Platform ook voorstellen doet.
cccxxvi  

Minister Kaag van Buitenland-
se Zaken (BZ) blijkt gevoelig 
voor de kritiek en adviezen. De 
mythe dat het bij mensenrech-
tenschendingen in productie-
ketens om incidenten gaat, lijkt 
grotendeels gesloopt. Een me-
ting in opdracht van BZ zelf 

laat zien dat slechts 35% van de grootste bedrijven in Nederland zegt 
MVO-normen te onderschrijven.cccxxvii  En hoeveel van die bedrijven ze 
ook serieus uitvoeren, is helemaal de vraag. Dus steviger actie is ge-
boden. Ook volgens het publiek. In negen EU-landen is een enquête 
gehouden. Ruim 80% van de Nederlanders wil strenge wetgeving die 
bedrijven verplicht schending van mensenrechten en milieuschade te 
voorkomen. Mensen die daarvan het slachtoffer zijn moeten bedrijven 
aansprakelijk kunnen stellen. In andere EU-landen is de steun voor der-
gelijke wetgeving ongeveer even groot.cccxxviii   

De contouren van het nieuwe beleid laten een combinatie zien van vrij-
willige en bindende maatregelen. Aan de 4V benadering van het MVO 
Platform voegt minister Kaag nog een vijfde toe, zodat het nu wordt: 
voorlichten, voorwaarden, verleiden, verplichten en vergemakkelijken. 
Een IMVO-verplichting, bij voorkeur op Europees niveau, is het belang-
rijkste element van het beleid, besluit het kabinet in oktober 2020.cccxxix  
De verplichting past in een internationale trend: in Frankrijk, het VK en 

48  Due diligence, zorgplicht en gepaste zorgvuldigheid zijn begrippen die ongeveer dezelfde 
definitie hebben.

Initiatiefnota MVO-wetgeving, juni 2020
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de VS is al een vorm van verplichting van kracht en 
Duitsland en Finland zijn ermee bezig. Bijna twee 
derde van de Kamer wil dat het kabinet voor het 
einde van de kabinetsperiode de bouwstenen van 
Kaag voor wetgeving uitwerkt. Ook het CDA maakt 
de draai. VVD, PVV en FVD blijven tegen. 

In oktober 2021 komt de SER met het door BZ ge-
vraagde advies Effectieve Europese gepaste zorgvuldigheidswetgeving 
voor duurzame ketens. Het beschrijft hoe wetgeving vorm zou kunnen 
krijgen, waarmee het kabinet ’… ambitieus invloed [kan] uitoefenen in 
de EU om dit na te streven.’cccxxx Een maand later stuurt het kabinet de 
Bouwstenen voor wetgeving voor internationaal maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (IMVO) naar de Kamer. Daarin volgt het de voor-
keur van de SER voor EU-wetgeving.cccxxxi  

Het bovengenoemde Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen 
(IDVO) van ongeveer 125 organisaties en netwerken presenteert op 
30 november 2021 een door ruim 40.000 mensen ondertekende pe-
titie aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking van de Tweede Kamer. Zij onderschrijven een Nederlandse wet 
die bedrijven verantwoordelijk houdt voor schade aan mens en milieu 
in de productieketen. Het IDVO is een bijzondere coalitie geworden, 
van het Leger des Heils tot Amnesty, van IKEA tot de vakcentrales, van 
Stop Kinderarbeid tot Kinderpostzegels en het bedrijvennetwerk MVO 
Nederland. En Arisa natuurlijk. Ruim 2000 bedrijven en andere orga-
nisaties nemen deel. Kamerleden van de CU, het CDA, de SP en Pieter 
Omtzigt nemen persoonlijk een tasje met duurzame producten en een 
boekje over de gewenste wetgeving in ontvangst.
Begin december 2021 kondigt demissionair minister voor Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruijn aan dat het minis-
terie een Nederlands wetsvoorstel voor duurzaam en verantwoord on-
dernemen gaat ontwikkelen. Het voorstel van de Europese Commissie 
is voor onbepaalde tijd vertraagd en het kabinet wil niet langer wachten 
met de uitwerking van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid, die op de plank is 
blijven liggen in afwachting van nieuwe bredere wetgeving. 
Maar waarom kondigt een interim minister ‘op weg naar de uitgang’ dit 
aan? Dat wordt duidelijk als op 15 december 2021 het regeerakkoord van 

Van Leger des Heils 
tot IKEA
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Rutte IV wordt gepubliceerd. ChristenUnie, D66, CDA en VVD laten daar-
in weten: ’Nederland bevordert in de EU de internationaal maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen wetgeving (IMVO) en voert nationale 
IMVO-wetgeving in die rekening houdt met een gelijk speelveld met de 
omringende landen en implementatie van mogelijke EU-regelgeving.’
Eind februari 2022 komt de Europese Commissie alsnog met een voor-
stel voor een EU-richtlijn voor MVO. Maar de lat ligt laag. De regels gaan 
gelden voor een zeer kleine groep bedrijven met meer dan 500 werk-
nemers én een omzet van minimaal 150 miljoen euro. Dat is slechts 0,4 
procent van de ruim 450.000 bedrijven in Nederland! Ze hoeven niet 
hun volledige keten te onderzoeken op misstanden, maar kunnen hun 
verantwoordelijkheid via een contractuele clausule afschuiven op hun 
leveranciers. Dit voorstel ondermijnt het eerdere en betere voor Neder-
landse wetgeving.cccxxxii Er komt veel kritiek op; ruim 220 maatschappe-
lijke organisaties en vakbonden roepen de EU op het fundamenteel te 
verbeteren.cccxxxiii 
Overigens zal deze EU-richtlijn waarschijnlijk pas in 2027 ingaan. Als de 
minister naar 80% van de Nederlandse bevolking luistert, is het Europe-
se voorstel zwaar onvoldoende. Deze strijd is nog lang niet gestreden.

Een belangrijke nieuwe stap, mede het resultaat van het werk van 125 
‘IDVO organisaties’, is de indiening op 1 november 2022 van het initi-
atiefwetsvoorstel voor Duurzaam en Verantwoord Ondernemen in de 
Tweede Kamer. Naast ChristenUnie, SP, Groen Links en de PvdA slui-
ten nu ook D66 en Volt zich aan bij het voorstel. ‘Bedrijven moeten hun 
productieketens in kaart brengen, inclusief (mogelijke) misstanden voor 
mens, milieu en klimaat. Worden er toch misstanden gevonden, dan 
dient een bedrijf deze aan te pakken en waar nodig te herstellen. Een 
onafhankelijke toezichthouder ziet toe op de naleving van de wet.’cccxxxiv 

Als redenen om de wet nu in te dienen en niet te wachten op het Euro-
pese wetsvoorstel noemt initiatiefneemster Stieneke van der Graaf (CU): 
‘In het coalitieakkoord staat dat er nationale wetgeving moet komen. Er 
is brede steun in de Tweede Kamer. Die Europese richtlijn laat nog zeker 
vijf jaar op zich wachten, dus het is goed als Nederland het voortouw 
neemt met een ambitieuze wet.’cccxxxv Nu het wetsvoorstel er ligt volgt 
eerst een schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer, een plenair de-
bat en de stemming over de wet. Bij aanname in de Tweede Kamer, ge-
beurt hetzelfde in de Eerste Kamer.
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33  Het MVO Platform: tot slot
IMVO werd eind jaren negentig een nieuw en belangrijk werkterrein, dat de 
potentie had echt verschil te maken voor arbeidsrechten in productieke-
tens van multinationals. Daarom was succes van het Platform voor de LIW 
van groot belang, en was het voor mij een logische keuze me daarvoor ruim 
10 jaar in de strijd te werpen. 

Het is duidelijk hoe stroperig het (I)MVO beleid van de Nederlandse over-
heid is. Harde resultaten zijn zeldzaam, bijvoorbeeld bij duurzaam inkopen, 
MVO diplomatie van de overheid en verplichte openheid van bedrijven over 
hun maatschappelijke impact. De politieke steun voor de OESO-richtlijnen 
en de VN richtlijnen vertaalt zich maar moeizaam in concreet beleid, zelfs 
als de grote meerderheid in de Kamer daarvóór is. Terugkijkend schrik ik 
van alle genegeerde moties, ook op schijnbaar weinig controversiële on-
derwerpen waarover de regering al eerder toezeggingen had gedaan, zoals 
duurzaam inkopen. 
Vaak verzandt een onderwerp in techniek en bureaucratie en verdwijnt het 
zicht op het doel. Tussen droom en werkelijkheid staan vaak andere (econo-
mische) belangen en bureaucratie… De aanpak van de overheid, in samen-
spraak met het georganiseerde bedrijfsleven, leidde er vaak toe dat plannen 
voor verandering verdronken in een ‘beleidsbrei’. Want hoever zijn we nu 
met MVO diplomatie en duurzaam inkopen opgeschoten? Bijzonder weinig.

Toch is dit tergend langzame traject uitgemond in resultaten waarop Arisa, 
het MVO Platform en anderen kunnen voortbouwen. De breed gedragen 
OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
zijn daarbij een houvast. Het is mogelijk gebleken bedrijven en hele secto-
ren tot verandering aan te zetten. In alle sectoren die de LIW heeft aange-
pakt zijn daarvan resultaten zichtbaar, met de nadruk op kinderarbeid en 
gebonden arbeid. Maar er blijven nog bergen te verzetten, bijvoorbeeld op 
het gebied van leefbaar loon. Dat geldt overigens ook voor Nederland zelf, 
waar de uitbuiting van flexwerkers en arbeidsmigranten vaak ‘Indiase vor-
men’ aanneemt. We moeten blijven hameren op adequate IMVO wetgeving 
en verandering van het gebruikelijke business model.  Bedrijven moeten 
zelf de kosten dragen van naleving van arbeidsrechten in de keten, en be-
houd van milieu en klimaat, en deze niet op de samenleving afwentelen.
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B.  Productieketens
Naast betrokkenheid bij de ontwikkeling van een MVO-beleid dat streeft 
naar wetgeving, richt de LIW zich steeds intensiever op specifieke be-
drijven en sectoren in Nederland en het westen, en hun relatie tot be-
drijven en sectoren in India. Het wordt een hoofdthema van ons werk. 
Het gaat daarbij om grote maar ook kleinere internationaal opererende 
bedrijven. Bij het onderzoek werken we altijd samen met onderzoekers 
en/of gespecialiseerde organisaties zoals de Stichting Onderzoek Mul-
tinationale Ondernemingen (SOMO).
In de loop van de eerste twee decennia van de 21ste eeuw doen we 
onderzoek naar de productie van kleding, voetballen, thee, zaden, na-
tuursteen, leer, schoenen en recent recycling van textiel. Dat onderzoek 
gaat hand in hand met publiciteit en actie gericht op bedrijven, bran-
cheorganisaties, parlementen, overheden, de EU en soms internationale 
organisaties zoals de FIFA. Deels doen we dat, vooral vanaf 2010, ook in 
het kader van Stop Kinderarbeid. Wat betreft arbeidsrechten in de sec-
tor katoen- en groentezaden zijn we lange tijd de enige wereldwijd ac-
tieve organisatie. Ook rond kleding, zandsteen en later graniet lopen we 
voorop met unieke onderzoeken en acties.
Het blijkt een vruchtbare combinatie: onderzoek en actie rond sec-
toren en specifieke bedrijven enerzijds, politieke pleitbezorging voor 
MVO-overheidsbeleid anderzijds. We grijpen casussen aan om voor een 
actiever regeringsbeleid te pleiten, en met de resultaten daarvan staan 
we sterker om bedrijven en sectoren aan te spreken. 

34  Eerlijke voetballen
Een vroeg voorbeeld van de combinatie onderzoek en actie betreft le-
ren voetballen uit India.
‘Moeder en dochter zijn geconcentreerd bezig om de 32 losse pane-
len van een voetbal aan elkaar te stikken. Voor een twaalfurige werk-
dag levert ze dat samen ongeveer twee gulden op. Minder dan een der-
de van het officiële minimumloon. Dat is het algemene beeld’, zegt Mr. 
Jai Singh van de organisatie Volunteers for Social Justice (VSJ), tijdens 
mijn bezoek in 2000 aan enkele stadswijken in Jalandhar en dorpen in 
de omgeving. Dat het zwaartepunt van de Indiase sportgoederenindus-
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trie hier in de Punjab ligt, heeft 
zijn oorzaak in de opdeling 
van Brits-Indië in India en 
Pakistan in 1947. Veel hin-
doe ambachtslieden zijn toen 
verhuisd van de nabijgele-
gen Pakistaanse stad Sialkot, 
met een belangrijke sport-
goederennijverheid, naar het 
Indiase Jalandhar.cccxxxvi 

In het Pakistaanse Sialkot 
spelen dezelfde problemen 
rond kinderarbeid en arbeids-
omstandigheden. Ze krijgen 
wereldwijd veel aandacht.

Samen met VSJ doe ik ter plekke onderzoek naar de productie van voet-
ballen in de Indiase deelstaat Punjab, in de aanloop naar het EK Voetbal 
in Nederland en België. Resultaat is het rapport The Dark Side of Foot-
ball – Child and adult Labour in India’s football industry and the role of 
FIFA.cccxxxvii 
De wereldvoetbalbond FIFA sluit contracten met voetbal- en sportkle-
dingimporteurs over het gebruik van haar logo. De bedrijven waarmee 
de FIFA zaken doet, moeten contractueel minstens het minimumloon 
betalen en mogen geen kinderen laten werken. Ook moeten vakbon-
den vrij kunnen werken. Maar uit het rapport blijkt dat de voorwaarden 
op bijna alle punten worden geschonden. De lonen liggen fors onder 
het wettelijk minimum. Tienduizenden volwassenen en minstens tien-
duizend kinderen stikken - vaak thuis - voetballen voor de Europese 
markt, onder meer voor Adidas-Salomon, een van de grootste leveran-

ciers van producten met een FIFA-licentie, waar-
onder de officiële wedstrijdballen. Dat zie ik met 
eigen ogen. Ik kan er een paar foto’s van maken, 
maar de deuren van veel huizen en binnenplaat-
sen gaan snel dicht.

In Jalandhar, voetballenhoofdstad van Punjab, 
The Dark Side of 

Football



                                       125                                                                                                                Een berg verzetten

spreek ik met de leveranciers van Adidas en met de Sports Goods Foun-
dation of India (SGFI)cccxxxviii. Deze organisatie van exporteurs is ont-
staan na eerdere berichten over kinderarbeid in de sector. Directeur Pu-
rewal van de stichting vertelt mij over de plannen voor externe controle 
door SGS49 en de opvang en scholing van de kinderen door Unicef en 
Save the Children. Hij bagatelliseert het aantal werkende kinderen die 
sportgoederen maken en ontkent ten stelligste dat er te lage lonen wor-
den betaald. Dit laatste ondanks een gedegen onderbouwing daarvan 
in het rapport van het Indiase National Labour Institute. Purewal maakt 
overigens met een handgebaar langs zijn keel duidelijk dat we niet moe-
ten wagen om in Punjab onderzoek te doen naar kinderarbeid in de land-
bouw. In Punjab zijn veel rijke en machtige boeren die migrantarbeiders 
en hun kinderen voor seizoenswerk ronselen. Het gesprek met Purewal 
was - uitgezonderd zijn handgebaar - een voorbeeld van de reactie die 
de LIW aanvankelijk vaak kreeg van bedrijven of belangenorganisaties, 
juist ook in Nederland: het zijn incidenten, het probleem is veel kleiner 
dan jullie denken, wij hebben het met onafhankelijke inspecties onder 
controle, we hebben een keurmerk/contract en we gaan goede dingen 
doen voor de kinderen en volwassenen, maar geef ons tijd.50 

Met het rapport The Dark  
Side of Football als basis 
voert de LIW actie, samen 
met de Schone Kleren Cam-
pagne (SKC), FNV, Novib en 
negen andere organisaties. 
We sturen het concept rap-
port naar de FIFA en voeren 
samen met SKC een pittig 
gesprek met hun marke-
tingpartner ISL.cccxxxix

Ze proberen ons tever-
geefs ervan te overtuigen 

49  SGS is een Zwitsers internationaal opererend dienstverlenend bedrijf o.m. op het gebied 
van inspectie en controle. De naam SGS is een afkorting voor de oorspronkelijke naam Société 
Générale de Surveillance.
50  SGFI is nog steeds actief. Ik heb geen kennis over hun huidige werk en resultaten.

De 32 panelen van een voetbal worden voor Rs 30 (0,36 euro) per dag met de 
hand aan elkaar genaaid, foto uit The Dark side of Football.
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het rapport niet te publiceren. Samen met lokale NGO’s beleggen we 
een persconferentie in New Delhi, waar alle grote persbureaus, televisie 
en radio acte de présence geven. De FIFA noemt het rapport veelom-
vattend en belooft de zaak van de contractschendingen uit te zoeken. 
De Indiase regering besluit twaalf speciale scholen op te zetten voor 
kinderen die voetballen hebben gestikt. De internationale vakbeweging 
neemt het rapport mee in de onderhandelingen met de FIFA. Neder-
landse importeurs van voetballen uit India erkennen het probleem maar 
schuiven de verantwoordelijkheid af op de FIFA. 

De LIW voert tijdens het voetbaltoernooi een fax-actie, gericht op het 
organiserende Nederlands-Belgische Euro 2000 Comité, met als mot-
to: Geef voetbalmakers in India hun verdiende loon! Het Comité voert 
de gedragscode van de FIFA namelijk niet uit. Een van de vele andere 
acties waaraan de LIW, Schone Kleren Campagne, FNV, Novib en negen 
andere organisaties deelnemen is het verspreiden van 180.000 posters. 
Daarop vragen we het publiek twee gulden te storten (nu bijna één Eu-
ro) als symbolische aanvulling van het dagloon van een arbeider in de 
sportartikelindustrie. Zesduizend mensen doen dat. We bieden het geld 
aan Nike en Adidas aan onder voorwaarde dat zij hun arbeiders een leef-
baar loon gaan betalen. Dit is een loon waarmee ze tenminste kunnen 
voorzien in hun basisbehoeftes. Beide bedrijven weigeren. We maken 
de 12.750 gulden over aan organisaties die zich inzetten voor sport- 
artikelenarbeiders, waaronder de Volunteers for Social Justice.cccxI

Een klacht tegen Adidas
Het Duitse bedrijf Adidas, een van de grootste leveranciers van sportar-
tikelen met een FIFA licentie - waaronder de officiële wedstrijdballen 
- reageert niet op The Dark Side of Football. De LIW besluit daarom in 
juni 2002 een klacht tegen het bedrijf in te dienen bij het Nederlandse 
Nationaal Contact Punt (NCP) voor de OESO Richtlijnen voor Multina-
tionale Ondernemingen,cccxIi dat uitspraken doet over klachten tegen 
multinationals.cccxIii Het is de eerste Nederlandse klacht op basis van die 
richtlijnen, en betreft een groot aantal schendingen van arbeidsrechten 
bij Adidas’ Indiase leverancier Mayor. Zo is er sprake van kinderarbeid 
in de uitbesteding naar huishoudens, geen minimumloon, ongezonde 
arbeidsomstandigheden, en geen ruimte voor vakbondsvorming of col-
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lectieve onderhandeling. Volgens de OESO Richtlijnen zou Adidas haar 
leverancier Mayor moeten stimuleren om deze schendingen te voorko-
men en te bestrijden. 
De klacht wordt afgewezen. Het NCP concludeert op basis van informa-
tie van Adidas dat het bedrijf zijn leveranciers voldoende aanmoedigt 
om sociaal verantwoord te opereren, omdat ze een gedragscode heb-
ben die bij de leveranciers in de fabrieken hangt. Vreemder is dat het 
NCP zegt geen bewijs van kinderarbeid te hebben gevonden, hoewel 
er geen onderzoek heeft plaatsgevonden. Toch accepteren we als LIW 
dat de conclusie ’geen kinderarbeid’ deel uitmaakt van een gezamen-
lijke verklaring van NCP, LIW en Adidas. Nu zou dat moeilijk denkbaar 
zijn, omdat de OESO Richtlijnen in 2011 zijn herzien en de verwachtin-
gen ten aanzien van bedrijven behoorlijk zijn gestegen.cccxIiii We hadden 
toen ook nog weinig ervaring met instituten als het NCP. Desondanks 
halen we wel íets binnen: in de verklaring worden afspraken gemaakt 
over transparantie bij het uitvoeren van de gedragscode, externe con-
trole en versterking van de communicatie tussen de partijen. 
 
Het is soms moeilijk om de effecten van campag-
nes te beoordelen. In het geval van de klacht tegen 
Adidas waren we blij met Reputaties op het spel 
(2003)cccxIiv, een boek van twee wetenschappers 
die onderzoeken hoe schandalen rond schending 
van arbeidsrechten door Adidas invloed hebben 
op het handelen van het bedrijf. Ze noemen ook de 
bevindingen van de LIW en concluderen: ‘Het be-
drijf probeerde in het begin de boot af te houden. Adidas-Salomon heeft 
meerdere (disciplinerende) initiatieven genomen om de kwestie te re-
gelen. Er zijn in de loop der jaren verscheidene maatregelen genomen 
om betere arbeidsomstandigheden te garanderen.’ Deze zijn, samenge-
vat:
 Het opstellen van een gedragscode (Standards of Engagement, SOE) 

 die alle leveranciers dienen te ondertekenen en extern wordt gecon-
 troleerd.
 Het concern heeft dertig personen aangesteld die naleving van de

 SOE controleren. 
 Het contract met de Chinese toeleverancier wordt opgezegd i.v.m.  

Reputaties op 
het spel
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 dwangarbeid. 
 Het aantal fabrieken in Pakistan is teruggebracht tot vier i.v.m. uit-

 voering van de gedragscode.
 Het bedrijf ondersteunt een lokaal onderwijsproject in Pakistan. 
 Publicatie in 2000 van een milieu- en sociaal jaarverslag en uitnodi-

 ging aan stakeholders, waaronder LIW en SKC, om mee te praten over 
 jaarlijkse maatschappelijke rapportage.

Fair P(l)ay?
De acties tegen producenten van sportartikelen zijn nog niet voorbij. 
We zijn in de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal medeor-
ganisator van de World Cup Campaign 2002, geïnitieerd door de Global 
March Against Child Labour, maar ook in Nederland voeren we campag-
ne voor fair p(l)ay bij de productie van voetballen, sportkleding en sport-
schoenen.cccxIv 
We hebben daarvoor nieuw onderzoek laten doen. Uit het rapport La-
bour Standards in the Sports Goods Industry in India – Special referen-
ce to Child LabourcccxIvi blijkt dat het aantal volledig werkende kinde-
ren, ondanks het door de FIFA betaalde inspectiesysteem, nauwelijks is 
afgenomen. Een groot deel van de productie wordt niet gecontroleerd. 
Volwassenen verdienen vaak nauwelijks de helft van het officiële mi-
nimumloon van nog geen €2 per dag. Vrouwen krijgen een derde min-
der dan mannen. Het koppelbazensysteem verhindert dat werknemers 
vakbonden vormen. Uit nieuwe rapporten over de voetbalproductie in 
Pakistan en China blijkt dat ook daar vaak geen sprake is van arbeids-
rechten. 
De campagne leidt tot veel publiciteit in India en de internationale pers. 
In juni 2002 neemt het Europees Parlement unaniem een resolutie aan 
om de FIFA en bedrijven aan te sporen voor eerlijke sportartikelen te 
zorgen. Het verlangt een wereldwijd transparant, geloofwaardig en on-
afhankelijk controlesysteem. Een onafhankelijk rapport laat in 2013 
zien dat de campagne resultaten heeft gehad.cccxIvii De FIFA, de World 
Federation of Sports Goods Industry (waaronder Adidas, Nike, Puma, 
Decathlon en Reebok) en de Sports Goods Foundation of India spre-
ken af dat de ballen die tijdens de World Cup worden gebruikt niet door 
kinderen gemaakt mogen zijn en dat de bedrijven geen kinderarbeid 
meer zullen gebruiken bij de productie ervan.cccxIviii Of deze beloftes zijn 
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waargemaakt is niet duidelijk. Er volgden nog vele fair p(l)ay campagnes 
in volgende jaren en van andere organisaties. Ook nu weer, rond het WK 
Voetbal in 2022 in Qatar, vanwege de mensonterende arbeidsomstan-
digheden bij het bouwen van de stadions, waarbij al duizenden doden 
zijn gevallen.cccxIix

35  Doen leerarbeiders er toe?
In onze voetbalcampagnes kwam de productie van leer nauwelijks aan 
bod. Alleen het LIW rapport Corporate Social Responsibility in India; Po-
licy and practices of Dutch companies (2004) gaat daar direct op in, met 
tal van voorbeelden van misstanden.cccI

De leerindustrie staat hoog op onze rode lijst. De bedrijfstak heeft een 
slechte reputatie wat betreft de arbeidsomstandigheden en het milieu. 
Al onze werkvelden - arbeidsrechten, kinderarbeid, kastediscriminatie en 
verantwoord ondernemen - komen er in samen. De positie van vrouwen is 
een dwarsdoorsnijdend thema, zoals in bijna alle LIW onderzoeken.

In 2010 geeft de LIW opdracht tot onderzoek naar de arbeidsomstan-
digheden in de leerindustrie, in het bijzonder van Dalits. Werken met 
leer is traditioneel een beroep van subkastes van Dalits, zoals de Arunt-
hathiyar in Tamil Nadu. Het onderzoek neemt vooral leren kleding onder 
de loep. 
Als in 2013 de resultaten bekend worden, vinden we het rapport als ge-
heel niet goed genoeg voor een zelfstandige publicatie. Wel publiceren 
we in ons eigen blad India Nu het artikel Hardleers – Portemonneema-
kers blijven platzak. Het geeft een korte maar pijnlijke inkijk in de leerin-
dustrie van Kolkata.cccIi 

In maart 2017 lukt het eindelijk een volwaardig rapport over de leer-
industrie uit te brengen: Do Leather workers matter – Violating labour 
rights and environmental norms in Indias’s leather production. Het is 
gebaseerd op een combinatie van literatuur- en eerder verricht veldon-
derzoek. Dat laatste vond plaats in drie productiecentra die huiden, leer, 
kleding, accessoires en schoenen leveren voor de export. Ze bevinden 
zich in Kolkata, Agra en in de Vaniyambadi-Ambur regio in Tamil Nadu. 
Het onderzoek bestrijkt de hele sector, van thuiswerkers tot arbeiders in 
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leerlooierijen, van werk-
plaatsen in de informele 
sector tot grote moderne 
exportfabrieken. Het zou 
in totaal om zo’n 2,5 mil-
joen mensen gaan – in-
middels zijn de schattin-
gen een stuk hoger.51 

 

Het rapport verhaalt over de enorme milieuvervuiling door de bedrijfs-
tak, die ook de gezondheid van de arbeiders schaadt, bijvoorbeeld door 
het gebruik van giftige chemicaliën in leerlooierijen. Het beschrijft ook 
andere schrijnende arbeidsomstandigheden, die de diepgewortelde 
discriminatie van vooral Dalits maar ook moslims zichtbaar maken. Het 
werk draagt terecht het stigma vies, vervuilend en ongezond te zijn. De 
lage lonen van de Dalits komen overeen met hun lage kastestatus. In Ta-
mil Nadu is het officiële minimumloon begin 2016 nog geen 2 euro per 
dag, minder dan de helft van het officiële loon van een leerlingarbeider 
in de textielindustrie. Vaak wordt niet eens dit minimumloon betaald.
Vrouwelijke thuiswerkers - we werken op dit onderwerp samen met 
de NGO Homeworkers Worldwide - die vooral in de arbeidsintensieve 
schoenproductie werken, hebben het meest onzekere, slecht betaalde 
en ongezonde werk. En vaak is er sprake van kinderarbeid, vooral in de 
ongeregistreerde kleinere leerlooierijen en werkplaatsen.

Giftige chemicaliën 
voor Dalits

51  2,5 miljoen is een getal uit een rapport van een overheidsinstituut uit 1987. Het huidige 
aantal werkenden in de leerindustrie is 4,42 miljoen zegt India Invest: https://www.investindia.
gov.in/sector/leather
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Wat doen de bedrijven?
We sturen een conceptversie van het rapport aan een groot aantal mer-
ken die hun schoeisel, leren kleding, leren accessoires en andere leder-
waren in India laten maken. Het land is ‘s werelds op een na grootste 
producent van leren schoenen en kleding. Van de schoenen gaat bijna 
90% naar de EU. Onder de bedrijven die we aanschrijven zijn H&M, C&A, 
Primark, Armani, ECCO, Esprit, Tommy Hilfiger, Zara, Mango, Walmart, 
Gabor, PUMA, Pentland, Prada en Marks & Spencer. Het rapport kijkt 
niet naar toeleveringsketens van specifieke bedrijven, maar schetst de 
rampzalige situatie in deze Indiase bedrijfstak algeheel.

In een verrassende gezamenlijke verklaring schrijven 12 bedrijven die 
lid zijn van het Ethical Trading Initiative (ETI), waaronder C&A, H&M, Pri-
mark, Inditex, Marks & Spencer, Next, Tesco, Sainsbury en Pentland, het 
LIW-rapport te verwelkomen en de problemen te herkennen. Zij zeg-
gen ook dat ze met nationale en internationale betrokkenen gezamen-
lijk willen werken aan ’de ontwikkeling van een strategisch antwoord 
op de problemen in de leer-toeleveringsketen’. Maar ze houden ook een 
slag om de arm. Dat is niet zo verrassend. Individueel hebben ze weinig 
invloed - beweren ze - op de leerindustrie omdat leer maar een klein 
deel is van hun totale omzet en de leerindustrie niet verticaal is geïn-
tegreerd. Of ze daadwerkelijk aan oplossingen gaan werken, binnen of 
buiten het ETI, maken ze niet duidelijk.

In totaal lokt de publicatie reacties uit van 19 bedrijven, maar ook van 
de internationale Leather Working Group en MVO Nederland waarin in 
totaal duizenden bedrijven samenwerken. Een tiental websites publi-
ceert erover. De meeste bedrijven erkennen de urgentie om de in het 
rapport beschreven problemen aan te pakken. Het rapport wordt ge-
presenteerd aan zowel Britse ETI-gerelateerde kledingbedrijven als Ne-
derlandse kledingbedrijven die ook leren kleding verkopen. Een aantal 
bedrijven doet concrete toezeggingen voor maatregelen. Over de uit-
voering daarvan is me niets bekend. 

Het Zuid-Aziatische vervolg
De al jaren gekoesterde wens van de LIW, inmiddels Arisa, gaat alsnog 
in vervulling. Arisa vindt in 2020 met andere organisaties financiering 
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bij de EU voor een driejarig programma voor verbetering van de arbeids-
omstandigheden van leerarbeiders in India, Pakistan en Bangladesh: 
Together for Decent Leather. Daarbij zijn organisaties uit India (Tamil 
Nadu), Bangladesh (Dhaka regio), Pakistan (Karachi regio), Duitsland, 
Oostenrijk, en Nederland (Arisa en SOMO) betrokken.cccIii Together for 
Decent Leather moet bedrijven er toe aanzetten hun zorgplicht in de 
productieketen na te komen, en regeringen te bewegen via wetgeving 
de naleving van internationale arbeidsnormen te verbeteren.
Een onderdeel is het maken van overzichten van trends in de productie 
en handel van leer en leerproducten in elk van de productielanden. Arisa 
publiceerde in mei 2021 het overzicht voor India, waarin ook informatie te 
vinden is over exportbestemmingen en inkopende bedrijven.cccIiii  Soort-
gelijke rapporten zijn over Bangladesh en Pakistan gepubliceerd.cccIiv 

Een andere re-
cente publicatie, 
The Corona Chro-
nicles, beschrijft 
de dramatische 
gevolgen van Co-
vid 19 voor het le-
vensonderhoud, 
de rechten en de 
toekomst van zes 
leerarbeiders in 
India, Pakistan en 
Bangladesh.cccIv

Discriminatie op 
basis van kaste en 
religie (met aan-
dacht voor gen-

derverschillen) is in het programma een specifiek thema, waarover mid-
dels veldonderzoek data worden verzameld. De vraag is onder meer of 
lonen, specifieke functies in het bedrijf, overwerk, pesterijen en intimi-
datie een relatie hebben met de verschillende vormen van discriminatie. 
Arisa gaat daarover een thematisch paper schrijven.52

52  Informatie van Arisa over de plannen in het kader van Together for Decent Leather.
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36  De LIW in een juridische houdgreepcccIvi 
Het begint allemaal in oktober 2005. De Schone Kleren Campagne en 
de Landelijke India Werkgroep nodigen het kledingbedrijf G-Star uit 
voor een gesprek. In december, als we elkaar ontmoeten, informeren we 
G-Star over het geweld en de slechte arbeidsomstandigheden bij hun 
leveranciers Fibres & Fabrics Pvt Ltd (FFI) en hun dochterbedrijf Jeans 
Knit Pvt Ltd (JKPL). G-Star vraagt het FFI-management om de beschul-
digingen te onderzoeken en maatregelen te treffen. Maar FFI wil niet in 
gesprek met lokale organisaties, waaronder de vakbond GATWU.cccIvii In 
het najaar van 2005 en opnieuw in maart en april 2006 nemen lokale 
organisaties interviews af met FFI-werknemers. 
De resultaten zijn schokkend. Het geweld tegen werknemers omdat zij 
productienormen niet halen of omdat zij niet gehoorzamen springt het 
meest in het oog: werknemers worden stelselmatig uitgescholden, ge-
schopt en geslagen, soms met stokken. Maar er spelen ook andere pro-
blemen. Er is geen collectieve arbeidsovereenkomst. Lonen verschillen 
van persoon tot persoon. Het is onduidelijk hoe lonen vastgesteld wor-
den en deze zijn te laag om in de bestaansbehoeften te voorzien. Vrou-
wen krijgen minder betaald dan mannen voor hetzelfde type werk. Er 
worden onrealistisch hoge productienormen vastgesteld zodat er dage-
lijks uren extra gewerkt moet worden.
In mei 2006 organiseren we de actie G-Star is about breaking rules, 
om consumenten te laten weten wat er bij de leveranciers van het be-
drijf speelt. G-Star krijgt ruim honderd brieven van verontruste consu-
menten. Zij krijgen vrij uitgebreid antwoord. Wij laten weten dat we dat 
waarderen, maar dat onze kritiek blijft staan.

In juli 2006 vindt toch een gesprek plaats tussen 
GATWU en de beide bedrijven. Er zijn veel me-
ningsverschillen, maar FFI/JKPL blijken bereid tot 
enkele verbeteringen. Toch blijven ze, gesteund 
door G-Star, zeggen dat de beschuldigingen onvol-
doende bewezen zijn. G-Star vraagt ons de cam-
pagne te staken en de protestbrief van onze web-
sites te halen. Daar gaan we niet op in. Het overleg 
tussen FFI en GATWU krijgt geen vervolg; afspra-

Werknemers worden 
uitgescholden en 

geslagen
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ken over een vervolggesprek en gesprekken met werknemers worden 
niet nagekomen. Medio juli vragen we G-Star een actievere houding aan 
te nemen. Het bedrijf is dubbelhartig vinden we, het steekt er wel veel tijd 
in, maar bij een bezoek aan Bangalore spreken ze niet met de lokale or-
ganisaties die proberen de arbeidsomstandigheden te verbeteren. In de 
correspondentie herhaalt G-Star steeds dat de internationale campagne 
hen dwingt na te denken over een beëindiging van de relatie met FFI. Wij 
hebben daar nooit toe opgeroepen. Het is niet de bedoeling om Indiase 
arbeiders werkloos te maken, we willen verbetering van de situatie.

Dan volgt de stap die tot escalatie leidt. Eind juli, nog geen twee we-
ken na G-Stars bezoek aan India, dienen FFI en JKPL een klacht in bij de 
rechtbank van Bangalore wegens smaad. De rechtbank besluit zonder 
wederhoor om vier organisaties, GATWU en haar vakbondskoepel NTUI, 
de NGO Cividep en de vrouwenorganisatie Munnade, te verbieden infor-
matie over de problemen bij FFI/JKPL te delen met organisaties en per-
sonen buiten India. Dat is een enorme klap voor deze organisaties en ook 
voor hun medewerkers persoonlijk, want  de ‘textielbaronnen’ in Banga-
lore hebben lokaal en nationaal een grote invloed.
In oktober 2006 zetten we zelf de volgende stap. We dienen een klacht in 
tegen G-Star bij het Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO Richt-
lijnen voor Multinationale Ondernemingen.
De opheffing van het contactverbod tussen de lokale en internationale 
organisaties is onze eerste eis. In december besluit het NCP de klacht van 
LIW en SKK in behandeling te nemen. Wij denken dat het een bemiddelen-
de rol kan spelen, maar die komt niet op gang omdat G-Star weigert partij 
te zijn. We hebben wel wat informele contacten, maar die leveren niets op.
Er zijn meer merken die inkopen bij de leverancier van G-Star, zoals Mexx, 
Guess, GAP, Ra-Re, Tommy Hilfiger, Ann Taylor en Armani. We vragen hen 
zich uit spreken over de situatie bij FFI/JKPL en in actie te komen. Ann 
Taylor claimt dat er veel verbeterd is. Guess, RaRe, Armani en andere be-
drijven reageren helemaal niet; GAP heeft zelfs nieuwe orders geplaatst. 
Tommy Hilfiger daarentegen schrijft eind 2006 aan FFI/JKPL dat het 
rechterlijk verbod tegen de lokale organisaties geen manier is om pro-
blemen op een constructieve manier aan te pakken. Zij zeggen ook even-
tuele toekomstige orders te laten afhangen van de manier waarop FFI/
JKPL de problemen zal oplossen. 
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Leverancier van G-Star daagt ons voor de Indiase rechter
Ik ben op 11 januari 2007 bij de SKC als er een brief binnenkomt van 
Pramila Associates Advocates, het advocatenbureau van FFI en JKPL. 
Deze bedrijven zijn leveranciers van kledingbedrijf G-star. Ze beschul-
digen medewerkers van SKC, LIW maar ook onze internetproviders An-
tenna en xs4all van het ‘opzettelijk verspreiden van onjuiste informatie 
over de arbeidsomstandigheden bij FFI, laster, criminele samenzwering 
en cybercriminaliteit.’ Ze eisen dat wij alle informatie over FFI/JKPL van 
onze websites halen, een onvoorwaardelijk excuus op onze websites 
publiceren en binnen een week 10 miljoen euro betalen. We lachen er 
eerst wat om, het is allemaal zo buiten elke proportie. In onze reactie 
roepen we FFI/JKPL nogmaals op via een bemiddelaar in dialoog te tre-
den met de lokale vakbond en andere organisaties. 
Het lachen vergaat ons snel, het wordt een hectisch en stressvol jaar. 
We mobiliseren zoveel mogelijk steun van Nederlandse en internationa-
le ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties. Over publiciteit heb-
ben we niet te klagen. Veel organisaties zien onze lotgevalen terecht als 
een testcase: kunnen kritische maatschappelijke organisaties hun stem 
in India nog laten horen, of worden ze via een rechtszaak monddood ge-
maakt? 
Er komt een sommatie om voor de rechtbank in India te verschijnen, 
maar we worden gewaarschuwd dat niet te doen: we zouden wel eens 
lang vastgehouden kunnen worden. Nederlandse advocaten kunnen 
ons niet helpen vanwege onbekendheid met het Indiase recht. Alle vier 
de gedaagde organisaties nemen daarom een Indiase advocaat in de 
arm, waarmee het voor ons moeizaam werken blijkt. Er is nauwelijks 
overleg, en de advocaat communiceert niet over wat hij doet voor onze 
zaak. We tasten in het duister.

Ook de Nederlandse werkgeversvereniging VNO-NCW is weinig be-
hulpzaam. In oktober 2007, tijdens het eerder genoemde staatsbezoek, 
maakt voorzitter Wientjes schampere opmerkingen over NGO’s als de 
LIW die onterecht subsidie van de overheid zouden krijgen. Pogingen 
om een VNO-NCW medewerker in te schakelen met wie ik al langdurig 
in een werkgroep zit, helpen ook niet, terwijl in november de grootste 
Nederlandse handelsmissie ooit zal plaatsvinden. De missie blijkt ge-
vaar te lopen, omdat ‘de FFI-kwestie’ steeds verder escaleert. 
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Eind september 2007 stelt SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen vragen over 
de rechtszaak aan de ministers van BZ en Justitie, plus aan de staatsse-
cretaris voor EZ die de handelsmissie gaat leiden. Bijna zes weken later 
noemt minister Verhagen (BZ) het in zijn antwoord een ‘geschil tussen 
private partijen’.cccIviii Dat helpt ook niet, hoewel hij wel zegt zich zorgen 
te maken over de mogelijke gevolgen voor de betrokken NGO’s en pro-
viders. Maar Verhagen ziet in de rechtszaak geen poging tot censuur, 
omdat de Indiase Ambassade alleen vraagt om teksten op onze web-
sites te verwijderen of te amenderen. Wel zal de Nederlandse Ambassa-
de aanwezig zijn bij de komende rechtszittingen in de Magistrate Court 
of Bangalore. Verhagens bevestiging dat er geen uitleveringsverdrag is 
tussen Nederland en India, is wel een opluchting. 

Interpol wordt ingeschakeld
Eind november 2007 gaat de handelsmissie toch door. Vlak daarvoor 
vragen wij missieleider Heemskerk dringend om in India duidelijk te ma-
ken dat het vervolgen van maatschappelijke organisaties die misstan-
den aankaarten absoluut onacceptabel is. 
Heemskerk is koud terug uit India als de rechtbank in Bangalore laat 
weten dat ze opdracht heeft gegeven tot ‘arrestatie zonder mogelijk-
heid tot borgtocht’ van acht medewerkers van SKC, LIW en internetpro-
vider Antenna. Het Indiase Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt 
verzocht de Nederlandse overheid om uitlevering te vragen, en Interpol 
om opsporing te verzoeken. Dat opsporingsbevel komt er. Het betekent 
dat we heel goed moeten opletten of we niet naar landen reizen met 
een uitleveringsverdrag met India.
Overigens is het contactverbod van de Indiase NGO’s dan al 1,5 jaar van 
kracht, zitten de medewerkers van onze gemuilkorfde partnerorganisa-
ties al heel lang in spanning en kunnen ook zij niet naar het buitenland 
reizen. Begin december heeft FFI bovendien twee Indiase vrouwen in 
staat van beschuldiging gesteld, omdat ze in het Nederlandse radio-
programma Argos uitspraken over de kwestie hebben gedaan. In het 
antwoord van Verhagen op Kamervragen hierover zit de diplomatieke 
maar weinig reële zin: ’Overigens ga ik ervan uit dat in de democrati-
sche rechtsstaat India betrokken mensenrechtenverdedigers, die India-
se staatsburgers zijn, kunnen rekenen op een eerlijk proces. Mocht daar 
aanleiding toe zijn, dan zal ik eventuele zorgpunten uiteraard op basis 
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van mijn beleid ten aanzien van mensenrechtenverdedigers opbrengen 
bij de Indiase autoriteiten. Op dit moment is daar geen reden voor.’

Een dag na de dreiging met arrestatie sturen we 
samen met Antenna een persbericht uit waarin 
we opnieuw een klemmend beroep op Verhagen 
en Heemskerk doen om India duidelijk te maken 
dat de rechtszaak een zorgwekkend precedent 
schept voor NGO’s in India en Nederland, en 
voor de persvrijheid op internet. We beschuldi-

gen G-Star ervan dat het bedrijf, door onvoldoende druk te zetten op FFI 
en opdrachten niet afhankelijk te maken van afgelasting van de rechts-
zaak, er aan bijdraagt dat FFI zijn ramkoers voort kan zetten. Een poging 
van Amnesty, FNV en OxfamNovib om achter de schermen constructief 
overleg op gang te brengen beantwoordt FFI met juridische dreiging.
Verhagen is nu ook geschrokken. Op 4 december 2007 zitten wij op de 
publieke tribune van de Kamer en horen hem zeggen dat India het arres-
tatiebevel tegen de Nederlanders moet intrekken. Een paar dagen later 
laat G-Star weten dat ze de banden met FFI/JKPL verbreekt. Niet omdat 
wij gelijk zouden hebben, want onafhankelijk onderzoek zou volgens 
hen niet hebben uitgewezen dat er iets mis is met de arbeidsomstan-
digheden. De breuk zou te maken hebben met de ‘negatieve publiciteit 
en een gebrek aan vertrouwen.’ Een reeks internationale kledinginitia-
tieven, inclusief de Nederlandse Fair Wear Foundation, bestrijdt dat der-
gelijk onafhankelijk onderzoek bestaat. 
Wij reageren positief, maar pleiten voor een verantwoorde exitstrategie 
waarbij zoveel mogelijk werkgelegenheid bij FFI behouden blijft. Het is 
een spagaat: druk van G-Star op FFI/JKPL willen, blij zijn met hun be-
slissing en toch het mogelijke verlies van werkgelegenheid betreuren. 
Maar als G-Star adequaat op de problemen was ingesprongen, had het 
niet zover hoeven komen. Op 6 december, dezelfde dag dat G-Star de 
banden met FFI verbreekt, laat dat bedrijf weten dat het overweegt de 
rechtszaken te laten vallen. In de Indiase Economic Times zeg FFI direc-
teur Ghiase dat hij wordt ’gedwongen om alle zaken per vandaag terug 
te trekken ondanks het feit dat zonder twijfel is bewezen dat alle be-
schuldigingen ongegrond zijn.’cccIix Een paar dagen later trekt het bedrijf 
die aankondiging weer in.

Dreigende arrestatie
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De Nederlandse regering wordt wakker
Nu moet er toch echt wat gebeuren. De kwestie dreigt ook de Indiaas- 
Nederlandse relaties te schaden. De regering en het bedrijfsleven heb-
ben de zaak enorm onderschat. In overleg met BZ ontstaat het idee 
een bemiddelaar van statuur in te schakelen. Alleen al het feit dat een 
rechtszaak in India vele jaren kan duren zonder dat wij daar fatsoen-
lijk vertegenwoordigd kunnen zijn, doet ons besluiten deze kans aan 
te grijpen. De keuze valt op Ruud Lubbers, voormalig premier en op dat 
moment lid van de Raad van State. We gaan snel aan de slag en wisse-
len informatie en standpunten uit met FFI, overigens zonder ooit recht-
streeks met het management te praten. 
Lubbers steekt ook zijn licht op bij Coen Kompier, senior specialist van 
de ILO in Delhi, met wie ik al jaren goede contacten onderhoud. In een 
recent artikel naar aanleiding van 40 jaar LIW/Arisa doet Coen een boek-
je open over zijn telefoongesprek met Lubbers. Hij maakt duidelijk wat 
hij Lubbers heeft laten weten over de kledingindustrie: 
’Werkzaam in India had ik het klappen van de zweep in de textielsector 
wel leren kennen. De fabrieken worden gekenmerkt door arbeidsgebre-
ken die eigenlijk overal ter wereld tot op de dag van vandaag gangbaar 
en zichtbaar zijn. Veel te lage lonen en eindeloos creatief gesjoemel om 
overige beloningen zo laag mogelijk te houden. Nul komma nul sociaal 
overleg, want werkgevers doen er alles aan om vakbonden geen voet 
aan de grond te laten krijgen, waarbij intimidatie en geweld niet ge-
schuwd worden. Teveel en lange werkdagen in een arbeidsmilieu dat 
vijandig en onveilig is, vooral voor vrouwen, en in India ook nog een 
kastedimensie kent. Kortom, een fraai staaltje van ernstige arbeidsuit-
buiting, waarbij het recht voor elke vorm wel een trefwoord kent, loon-
roof, seksuele intimidatie of vakbondsonvrijheid. Of oneerlijke handel-
spraktijken, want die gebrekkige toeleveranciers wijzen er op hun beurt 
graag op dat die miserabele arbeidsomstandigheden veroorzaakt wor-
den door de internationale clientèle die hen financieel zou uitknijpen.’
Dan volgt het vraaggesprek met Lubbers: ‘Bestaan er vakbonden in die 
fabriek?’ ‘Nee, meneer Lubbers.’ ‘Is dat normaal?’ ‘Ja.’ ‘Hoe kan dat?’ ‘Om-
dat werkgevers niet geporteerd zijn van klagers en werkgelegenheid 
schaars is, maar vooral omdat het gros van de arbeiders losse krachten 
zijn waarmee de arbeidswetten worden omzeild.’ ‘Hoe kan het dan dat 
vakbonden bij deze zaak betrokken zijn?’ ‘Omdat er enkele lokale bond-
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jes zijn die als buitenstaanders enkele leden binnen de fabriek verte-
genwoordigen.’ ‘Is er sociaal overleg?’ ‘Nee.’ ‘Denkt u dat de klachten te-
gen de fabriek gerechtvaardigd zijn?’ ‘Ja.’ ‘Waarom denkt u dat?’ ‘Omdat 
textielfabrieken in India gekenmerkt worden door …’ zie Coen’s tirade 
hierboven. ’ En zo golfde het gesprek bijna een uur op en neer.cccIx 

Het meest heugt mij het gesprek bij Lubbers thuis in Rotterdam. Er 
moeten knopen worden doorgehakt en de druk op ons om in te binden 
wordt opgevoerd. Lubbers begint aan een betoog met een wolk aan ar-
gumenten om ons te doen toegeven. De kern daarvan is dat de werkge-
legenheid van 5000 mensen bij FFI/JKPL op het spel staat als wij niet 
alles over de kwestie van onze websites halen. Tijdens zijn betoog on-
derbreek ik Lubbers met het gevoel dat er zonder tussentijdse tegen-
spraak van ons een onontkoombare conclusie komt. Meteen roept hij 
‘Stop!’ en slaat hard op de tafel. Dan, blijkbaar geschrokken van zijn hef-
tigheid, herneemt hij zich en zegt: ‘Ga verder.’
Wij willen het conflict graag uit de wereld, maar weigeren principieel 
informatie van de websites te halen. Als we dat zouden doen, roepen 
we echt het onheil van censuur over ons af. Wat helpt is dat we duide-
lijk kunnen maken dat de informatie over FFI, G-Star en de rechtszaken 
overal op internet is te vinden en wij daar niet veel aan kunnen veran-
deren.

Eind januari 2008 komt er een compromis. FFI trekt 
de rechtszaken tegen de Indiase en Nederlandse 
organisaties terug, wij stoppen met campagnevoe-
ren en zetten CASE CLOSED over alle gerelateerde 
documenten op onze websites. Dat is even slikken, 
maar de documenten staan er onder die banner nog 
steeds op. G-Star hervat de productierelatie met FFI.

In overleg met de lokale organisaties en vakbonden in Bangalore komt 
er een ombudspersoon die de huidige en toekomstige problemen moet 
oplossen. Als werknemers, lokale organisaties, SKK of LIW klachten 
over de arbeidssituatie hebben, kunnen zij deze aan de ombudspersoon 
voorleggen. De werknemers zijn vrij zich desgewenst te organiseren in 
een vakbond van hun keus. Coen Kompier van de ILO zegt daarover: ‘Dat 

Case Closed
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die ombudspersoon niet effectief bleek is geen verrassing, want de fun-
damenten voor vakbondsvrijheid en sociaal overleg ontbreken tot van-
daag de dag in Indiase textielfabrieken, en elders.’ De ombudspersoon 
en de juridisch adviseur van Lubbers blijven ons achtervolgen over bij-
voorbeeld een artikel dat derden over de zaak publiceren. Enige actie 
rond klachten van werknemers wordt niet ondernomen. Het duurt nog 
tot juni 2008 voordat de rechtszaken tegen de lokale organisaties wor-
den ingetrokken. Dat maakt ons behoorlijk nerveus over het nut van de 
overeenkomst en de plannen van FFI. Het lijkt er op dat FFI onze part-
ners in India zo lang mogelijk wil intimideren. Ons dilemma is dat publiek 
kabaal daarover de overeenkomst in gevaar brengt. Maar we kunnen het 
ook niet laten gebeuren. Uiteindelijk lukt het de rechtszaken in juni 2008 
van tafel te krijgen.

37  Schone kleding
Schone kleding gaat internationaal
In het najaar van 2001 neemt de LIW samen met de Schone Kleren Cam-
pagne (SKC) stappen om het netwerk van NGO’s en vakbonden in de kle-
dingindustrie uit te breiden. Een gezamenlijk bezoek aan India leidt tot 
veel nieuwe contacten. De vakbonden in de textielsector maken moeilij-
ke tijden door. Tot de jarig negentig vertegenwoordigden zij de overwe-
gend vaste werknemers in de kledingfabrieken. Deze zijn daarna in snel 
tempo vervangen door vaak jonge vrouwen en meisjes met losse aan-
stellingen of helemaal geen contract, een nog lager loon en slechtere ar-
beidsomstandigheden.cccIxi Ook het aantal migrantarbeiders neemt sterk 
toe. De vakbonden slagen er daarom maar moeizaam in een deel van hen 
te organiseren, vooral in de snel groeiende uitbestedingsketen van kle-
dingbedrijven. Velen zwerven als losarbeiders van fabriek naar fabriek.
Langzamerhand komen - soms nieuwe - bonden en NGO’s in actie die 
het wel lukt om in ieder geval een deel van de arbeiders in deze sector 
te organiseren. Een nationale Indiase kledingcampagne staat op stapel. 
In de deelstaat Tamil Nadu ziet in 2001 zelfs een lokale Schone Kleren 
Campagne het daglicht. De Fair Wear Foundation (FWF) – de nieuwe 
naam van de stichting EHH – begint in 2001 met proefprojecten bij vijf 
bedrijven die haar gedragscode in de praktijk uittesten, waaronder een 
Indiase leverancier van Zeeman.cccIxii 



                                       141                                                                                                                Een berg verzetten

We gaan door met de eind jaren negentig gestarte campagne Schone 
Kleren Gemeente. Een verantwoord inkoopbeleid van grootverbruikers 
als gemeenten kan veel bijdragen aan het werven van nieuwe deelne-
mers. Amsterdam en GroningencccIxiii nemen moties aan om voortaan 
‘schone dienstkleding’ in te kopen. In diverse andere gemeenten wordt 
daar serieus over gesproken in de aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen van maart 2002. Eind 2002 vraagt kamerlid Dittrich van D66 
om eerlijke legeruniformen.cccIxiv In 2002 blijkt dat de gemeentelijke mo-
ties zelden tot actie leiden. Daarom wordt de koers deels verlegd naar 
de uitvoerende gemeentelijke diensten en bedrijven.cccIxv 
Ook het opstarten van de Fair Wear Foundation kost meer tijd dan ver-
wacht. Toch is het in maart 2004 zover dat FWF na twee jaar onderzoek 
elf deelnemende kledingbedrijven kan presenteren die als eerste de ge-
dragscode voor eerlijke kleding ondertekenen. Daarbij zit de top drie 
van Nederlandse producenten van bedrijfskleding. De campagnefocus 
op bedrijfskleding heeft dus wel gewerkt.cccIxvi De LIW voert intussen 
actie voor textielarbeiders van Dindigul, India. De fijne katoenstof die 
daar wordt bewerkt leidt tot aandoeningen aan de luchtwegen van de 
werknemers, waaronder honderden kinderen. Oude machines veroorza-
ken wonden en soms amputaties van vingers.
In India beginnen ook de media langzamerhand interesse te tonen voor de 
toenemende samenwerking tussen Indiase vakbonden en NGO’s ener-
zijds, internationale netwerken als de inmiddels internationale Clean Clo-
thes Campaign anderzijds. Dit gebeurt - en dat is vrij nieuw - vanuit een 
toenemende besef dat de Indiase organisaties niet in hun eentje de pro-
blemen in de geglobaliseerde kledingindustrie kunnen aanpakken.cccIxvii 

Internationale samenwerking is nodig. Dat creëert nieuwe mogelijkhe-
den voor SKC en LIW.

Gebroken beloftes
Op basis van nieuw onderzoek besluiten SKC en LIW om vanaf septem-
ber 2009 samen campagne te voeren voor een leefbaar loon in kleding-
fabrieken en bij onderaannemers.cccIxviii Eerst is er het rapport Cashing In 
over de kledingindustrie in India, Sri Lanka, Bangladesh en Thailand.cccIxix 

Van de werknemers is 80% vrouw, zij fabriceren voor de grote retailers 
Aldi, Lidl, Carrefour, Walmart en TESCO. Onderbetaling is eerder regel 
dan uitzondering, net als misbruik - van verbaal en fysiek geweld tot 
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gedwongen lange werkdagen bij zwangerschap, ongelijke betaling en 
geringe promotiekansen. 
In september 2009 publiceert SKC nog een onderzoekcccIxx waaruit blijkt 
dat vrouwen in India en Bangladesh die voor Nederlandse merken kle-
ding produceren, buitensporig lange dagen maken en te weinig betaald 
krijgen om van te leven.53 Feitelijk staat de hele Nederlandse kledingin-
dustrie in het beklaagdenbankje. Vrouwen verdienen tussen de €25 en 
€51 per maand bij toeleveranciers van C&A, J.C. Rags, M&S Mode, Miss 
Etam, Prénatal en WE. Een gezin van vier leden heeft minstens €100 
nodig. Een arbeidster die voor C&A in Bangladesh produceert zegt: ‘We 
maken kleren voor anderen, maar we kunnen zelf geen kleren kopen. We 
zijn in nood want de prijzen zijn zo hoog dat we zelfs geen rijst kunnen 
kopen.’cccIxxi 

Eveneens in 2009 publiceert de coalitie Asia Floor Wage CampaigncccIxxii 

het rapport Stichting a Decent Wage Across Borders: The Asia Floor 
Wage Proposal.cccIxxiii Het beschrijft hoe arbeiders in Aziatische landen 
tegen elkaar worden uitgespeeld. Als ze in een land of regio een hoger 
loon hebben afgedwongen, dan is de kans groot dat het bedrijf of de in-
kopende multinational de productie verplaatst naar een land waar zo-
wel de lonen als de organisatiegraad lager is, de beruchte race to the 
bottom. Het rapport doet een concreet voorstel om tot een leefbaar 

53  Hoewel er verschillende artikelen, persberichten etc. over dit rapport zijn, staat nergens 
hoe het heet. Het is ook niet te vinden in het archief van de Clean Clothes Campaign.

Uit IndiaNu 181, sept-okt 2009
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loon voor kledingarbeiders in alle Aziatische productielanden te komen. 
Deze grensoverschrijdende aanpak zal een grote rol gaan spelen in alle 
discussies over een leefbaar loon.

De in 2009 gestarte campagne Kleren Schoon? Leefbaar Loon! van SKC 
en de LIW boekt in 2010 een opmerkelijk succes. De aangesproken kle-
dingmerken C&A, M&S Mode, Miss Etam, Prénatal en WE zeggen dat 
ze zich gaan inzetten voor een leefbaar loon. Ze doen dat tijdens een 
bijeenkomst die we organiseren met bedrijven, bedrijvenkoepels, over-
heidsvertegenwoordigers en een Indiase organisatie. GAP en NEXT ver-
tellen hoe zij bezig zijn een leefbaar loon te realiseren. Ook de HEMA, 
G-Star, H&M, J.C. Rags, Bijenkorf, de Ministeries van Buitenlandse Zaken 
en Economische Zaken, brancheorganisaties MODINT en CBW-MITEX 
en de Raad Nederlandse Detailhandel doen een duit in het zakje. Dat 
zoveel kledingmerken een leefbaar loon ondersteunen is een doorbraak. 

Zo lijkt het, maar zeven jaar later zien we nauwelijks resultaten. Het 
nieuwe rapport Uitgekleed – AangekleedcccIxxiv (2016) over Nederland-
se bedrijven die kleding in India laten maken, laat juist zien dat hoge 
werkdruk voor lage lonen nog steeds de regel is. Niemand ontvangt een 
leefbaar loon en een derde zelfs minder dan het wettelijk minimumloon.
In februari 2017 bieden Schone Kleren Campagne en LIW minister Plou-
men een petitiecccIxxv aan, waarin ruim 10.000 Nederlanders haar op-

Uitgekleed- Aangekleed

Aanbieden handtekeningen aan minister Ploumen in februari 2017
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roepen zich in te zetten voor een leefbaar loon voor kledingarbeiders, 
waaronder 80% vrouwen. Ploumen zegt: ‘De prijsberekening van een 
kledingstuk zou anders moeten. Dat kán, door ook te kijken naar leef-
baar loon in de regio, hoeveel uur iemand aan een kledingstuk werkt, 
welke stoffen worden gebruikt en welke investeringen nodig zijn voor 
veilige en schone productie.’ Kamervragen over het rapport leiden ertoe 
dat SKC en LIW in mei 2017 opnieuw met een aantal betrokken bedrij-
ven en ambtenaren van minister Ploumen in gesprek gaan.cccIxxvi Leef-
baar loon ‘staat op de politieke agenda’ maar voorlopig levert het nog 
niks concreets op.

Voorpaginanieuws: Sumangali
Gloria Kok van het Nederlandse kledingbedrijf Cora Kemperman is een 
van de weinigen in de sector die hardnekkig probeert haar leverancier in 
Tamil Nadu te bewegen arbeiders fatsoenlijke arbeidsomstandigheden 
en lonen te bieden. Daar wil haar bedrijf extra voor betalen. Ze overlegt 
daarover met onze partnerorganisatie SAVE. Eind vorige eeuw heeft 
Gloria ons attent gemaakt op een nieuw systeem waarmee Zuid-India-
se kledingfabrikanten jonge meiden in een soort werkkampen extreem 
uitbuiten. 

‘Sumangali meisje’, foto: Alessandro Brasile
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LIW en SOMO beginnen een onderzoek. Hierdoor aangespoord gaat ook 
de Volkskrant naar India en publiceert september 2010 vier grote ar-
tikelen.cccIxxvii De kern: in Zuid-India werken tienermeisjes voor onder 
meer C&A en H&M als ‘leerlingen’, met de belofte dat zij na drie jaar 
ongeveer €500 voor hun bruidsschat krijgen. In feite gaat het om inge-
houden loon dat ze vaak niet eens krijgen, met name als ze die drie jaar 
niet volmaken. Het is een vorm van dwangarbeid die Sumangali Sche-
me heet, het ‘aanstaande bruidenplan’. Drie jaar lang verdienen ze een 
schijntje, inhaleren katoenstof, mogen het terrein slechts af en toe on-
der begeleiding verlaten en werken 12 uur per dag. Maar heel af en toe 
mogen ze naar huis bellen, en al helemaal niet naar een vakbond. 
C&A en H&M laten snel weten dat ze niet meer met de betreffende leve-
rancier willen werken, maar werkloosheid is natuurlijk niet de oplossing. 
Bijna alle kledingmerken hebben met het probleem te maken: het Suman-
gali Scheme woekert in 90% van de spinnerijen. Vaak zijn die onderdeel 
van een geïntegreerd bedrijf ‘van katoen tot kleding’, waarbij de kleding-
makers doorgaans beter af zijn dan de meisjes die spinnen. De Zuid-Indi-
ase spinnerijen leveren aan de meeste kledingfabrieken in India. 
Vijf politieke partijen stellen Kamervragen. In november nodigen we een 
vertegenwoordiger van de Indiase Campaign Against Sumangali Scheme 
(CASS) uit voor een bezoek aan Nederland. Hij spreekt met de Mensen-
rechtenambassadeur, ambtenaren bij diverse ministeries en een zestal 
Kamerleden. Sumangali is ook in India zeer omstreden en CASS is actief. 
Diverse grote bedrijven zijn gealarmeerd en laten weten tegen het Su-
mangali Scheme te zijn. 

Een rapport dat inslaat als een bom
In mei 2011 komen LIW en SOMO met het rapport: Captured by Cot-
ton.cccIxxviii Het bevestigt in detail de verschrikkingen beschreven in de 
Volkskrantartikelen. Meisjes in Zuid-India tussen 12 en 18 jaar, meestal 
van de laagste Dalit-subkastes, maken onze kleding in een nieuwe vorm 
van slavernij. Ze werken voor onder meer C&A, GAP, Diesel, Primark en 
Tommy Hilfiger. 
Al vóór maar ook na de publicatie van het rapport proberen we betrok-
ken bedrijven in beweging te krijgen. Veel van hen erkennen het pro-
bleem. Een aantal, waaronder C&A, H&M, Primark en Bestseller (o.a. 
Vero Moda), zegt toe gezamenlijk een eind te maken aan deze vorm 
van gedwongen kinderarbeid. Ze zullen tevens zorgen voor een duide-
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lijk contract in de lokale taal. In de uitvoering willen ze nauw samenwer-
ken met lokale NGO’s en de regering.
In de Tweede Kamer spreekt CDA-Kamerlid Ferrier staatssecretaris Ble-
ker, die MVO in zijn pakket heeft, op de kwestie aan.cccIxxix

Bleker noemt ons onderzoek betrouwbaar en zegt: ’De feiten lie-
gen er niet om, want wat is beschreven, is een afschuwelijke, bar-
baarse manier van omgaan met jonge meisjes, jonge vrouwen.’ 
Hij belooft bij de handelsmissie naar India in juni 2011 de kwes-
tie aan te kaarten en C&A uit te nodigen voor een gesprek.cccIxxx 

In de Nederlandse en Indiase media en op websites krijgt Captured by 
Cotton veel aandacht.cccIxxxi De grote kledingbedrijven staan nu voor de 
opgave hun beloftes waar te maken. 
Voorafgaand aan zijn handelsmissie gaat Bleker in gesprek met C&A. In 
zijn brief aan de KamercccIxxxii over dat gesprek schrijft hij: ‘C&A geeft 
aan nauwelijks controle te hebben over de vele bedrijven die verderop 
in de keten zitten. Volledige controle over alle schakels van de toeleve-
ringsketen is in de praktijk dan ook niet realiseerbaar.’ Het is niet dui-
delijk of dat laatste een conclusie van C&A, van Bleker of van beide is … 
Bleker spreekt in India met Staatssecretaris Singh van Corporate Af-
fairs van de centrale regering in Delhi. Hij zegt dat Nederland bereid is 
met de Indiase regering samen te werken om bedrijven te ondersteu-
nen het Sumangali-systeem uit te bannen. Singh laat weten dit aanbod 
graag aan te nemen. Helaas gaat niet hij, maar de regering van Tamil Na-
du hierover. Bleker meldt de Kamer dat de Ambassade op verzoek van 
C&A contact gaat zoeken met de Minister van Arbeid van Tamil Nadu, 
om met hem en alle grote kledingbedrijven het probleem aan te pakken. 
Ambassades van andere westerse landen zullen ook worden benaderd. 
Van Bleker horen we niets meer. Maar SOMO en LIW hebben inmiddels 
een nieuw rapport in voorbereiding over de stand van zaken rond Su-
mangali. Die blijkt iets verbeterd. De contractperiode is wat ingekort, de 
lonen zijn wat gestegen, evenals het bedrag dat de werkneemsters aan 
het eind van hun contract krijgen. Eén bedrijf werft geen werknemers 
onder de 18 jaar meer. De leefomstandigheden in de hostels zijn iets 
verbeterd en de bewoners kunnen nu makkelijker naar buiten.cccIxxxiii  
De structurele problemen zijn echter nog volop aanwezig. Koppelba-
zen werven kwetsbare Dalit meisjes in de dorpen met valse beloftes. De 
werkdagen blijven extreem lang (soms 24 uur aan één stuk), de meisjes 
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en vrouwen zijn regelmatig slachtoffer van fysiek en seksueel geweld 
en kunnen nergens hun recht halen. In drie van de vier onderzochte be-
drijven hebben de onderzoekers meisjes van 13 en 14 jaar oud gevon-
den.

Regering en bedrijven aan zet
Inspelend op overleg van de Tweede Kamer in april 2012 over verant-
woord ondernemen sturen LIW en SOMO een briefcccIxxxiv plus voor-
proef van het te verschijnen rapport Maid in India aan de Kamer.cccIxxxv 
CDA, GroenLinks, CU en SP willen weten wat Bleker nu echt samen met 
zijn Indiase collega Singh gaat doen. De Kamer wil ook dat de ‘anti-kin-
derarbeid diplomatie’ geen incident blijft. Alle bedrijven die mee willen 

op handelsmissie moeten duide-
lijk maken hoe zij misstanden in 
de productieketen, en niet alleen 
kinderarbeid, gaan uitbannen. 
Bleker zegt dat toe en belooft 
jaarlijks te rapporteren. Maar het 
kabinet klapt in 2012.

Er gaat een schok door de kle-
dingbranche: in april 2012 vraagt 
een grote meerderheid van de 
Kamer de regering om ‘… in sa-
menwerking met de kleding-
branche tot afspraken te komen 
over volledige ketentransparan-
tie en het uitbannen van kinder-
arbeid in de textielketen.’cccIxxxvi 

Aanleiding is het LIW-rapport 
Maid in India.cccIxxxvii

 

Uit de kledingbranche horen we kwade geluiden, maar wij zijn blij. Te-
gelijk realiseren we ons dat het gevraagde niet zo makkelijk te leveren 
is. Ik moedig brancheorganisatie Modint aan om na te denken over een 
moedige, concrete maar ook realistische uitvoering.
Sumangali wordt een steeds groter onderwerp. Honderden bedrijven, 
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vakbonden en maatschappelijke organisaties maken in 2012 geza-
menlijke plannen om Sumangali aan te pakken en zijn soms al begon-
nen.54 In Zuid-India rapporteren lokale organisaties beperkte verbe-

teringen. C&A heeft laten weten dat een van 
haar grote leveranciers niet meer zal samenwer-
ken met spinnerijen die het systeem gebruiken. 
C&A steunt ook het werk van lokale organisaties 
om meisjes uit de spinnerijen te halen en weer 
naar school of een beroepsopleiding te krijgen. 
SOMO en LIW publiceren in juli 2012 een over-
zicht over deze en andere resultaten.cccIxxxviii 

Er is een publicatiegolf in India; zo schrijft de gro-
te Indiase nationale krant The Hindu meermaals over onze rapporten.55 

Ook in Europees verband beweegt er iets. Europarlementariërs van een 
aantal fracties vragen medio 2012 de Europese Commissie om met In-
dia aan een oplossing te werken.cccIxxxix Ze willen dat de Commissie met 
Europese bedrijven een plan van aanpak maakt over volledige transpa-
rantie in de productieketen. Maar ze willen nog meer. Initiatiefnemer 
Van Dalen (CU): ‘Momenteel onderhandelen de EU en India over een 
vrijhandelsverdrag (...) Het mensenrechtenhoofdstuk moet in het ju-
ridisch kader van het handelsverdrag worden opgenomen. Alleen dan 
is er zicht op verbetering van arbeidsomstandigheden voor deze jonge 
vrouwen in de kledingindustrie.’cccIc

Plan van Aanpak pakt niet aan
Minister Ploumen dringt er eind 2012 bij de brancheorganisaties op aan 
om binnen een half jaar een plan van aanpak op te stellen. Maatschap-
pelijke organisaties, waaronder SOMO, SKC en LIW, nemen deel aan de 
gesprekken daarover. 

Omdat vergaande ketentransparantie een essentiële voorwaarde is voor 
een actieplan, publiceren we in maart 2013 de notitie Time for Transpa-

54  De multi-stakeholder initiatieven Fair Wear Foundation en het Engelse Ethical Trading Initi-
ative, en het Europese Business Social Compliance Initiative van alleen bedrijven.
55  Exploitation continues at garment hub (8-3-2012), Saga of ‘Maid in India’ (27-4-2012) en 
Report cites ‘major labour abuses’ in textile sector (20-7-2012). 

Kledingbranche 
kwaad, wij blij
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rency.cccxci Daarin zetten we uiteen wélke informatie minimaal beschik-
baar moet zijn. Het openbaar maken van de meestal verborgen relaties 
tussen leveranciers en afnemers is daarbij cruciaal. Bij onderzoek naar 
de Zuid-Indiase textielindustrie merken we hoe ingewikkeld die rela-
ties zijn. Kledingmerken doen daar heel geheimzinnig over, en niet voor 
niets. In Tamil Nadu komen gebonden arbeid, kinderarbeid, gedwongen 
overwerk, kastediscriminatie en onveilig werk veelvuldig voor. Hoewel 
dit al jaren bekend is, komen kledingmerken pas in actie als SOMO en 
LIW hen direct aan deze praktijken koppelen. Overigens geldt dat ook 
voor bedrijven in andere bedrijfstakken.

Op 24 april 2013 vindt in Bangladesh de grootste menselijke tragedie 
plaats in de geschiedenis van de kledingindustrie. Rana Plaza, een acht 
verdiepingen tellend fabrieksgebouw met daarin een veelvoud van tex-
tielbedrijfjes, stort in. Daarbij komen 1.134 mensen om het leven en ra-
ken ongeveer 2.500 mensen gewond. 
Nog geen maand later (op 15 mei) wordt het Bangladesh Fire and Safe-
ty Accord gesloten, een bindende overeenkomst tussen een groot aan-
tal kledingmerken, vakbonden en NGO’s om te zorgen voor structurele 
verbeteringen op het gebied van veiligheid in zo’n 1600 fabrieken in 
Bangladesh.cccxcii Door de ramp en onder wereldwijde druk blijkt veel 
mogelijk wat jarenlang is geweigerd. De ramp zet ook meer druk op on-
ze kledingsector om snel met een goed plan te komen. In juni is het Plan 
van Aanpak van de brancheorganisaties Modint, Mitex en VGT klaar, een 
half jaar eerder dan gepland.cccxciii  
CNV, FNV, Greenpeace, LIW, SKC en SOMO vinden het te weinig ambi-
tieus en vernieuwend voor een echte koerswijziging.cccxciv Wij dagen de 
branche uit om veel ambitieuzer te zijn. Zo laten de inspecties van be-
drijven veel te wensen over en zijn ze niet openbaar. De recente rampen 
in Bangladesh en Pakistan wijzen uit dat controleurs zelfs in het oog 
springende gebreken over het hoofd zien. Wel tevreden zijn we over 
de aandacht voor kinderarbeid en het Sumangali systeem. Eind 2013 
zien we dat concrete doelen nog ontbreken, dat nog onduidelijk is wel-
ke bedrijven mee gaan doen en of er sancties komen voor de bedrijven 
die niets doen. We doen aanbevelingen voor stevige afspraken.cccxcv  De 
Tweede Kamer stemt daar mee in. 
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Dat die hard nodig zijn bewijst actueel nieuws uit Tamil Nadu. De Da-
lit-organisatie READ is betrokken bij de bevrijding van 47 moderne sla-
ven uit een spinnerij. De meeste zijn jonge vrouwen, deels migranten uit 
het noorden van India. De LIW organiseert begin december 2013cccxcvi 

een bijeenkomst waar READ en SAVE met een Kamerlid en een ver-
tegenwoordiger van de kledingindustrie spreken. In die maand praten 
we ook verder met de brancheorganisaties over een actieplan. Minis-
ter Ploumen zegt in de beleidsbrief Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen Loont toe om op basis van dit actieplan met de branche een 
MVO-Convenant op te stellen.cccxcvii Hierin moeten de ambities uitge-
werkt worden naar meetbare, tijdgebonden doelstellingen. We zitten er 
met SKC, SOMO, Greenpeace en de vakbonden bovenop en doen sep-
tember 2013 opnieuw een aantal voorstellen.cccxcviii 

In februari 2014 gaat het Plan van Aanpak Verduurzaming Nederland-
se textiel- en kledingsector een nieuwe fase in. Jolande Sap gaat het 
leiden vanuit MVO Nederland, maar de ‘eigenaren’ zijn de drie branche-
organisaties Inretail, MODINT en VGT. De bedoeling is dat ook kleinere 
bedrijven in de modebranche kunnen deelnemen. Maatschappelijke or-
ganisaties worden uitgenodigd om mee te praten. Dat doen LIW, SKC, 
SOMO en de bonden ook allemaal, hoewel we twijfels hebben over de 
effectiviteit omdat de bedrijven geen verplichting hebben actief mee 
te doen en wij geen gelijke partners maar stakeholders zijn. We gaan in 
werkgroepen aan de slag met thema’s als leefbaar loon, kinderarbeid, 
veilige arbeidsomstandigheden, gebonden arbeid, vrijheid van vakver-
eniging, vermindering van chemicaliëngebruik, en ondersteuning van 
de aangesloten bedrijven om meer grip op hun productieketen te krij-
gen. Uiteindelijk doen meer dan 100 bedrijven mee, samen goed voor 
bijna 50% van de Nederlandse kledingomzet. 
In juli 2014 probeert kamerlid Voordewind, verwijzend naar de LIW- en 
FNV-publicatie Small Steps - Big Challenges,cccxcix het doel nog wat aan 
te scherpen door 100% actieve en zichtbare deelname aan verbeter-
projecten te eisen van deelnemende bedrijven, en ketentransparantie 
als voorwaarde te stellen.cd Ploumen zegt de strekking van de motie 
te delen, maar geen dwangmiddelen ter beschikking te hebben. Een 
maand eerder heeft ze al laten weten dat de inzet van de overheid is 
gericht op ‘actief onder de aandacht brengen van de noodzaak van due 
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diligence processen.’56 cdi Dan weet je zeker dat 
niet iedereen mee gaat doen en veel bedrijven 
dat voor de vorm doen.

In de praktijk vallen proces en uitkomst erg te-
gen. Een aantal bedrijven steekt wat op over 
MVO. Maar de vrijblijvende aanpak leidt ertoe dat veel deelnemers zelfs 
niet aan een van de werkgroepen meedoen. De brancheorganisaties, 
die de hete adem van vakbonden en NGO’s en nu ook van minister en 
parlement in de nek voelen, hebben een groter gevoel van urgentie dan 
de meeste bedrijven. Zo levert een oproep van de VGT aan alle bedrij-
ven die in Tamil Nadu actief zijn om onderzoek te doen naar Sumangali 
in hun keten, heel weinig op. Zelfs de dreiging richting achterban dat er 
zonder resultaten wetgeving komt, brengt de meeste bedrijven niet tot 
actie. Voor het project zijn einde heeft bereikt, concluderen NGO’s en 
bonden dat deze aanpak goeddeels is mislukt. Een vertegenwoordiger 
van Ploumen beaamt dat.

Op naar een IMVO Convenant
Terugkijkend zie ik dat het Plan van Aanpak waarschijnlijk een proef-
tuin is geweest voor Ploumen, ter voorbereiding van Convenanten voor 
risicosectoren op het gebied van mensenrechten en milieu. Op 21 mei 
2013, al een klein jaar vóór de start van het Plan van Aanpak, liet ze de 
Kamer weten: ‘De komende periode zal ik de MVO-risico’s voor interna-
tionaal opererende bedrijven in kaart laten brengen in het Sector Risico 
Project (…). Op basis hiervan zal ik Convenanten sluiten met sectoren 
waarin afspraken zijn opgenomen die worden gedragen door bedrijven, 
brancheorganisaties en maatschappelijk middenveld.’
Het Sector Risico Project is mede het resultaat van een pleidooi van het 
MVO Platform. In januari 2013 pleit ik als lid van een delegatie van het 
MVO Platform in een gesprek met Ploumen voor het mondiaal in kaart 
brengen van schendingen van mensenrechten en milieuschade van al-
le Nederlandse bedrijfstakken. Ons idee daarbij is aan te tonen dat ne-

Geen dwangmiddelen

56  ’Bij MVO gaat due diligence om gepaste zorgvuldigheid ten aanzien van mensenrechten 
en milieu, om het permanent evalueren en reageren op (potentiële) risico’s en schendingen – 
zowel bij de eigen bedrijfsvoering als bij de uitbesteding van bedrijfsactiviteiten.’ 
(https://www.mvoplatform.nl/wat-is-mvo/due-diligence/) 
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gatieve maatschappelijk impacts van wereldwijd opererende bedrijven 
geen incidenten zijn, maar een structureel karakter hebben. Ploumen 
reageert daar positief op. KPMG krijgt in oktober 2013 de opdracht zo’n 
analyse te maken en publiceert die een klein jaar later.cdii KPMG heeft 
alle sectoren van de Nederlandse economie in kaart gebracht en stelt 
dat ze allemaal te maken hebben met MVO-risico’s, maar dat een selec-
tie is gemaakt van sectoren waarbij ‘die als relatief groot worden be-
oordeeld’. Dat zijn er dertien. Kleding en textiel is er een van. De dertien 
sectoren worden de basis voor Convenanten. Ploumen wacht het defi-
nitieve rapport niet af; in november 2013 vraagt ze de SER te adviseren 
over een effectieve opzet, vormgeving en uitvoering van MVO-afspra-
ken met bedrijfssectoren, ‘met aandacht voor de rol van maatschappe-
lijke organisaties en overheden, zowel in Nederland als in productielan-
den.’ De SER komt met twaalf aanbevelingen.cdiii

Ook de LIW praat mee over het advies. Een van onze dringendste aan-
bevelingen aan de SER: maak niet alleen afspraken met branches maar 
ook met individuele bedrijven, en laat de uitvoering daarvan onafhan-
kelijk toetsen. Het zijn de bedrijven die moeten veranderen en de bran-
cheorganisaties kunnen dat niet afdwingen, zoals bleek uit het Plan van 
Aanpak. Onze aanbeveling komt niet in het advies, maar de SER advi-
seert wel om in te zetten op ‘structurele verandering inclusief afspra-
ken over de verbeterkosten van risicovolle situaties en remedie/herstel’. 
De SER noemt ook een aantal andere zinvolle randvoorwaarden, zoals 
rechtstreeks overleg met benadeelde betrokkenen, een bestuursstruc-
tuur met gelijkwaardige vertegenwoordiging van partijen en transpa-
rantie over de voortgang.
De onderhandelingen over het Kledingconvenant zijn de eerste die eind 
2014 onder leiding van de SER van start gaan. De OESO- en VN richt-
lijnen voor verantwoord ondernemen en het SER-advies zijn de kaders 
voor te maken afspraken. Wat dat betekent als het concreet moet wor-
den in een Convenant kunnen we maar gedeeltelijk overzien. De LIW 
vormt een onderhandelingsgroepje met SKC, SOMO en Stop Kinderar-
beid en overlegt ook regelmatig met FNV en CNV. De andere partijen 
zijn de drie brancheorganisaties in de kledingsector, een aantal andere 
NGO’s en de rijksoverheid. Dat laatste is belangrijk, omdat de overheid 
volgens de VN-Richtlijnen de verplichting heeft voorwaarden te schep-
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pen waaronder bedrijven verantwoord kunnen en moeten ondernemen. 
Ook die moeten in het Convenant worden opgenomen.

Al in het begin leggen de SKC en wij de noodzaak van deelname én 
verplichtingen van individuele bedrijven weer op tafel, tot enige schrik 
van de andere partijen. De schrik is deels begrijpelijk; de brancheor-
ganisaties moeten nu hun leden mobiliseren voor een Convenant mét 
verplichtingen. Toch wordt die zure appel snel doorgebeten. Dat geeft 
vertrouwen, want in het begin is het toch aftasten waar de grenzen van 
de ander liggen. Ook intern moeten we het eens zijn over wat wij (on)
acceptabel vinden als resultaat, wat in zo’n nieuw speelveld niet altijd 
eenduidig is. Voor ons is wel duidelijk dat het klachtenmechanisme bin-
dend moet zijn, inclusief een eindtoetsing en besluit van het Neder-
lands Arbitrage Instituut als de klachtencommissie er niet uitkomt. Ook 
die hobbel nemen we. Het ervaren SER-secretariaat en de onafhankelij-
ke voorzitter bevorderen het nemen van hobbels en het gestructureerd 
toewerken naar een resultaat. 

Vanzelfsprekend moeten er veel teksten worden geproduceerd over 
een groot aantal thema’s.57  De LIW en Stop Kinderarbeid richten zich 
inhoudelijk vooral op kinderarbeid, gedwongen arbeid, discriminatie en 
gender. Wat betreft kinderarbeid werken we nauw samen met Unicef. 

Daarnaast geven we input op de overkoepelen-
de thema’s due diligence (gepaste zorgvuldig-
heid), de advisering, beoordeling en monitoring 
van het Convenant door het SER-secretariaat, 
het klachten- en geschillenmechanisme, de be-
stuurlijke vorm en de financiering. Ook moeten 
we precies formuleren wat van de deelnemende 
bedrijven wordt verwacht. En niet onbelangrijk, 
want niet vanzelfsprekend voor de bedrijven: we 

leggen vast dat we als NGO’s vrij blijven om kritische publicaties uit te 
geven over de kledingsector, inclusief over de leden van het Convenant. 

57  Thema’s: discriminatie en gender, kinderarbeid, gedwongen arbeid, vrijheid van vakver-
eniging, leefbaar loon, veiligheid en gezondheid werkplek, grondstoffen, watervervuiling en 
gebruik chemicaliën, water en energie, dierenwelzijn.

Convenant met 
verplichtingen
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Natuurlijk zullen we bedrijven tijdig informeren, zodat ze op concep-
trapporten kunnen reageren.

Een meningsverschil tussen bondgenoten
Ergens halverwege de onderhandelingen blijkt dat wij en de vakbewe-
ging een meningsverschil hebben met de SKC over wat nog accepta-
bel is. De cruciale vraag is of we in het Convenant moeten vastleggen 
welke percentuele stap bedrijven per jaar moeten maken om van de 
huidige lonen te komen tot een leefbaar loon. Dat is onacceptabel voor 
de bedrijven. Voorzitter Hupperts komt met het compromis de beoogde 
loonsverhogingen op basis van onderzoek naar de huidige lonen ná een 
jaar te bepalen, als bedrijven aan hun eerste due diligence verplichtin-
gen in de keten hebben voldaan. Ik steun dat voorstel, bepleit het bij de 
SKC maar zij wijzen het af en stappen uit de onderhandelingen. Plou-
men zelf probeert hen er nog weer bij te betrekken maar dat lukt ook 
niet. Het is hun goed recht, en ook buiten het Convenant kan SKC een 
belangrijke kritische bijdrage leveren, maar ik vind het pijnlijk en jam-
mer. Het verzwakt de NGO-vertegenwoordiging in het Convenant. In 
het LIW bestuur zijn de meningen verdeeld, maar ik krijg de ruimte om 
naar bevind van zaken te handelen. Wij besluiten door te gaan, net als 
Stop Kinderarbeid en de andere NGO’s. De vooruitgang die we mogelijk 
via het Convenant kunnen boeken weegt voor ons zwaarder dan de te-
kortkomingen. Gelukkig blijft de vakbeweging ook; zonder hen zou onze 
deelname nauwelijks geloofwaardig zijn.

Ik wil deze kans om collectief resultaat te boeken niet graag voorbij la-
ten gaan. Na actie komt wat mij betreft de fase waarin je (tussentijd-
se) resultaten moet verankeren in afspraken met bedrijven. Die pakken 
nooit precies zo uit als je wenst, maar in dit geval vinden wij ze een gro-
te stap voorwaarts. Ga maar na: voor het eerst neemt een groot deel 
van de Nederlandse kledingbedrijven de verantwoordelijkheid om in 
hun hele productieketen, van katoen tot kleding, arbeidsomstandighe-
den en milieu te verbeteren, met een jaarlijkse rapportageplicht en een 
openbare lijst van productielocaties.58 cdiv De overheid is partner in het 
Convenant vanuit haar eigen plichten op het gebied van mensenrech-
ten, onder meer op diplomatiek vlak. Er komt een behoorlijk beoorde-
lingssysteem van de inspanningen van bedrijven, en een klachten- en 
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geschillenmechanisme met arbitrage. We doen gelijkwaardig mee in de 
stuurgroep van het Convenant en niet als adviseur of stakeholder. En 
ook onze onderwerpen kinderarbeid, gedwongen arbeid en discrimina-
tie staan in het Convenant goeddeels in lijn met onze analyses en voor-
gestelde aanpak. In Duitsland is een soortgelijk Convenant opgetuigd 
waarmee de Nederlandse Convenantpartners samenwerken.59 De SER 
stimuleert vergelijkbare initiatieven in Europa. Het is natuurlijk ook zo 
dat we nu zelf medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten, ook als 
die tegenvallen. En die verantwoordelijkheid wordt ongetwijfeld lastig, 
want we krijgen geen toegang tot de resultaten van individuele bedrij-
ven.
Nee, ik verwacht niet dat het Convenant in de geplande periode van 
vijf jaar alle structurele problemen van Nederlandse kledingbedrijven 
zal oplossen, laat staan die van de veel grotere Duitse kledingsector. De 
grote internationale kledingmerken doen niet mee. Ze zeggen dat ze 
zich niet bij verschillende landeninitiatieven kunnen aansluiten. Of dat 
de echte reden is blijft de vraag. Ook heeft het Convenant zelf als or-
ganisatie niet of nauwelijks structurele contacten met organisaties van 
kledingarbeiders in productielanden, laat staan dat hun vertegenwoor-
digers in het bestuur zitten. Die contacten lopen grotendeels via NGO’s 
als LIW/Arisa en de vakbonden, maar dekken lang niet alle thema’s en 
landen. 

Wat mij opvalt, is dat de vertegenwoordigers van de overheid snel te-
vreden zijn. Zo verwachten ze dat alleen brancheorganisaties en andere 
partijen gaan tekenen, geen bedrijven. Ook leggen ze geen voorwaar-
den op tafel vanuit de OESO-Richtlijnen. Halverwege de onderhande-
lingen hoor ik een van hen zeggen dat zij geen bijdrage van de overheid 
aan een betaald secretariaat voorzien. Ook als de tekst van het Conve-
nant er ligt, stelt de overheid nog voor het secretariaat te bemensen 
door roulerende detachering van ambtenaren en werknemers van deel-
nemende organisaties. Alle deelnemende partijen wijzen dat af. Stevi-

58  De productielocaties zijn helaas niet gekoppeld aan de kledingimporteurs die daar hun 
kleding laten maken, maar lokale organisaties kunnen die locaties wel onderzoeken en de uit-
komst aan het SER secretariaat doorgeven. Arisa heeft dat ook gedaan en kreeg daardoor in 
een project zicht op de betrokken importeurs. 
59  De Bündnis für Nachhaltige Textilien: https://www.textilbuendnis.com/
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ge afspraken met bedrijven vragen om onafhankelijke en professione-
le monitoring en advisering. Die komt er uiteindelijk ook. Maar ik vind 
het ontluisterend dat de overheid zo weinig inhoudelijk investeert. In de 
wandelgangen horen we uit hogere ambtelijke hoek vooral geluiden dat 
de NGO’s de boel ophouden met hun eisen.
De financiering komt pas achteraf, als de Convenanttekst er ligt; ook de 
financiering van de NGO’s, die tot dan toe zelf de kosten van vele uren 
onderhandelingen hebben gedragen. Aan die ‘terughoudende overheid’ 
zit één pluspunt: ze hebben de motivatie van en dynamiek tussen de 
andere partijen niet belemmerd door de lat verplicht te laag te leggen. 

Op 4 juli 2016 ondertekenen de brancheorganisaties VGT, Modint en Mi-
tex, Solidaridad, Unicef Nederland, coalitie Stop Kinderarbeid, LIW, Stich-
ting Viervoeters, FNV, CNV en de Rijksoverheid het Convenant Duurzame 
Kleding en Textiel.cdv Er doen 56 afzonderlijke bedrij-
ven mee, die een eigen verklaring hebben onderte-
kend die beschrijft welke verplichtingen zij hebben.cdvi 

De reacties in de pers variëren vooral van kritisch tot 
echt zuur. Bijvoorbeeld Teun van de Keuken in de Volks-
krant: ’Hun groots opgezette reclamecampagne werd 
door tal van media als nieuws gepresenteerd. Ner-
gens werd vermeld dat het om een pr-stunt ging.’cdvii 

En zo verder. Scepsis vind ik begrijpelijk en zelfs on-
misbaar, omdat na vele jaren actie nog weinig is verbeterd. Minister 
Ploumen voedt die scepsis helaas door voorbarig te reppen van een lijst 
met ‘eerlijke’ kledingmerken en te zeggen dat je nu met een gerust hart 
bij de deelnemers kunt gaan kopen. Maar de snoeiharde afrekening van 
Van de Keuken gaat niet in op de inhoud van het Convenant.

Na die ondertekening heb ik nog een kleine twee jaar in de stuurgroep 
gezeten. We zijn actief in de themawerkgroepen kinderarbeid, gebon-
den arbeid en discriminatie & gender, en informeren onze partnerorga-
nisaties en de Indiase pers over de mogelijkheden van het Convenant. 
Daarnaast start de LIW met SAVE en READ in Tamil Nadu en vier Conve-
nantbedrijven een project, gefinancierd door de RVO, om de situatie van 
tieners en jongvolwassen vrouwen in de spinnerijen te verbeteren.cdviii 

Het boekt goede resultaten. Tussen 2010 en 2012 krijgen 12.000 werk-

Snoeiharde 
afrekening
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nemers veiliger arbeidsomstandigheden. In 30 fabrieken en spinnerijen 
wordt de leeftijd van werknemers getoetst zonder een vervelend licha-
melijk onderzoek. In 13 fabrieken worden alle 83 ingediende klachten 
opgelost. Duizenden werknemers volgen cursussen over hun rechten. 
Tussen 2020 en 2023 werken zeven (inmiddels meer) Convenantbedrij-
ven60 aan het realiseren van de zes arbeidsrechten61 die in het Conve-
nant centraal staan. Daarvoor krijgen werknemerscomités uit 75 fabrie-
ken en spinnerijen een trainingsprogramma. De regionale telefonische 
hulplijn, die arbeiders bij misstanden kunnen bellen, wordt versterkt en 
gekoppeld aan het klachtenmechanisme van het Convenant. Wat we ja-
ren hebben bepleit in een groot aantal rapporten, brengen bedrijven en 
lokale organisaties nu deels in de praktijk. De cirkel is nog lang niet rond, 
maar er is een nieuwe weg. 
De jaren in de stuurgroep heb ik als constructief ervaren, van alle par-
tijen. Maar het blijkt dat we begonnen zijn aan een gigantische klus, die 
niet onmiddellijk resultaten laat zien op de werkvloer. Er moet een heel 
nieuw systeem van advisering, concretisering van verwachtingen, mo-
nitoring en beoordeling worden opgetuigd, terwijl bedrijven pas vaak 
hun eerste stappen zetten om hun keten in kaart te brengen. Een aantal 
bedrijven haakt af omdat ze de verplichtingen van het Convenant on-
derschat hebben. 

In de evaluatie door het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) van 
alle IMVO Convenanten van begin 2020 - ik zit in de klankbordgroep - 
springt het Textiel- en kledingconvenant er goed uit, maar er worden 
ook tekortkomingen gesignaleerd.cdix
Positief scoort het vooral op de verplichte due diligence (zorgplicht) 
van bedrijven en eerste resultaten bij het aanpakken van misstanden. 
Daarbij spelen gezamenlijke thema- en regioprojecten een rol, zoals een 
project rond Sumangali. Het Textiel- en kledingconvenant heeft als eni-
ge een klachtenmechanisme (TruStone, in de natuursteensector, heeft 
dat nu ook), hoewel het KIT dat nog niet als volledig functioneel beoor-
deelt. Tekortkomingen (ook bij de andere Convenanten) zijn onder meer 

60  De deelnemende bedrijven zijn Euretco, Fabienne Chapot, HEMA, O’Neill, Prénatal, The 
Sting en WE Fashion.
61  Discriminatie & gender, kinderarbeid, dwangarbeid, vrijheid van vereniging, leefbaar loon, 
veiligheid & gezondheid op de werkplek.
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het gebrek aan interne transparantie waardoor NGO’s niet optimaal hun 
expertise in kunnen brengen, en de geringe betrokkenheid van lokale 
organisaties en andere partijen in productielanden. Dat klopt.

Enkele aanbevelingen van het KIT sluiten direct aan op onze eigen er-
varingen en wensen. Integreer, zeggen de evaluatoren, de IMVO Con-
venanten in een breder IMVO beleid dat zal leiden tot meer impact van 
bedrijven ‘op de grond’. Dat bredere beleid zou moeten bestaan uit ver-
plichte wetgeving op het gebied van due diligence door bedrijven en 
een daarop gebaseerde rapportageplicht. Overheden moeten een ver-
plicht duurzaam inkoopbeleid voeren, en hun vergunningen en dienst-
verlening aan bedrijven koppelen aan naleving van internationale IMVO 
standaarden. Tenslotte bepleiten ze ook meer gerichte financiering van 
NGO’s voor onderzoek naar misstanden van de ketens van specifieke 
keten, sectoren en bedrijven.

Eind 2021 publiceert het KIT haar onafhankelijke eindevaluatie van het 
textiel- en kledingconvenant. Een conclusie is dat het nog nauwelijks 
is gelukt om substantiële vooruitgang te bereiken op de werkvloer. Wel 
wordt er ruim 50% duurzamere grondstoffen gebruikt, waarvoor min-
der water en pesticides nodig zijn. Ook positief, hoewel minder promi-
nent, zijn veiliger en schone productieplekken en de aanpak van andere 
milieukwesties. Maar de impact op zes andere thema’s zoals lonen en 
vrijheid van vakvereniging is ‘nogal laag’. Dat zijn onderwerpen waar in-
dividuele bedrijven minder directe invloed op hebben, zegt het KIT. Het 
prijst het Convenant wel voor de duidelijke vereisten én de middelen die 
zijn aangereikt om bedrijven flinke stappen te laten zetten in hun due 
diligence proces. Veel bedrijven moesten bij nul beginnen. 
De evaluatie laat ook zien dat vooral de laatste twee jaar veel bedrijven 
(bijna de helft) gerichter problemen gaan aanpakken. Er is een toena-
me van gezamenlijke bedrijfsprojecten, waarbij veelal NGO’s als Arisa 
zijn betrokken, hoewel de vertaling van trainingen over arbeidsrechten 
naar toepassing ervan nog niet erg zichtbaar is. De transparantie over 
productielocaties is wel enorm toegenomen, van 3.168 bij de start naar 
6.061 in 2020, hoewel - volgens oorspronkelijke afspraak - niet bekend 
is welk convenantbedrijf bij welke locatie inkoopt. Vrijwillig hebben veel 
bedrijven dat inmiddels al wel bekend gemaakt, wat ook hielp bij de sa-
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menwerking tussen bedrijven en Arisa en haar lokale partners. Minder 
positief is het KIT over het klachtenmechanisme, onder meer omdat er 
weinig klachten zijn behandeld en de toegankelijkheid en reportage over 

resultaten niet overhield. Een belangrijke ‘erfe-
nis’ van het convenant is een beoordelingskader 
met ondersteunende trainingen, workshops etc. 
dat ook voor andere kledingbedrijven zeer rele-
vant is.cdx 

Het KIT stelt dat 5 jaar eigenlijk te kort is voor 
grote resultaten op de werkvloer. De evaluatie 
bevat een flinke lijst aanbevelingen, voor het ge-

val er een vervolg komt. Deze hebben betrekking op meer transparan-
tie over de resultaten per bedrijf, meer betrokkenheid van lokale NGO’s 
(inclusief in de stuurgroep) en samenwerking om tot een beter klach-
tensysteem en meer impact te komen.
De verwachtingen ten aanzien van het Textiel- en kledingconvenant 
zijn zeker niet helemaal uitgekomen. Toch denk ik dat de bedrijfstak niet 
meer dezelfde is als 10 jaar geleden. Er is beter inzicht en meer actie. 
Nu komt het er op aan door te zetten: met wetgeving die due diligence 
verplicht maakt, en een convenant-achtig programma dat vaart maakt 
en voorwaarden schept voor een fatsoenlijk bestaan voor alle arbeiders 
in de textiel- en kledingketen.
In oktober 2022 zijn nog verkennende gesprekken gaande voor een Tex-
tiel- en kledingconvenant 2.0. Twee brancheorganisaties, de vakcentra-
les, Solidaridad en Unicef zijn daarbij betrokken.cdxi Arisa is er niet meer 
bij, omdat de regering heeft besloten niet meer mee te doen.cdxii Als er 
een nieuw Convenant ligt, beslist Arisa alsnog over deelname. 

De internationale vakbeweging, de ILO en een academische blik op ons 
werk
In de maand dat de tekst van het Textiel- en kledingconvenant klaar is, 
komt de internationale vakbeweging (ITUC) in actie tegen de ellendige 
arbeidsomstandigheden van kledingarbeidsters in Tamil Nadu. Samen 
met de Indiase Garment Labour Union dient de ITUC een klacht in bij 
de ILO.62 De ILO vraagt de Indiase regering te reageren. Dat doet ze bij 

Textiel- en 
kledingconvenant 2.0
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mijn weten niet. ILO expert Coen Kompier schrijft een uitvoerig artikel 
over de achtergrond en aard van het Sumangali systeem, waarbij hij de 
kaste-achtergrond uitvoerig toelicht.cdxiii In 2017 doet de ILO een li-
teratuuronderzoek naar Sumangali, waarvoor de rapporten van de LIW 
een belangrijke bron vormen.cdxiv Het levert niet direct iets concreets 
op maar helpt wellicht om langzaam de druk op te voeren.

In 2016 publiceren onderzoekers van een Australische en een Britse 
Universiteit het rapport Forced Labour in the Textile and Garment Sec-
tor in Tamil Nadu, South India: Strategies for Redress. Op basis van lo-
kaal onderzoek en een groot aantal interviews met betrokkenen trekt 
het rapport interessante conclusies over de resultaten van het werk 
van LIW en SOMO en hun partnerorganisaties. 
Over onze reeks van rapporten zeggen de onderzoekers: ’De vele rap-
porten markeren de situatie van arbeidsters in de textiel- en kleding-
industrie in Tamil Nadu, vooral in relatie tot Sumangali praktijken, do-
cumenteren uitgebreid de arbeidsrechtenschendingen en identificeren 
(…) de spinnerijen die gedwongen arbeid gebruiken en de internationa-
le kledingmerken die van deze spinnerijen afnemen.’ Ze voegen daaraan 
toe dat de rapporten tot wereldwijde media-aandacht en publiek debat 
hebben geleid. Een aantal multistakeholder initiatieven (MSI’s) als SA 
8000, het Engelse Ethical Trading Initiative (ETI), de Fair Labor Associa-
tion (FLA), de Fair Wear Foundation (FWF) en het Business Social Com-
pliance Initiative (BSCI) hebben daarna nieuwe initiatieven genomen. 
De druk neemt toe op de multinationals (vaak lid van een of meer van de 
genoemde MSI’s) en hun leveranciers in Tamil Nadu. En groot aantal MSI’s 
en bedrijven zetten een reactie op onze rapporten op hun websites.63 

Ons werk heeft er volgens de onderzoekers toe geleid dat kledingfa-
brieken en geïntegreerde bedrijven (die het hele proces van katoen tot 
kleding in huis hebben) de Indiase NGO SAVE hebben uitgenodigd om 
zowel de managers als de arbeiders in al hun productie-eenheden te 
trainen. Naar schatting van SAVE hebben ze alleen al in 2014 ongeveer 
10.000 arbeiders getraind. Een grote spinnerij die door het rapport Cap-
tured by Cotton een aantal klanten heeft verloren, schakelde SAVE in 

63  Onder meer: Primark, H&M, C&A, Bestseller, Next, TESCO, Cortefiel, Mothercare.
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om verbeterringen te helpen doorvoeren, waarna de klanten terugkwa-
men.
De strategie van LIW en SOMO om bedrijven conceptrapporten te 
sturen, is volgens de onderzoekers ’effectief in de toenemende be-
drijfstakbrede erkenning van de ernst van de mensenrechten- en ar-
beidsrechtenschendingen in de kledingindustrie van Tamil Nadu.’ Een be-
langrijke eindconclusie: ’De alliantie tussen TPF  [Tirupur’s Peoples Forum],  
SOMO en de LIW in Nederland demonstreert een wederzijds gunsti-
ge en op samenwerking gebaseerde relatie.64 De lokale NGO’s hebben 
hun campagne effectief gevoerd en hun informatie heeft SOMO en de 
LIW in staat gesteld om high profile rapporten te produceren en druk 
op de internationale kledingmerken en Indiase leveranciers te houden. 
Het vertrouwen waar deze samenwerking toe heeft geleid, heeft de ca-
paciteit van zowel de lokale als internationale NGO’s versterkt om hun 
campagnemomentum op peil te houden.’ 

De Amsterdam Coalition
Na publicatie van het rapport Flawed Fabrics (2014) - we hebben het 
over de pre-kledingconvenanttijd - benaderen de kledingbedrijven Pri-
mark, C&A en H&M ons, plus SOMO en Solidaridad, om te bespreken 
hoe we samen kunnen werken om de geconstateerde misstanden uit 
te bannen. We willen voorkomen dat we nog een keer zo’n rapport om 

64  In het Tirupur’s Peoples Forum werken een groot aantal NGO’s waaronder SAVE, READ en 
Care-T samen.

Sumangali in Tirupur, foto: Jörg Böthling voor Terre des Hommes
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onze oren krijgen, zegt een vertegenwoordiger van Primark. Onze rap-
porten hebben laten zien dat de problemen complex en hardnekkig zijn, 
maar ook dat de huidige aanpak niet werkt.

De samenwerking wordt de Amsterdam Coalition genoemd, naar de stad 
van de eerste bijeenkomst.65 Het moet een brede coalitie worden van 
bedrijven, NGO’s, lokale organisaties in India, vakbonden, werkgevers-
organisaties, multistakeholder initiatieven en overheden. De bedoeling 
is te komen tot ‘een beter geïnformeerde, doelgerichte, transparante en 
holistische benadering van de arbeidsuitbuiting in Tamil Nadu.’ 
Concrete doelen zijn: 

1. Het in kaart brengen en publiek maken van de productieketen;
2. Een klachtensysteem inrichten en problemen verhelpen; 
3. Effectief beleid en uitvoering daarvan (van alle partijen);
4. Het begrijpen van de gemeenschapsdynamiek.

De bedrijven vragen Solidaridad een stappenplan op te stellen voor de 
vormgeving van de coalitie. Dat doen ze, met een degelijk, gefaseerd 
plan. Tot onze verbazing wordt het voorstel zonder enige discussie van 
tafel geveegd. Een formele coalitie met gelijkwaardige partners is daar-
mee meteen van de baan. 
Vanaf het begin hameren wij er steeds op dat er nauwe samenwerking 
moet zijn met onafhankelijke Indiase organisaties. Dat is niet vanzelf-
sprekend, want er zijn wel contacten, maar meestal met NGO’s die door 
bedrijven worden betaald om bijvoorbeeld werkende kinderen te signa-
leren en naar school te begeleiden. Een breder strategische, meer per-
manente samenwerking zoeken de bedrijven niet. Ook als een echte co-
alitie van de baan is, praten we nog af en toe met de bedrijven om onze 
verwachtingen over het voetlicht te brengen. Een gecoördineerde aan-
pak en gezamenlijke druk van bedrijven om de uitbuiting in de spinne-
rijen aan te pakken blijft een aantrekkelijk idee, ook zonder een formele 
coalitie. 
De bedrijven zeggen regelmatig dat ze tientallen andere bedrijven heb-
ben benaderd. Maar als we naar namen en voortgang vragen, is het ant-
woord dat ze eerst zelf een goed plan willen maken. Het schiet helemaal 

65  Deze en hierna volgende beschrijving van het initiatief komt uit een Framework for 
consultation dat tot stand kwam vlak na de start van de Amsterdam Coalition en voordat deze 
formeel vorm zou krijgen. In mijn bezit.
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niet op. We krijgen ook de indruk dat ze niet op een lijn zitten en dat de 
een meer openheid wil geven dan de ander.

Interessant in dit verband is dat Primark, C&A en 
H&M allen lid zijn van het Britse Ethical Trading 
Initiative (ETI),cdxv dat zelf een programma in Ta-
mil Nadu opzet om Sumangali en soortgelijke 
praktijken aan te pakken. Tijdens een ETI-bijeen-
komst in Londen laten we weten verbaasd te zijn 
dat in dit programma vrijwel geen rol is wegge-
legd voor de grote kledingmerken die lid zijn van 
ETI, en hun gezamenlijke inkoopkracht niet wordt ingezet. Er komt geen 
reactie. Het lijkt me waarschijnlijk dat de bedrijven vooraf hebben laten 
weten dat ze dat niet wilden. Een recent onderzoeksrapport van ETI en 
Traidcraft naar initiatieven voor arbeidsrechten in spinnerijen stelt dat 
een initiatief als hun Sumangali-programma had kunnen werken als ze 
hun gezamenlijke inkoopkracht hadden gebruikt om de eigenaren van 
spinnerijen ervam te overtuigen daaraan mee te werken.cdxvi  

In de beginfase van het Textiel- en kledingconvenant proberen we aan-
hang voor de Amsterdam Coalitie te werven in de veronderstelling dat 
die daardoor versterkt kan worden, en bedrijven binnen het Convenant 
de kans zou geven samen met de grote kledingmerken invloed uit te oe-
fenen. In de tekst van het Convenant is dwangarbeid een hoofdthema, 
en er wordt aan relevante bedrijven expliciet gevraagd zich aan te slui-
ten bij de Amsterdam Coalition, omdat die gedwongen arbeid in Zuid-In-
diase spinnerijen structureel zegt te willen aanpakken. Het lijkt een kans 
op een doorbraak .
Ook politiek krijgt de kwestie aandacht. Minister Ploumen zegt dat zij 
moderne slavernij en kinderarbeid in de textielindustrie als een van de 
ergste mensenrechtenschendingen ziet.cdxvii Ze verwijst naar de Am-
sterdam Coalitie. Als dit initiatief met goede plannen komt, zegt Plou-
men, zal ik daar mogelijk steun aan geven. Ze laat ook weten dat de 
Nederlandse ambassade in New Delhi over de Sumangali-kwestie veel 
contacten heeft met bedrijven, NGO’s en de ILO. Maar optimistisch is ze 
niet: ‘Door de grote politieke gevoeligheid, met name in de Indiase deel-
staat Tamil Nadu, liepen verschillende eerdere pogingen tot dialoog tus-

Het schiet helemaal 
niet op
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sen de verschillende stakeholders (waaronder de Indiase autoriteiten), 
o.a. onder leiding van de ILO, op niets uit.’cdxviii  

Begin 2016 zoeken de bedrijven in de Amsterdam Coalitie hun heil bij 
de OESO.66 Met Tamar Hoek van Solidaridad ga ik naar Parijs om met 
vertegenwoordigers van vier kledingmerken en de OESO te spreken. De 
bedrijven zeggen dat zij het niet alleen af kunnen, gezien de weerstand 
tegen verandering van bedrijfsleven en politiek in Tamil Nadu. Zij willen 
dat de OESO haar invloed aanwendt en die is daartoe bereid. Er moet 
met instemming en inbreng van de Indiase regering een grote studie 
komen naar de problemen rond gebonden arbeid in Tamil Nadu. Als ex-
tra prikkel kan de OESO de Indiase regering eventueel advies geven 
en financiële mogelijkheden ter beschikking stellen voor modernisering 
van de spinnerijsector.
Nu het een kwestie tussen de kledingbedrijven en de OESO is gewor-
den, houdt onze samenwerking met hen op. We houden wel contact 
om de ontwikkelingen te kunnen volgen. Een echte consultatieve en 
strategische samenwerking met Indiase organisaties komt er niet. Ook 
het door de OESO gevraagde onderzoek is medio 2022 nog niet gepu-
bliceerd. Maar nog steeds noemen C&Acdxix en Primarkcdxx de Amster-
dam Coalition in hun duurzaamheidsrapporten van resp. 2017 en 2019, 
zonder toelichting over wat deze nu eigenlijk (niet) doet. Ook zonder de 
OESO zouden ze een deel van de oorspronkelijker ideeën samen kun-
nen uitvoeren, maar voor zover ik weet is het nu weer ieder voor zich. De 
Amsterdam Coalitie blijkt weer een droevig hoofdstuk te zijn in de serie 
schijnbewegingen van de kledingindustrie.

Migranten in Bangalore
De metropool Bangalore herbergt veel textiel- en kledingindustrie. Het 
is een van de grootste steden van het land, en telt 1200 kledingfabrie-
ken met een half miljoen arbeiders, waarvan 80% vrouw. Circa 20.000 
van die vrouwen zijn jong en afkomstig uit Noord-India, meestal uit de 
lagere sociale klassen en kasten. 
In januari 2016 publiceren we het artikel Unfree and Unfair.cdxxi Het 

66  De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: https://www.oecd.org/
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beschrijft, op basis van interviews met 110 arbeid(st)ers uit vier kle-
dingfabrieken, de slechte woon- en leefomstandigheden en de beperk-
te bewegingsvrijheid van jonge migranten. Een groeiend aantal van 
hen verblijft in hostels met nauwelijks faciliteiten. Het loon is slecht. 
De fabriekseigenaren runnen de 
hostels. Voor publicatie vragen 
we de kledingmerken te reage-
ren op de onderzoeksgegevens, 
en ons te vertellen wat ze aan de 
misstanden gaan doen. Hun ant-
woorden nemen we mee in het 
artikel. Vijf grote kledingmerken 
die in Bangalore inkopen, beloven 
de leefomstandigheden te ver-
beteren: C&A, H&M, GAP, Tom-
my Hilfiger en Inditex (eigenaar 
van Zara).cdxxii Het artikel krijgt 
veel aandacht in de internati-
onale media.cdxxiii Twee jaar la-
ter - januari 2018 - publiceert de 
LIW het rapport Labour without  
Libertycdxxiv, over dezelfde jon-
ge migranten. De beloftes blijken 
loos. Onderdak in de overvolle 
hostels wordt op hun salaris in-
gehouden. Alleen op zondag mo-
gen ze een paar uur onder begeleiding naar buiten. Als ze de hoge pro-
ductiedoelen niet halen, scheldt de ploegbaas hen uit in een voor hen 
vreemde taal. Vergeleken met volwassen arbeiders uit Bangalore ver-
dienen ze minder en krijgen ze moeilijker juridische hulp. Hun isolement 
belemmert hen lid te worden van een vakbond.
Het rapport roept de kledingmerken op haast te maken met verbeterin-
gen. Een aantal bedrijven reageert, erkent de problemen, geeft aan wat 
ze al doen en belooft dat voort te zetten. Zo werken C&A, H&M en GAP 
aan nieuwe richtlijnen voor de leefomstandigheden en willen ze seksuele 
intimidatie in fabrieken bestrijden. De meeste toezeggingen moeten nu 
nog worden waargemaakt. Maar in maart 2022 sluit H&M een bindend 
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akkoord met een aantal Indiase organisaties om seksueel en ander ge-
weld tegen vrouwen te bestrijden. Aanleiding was de moord op de 20-ja-
rige Dalit vrouw Jeyasre Kathiravel. Haar leidinggevende bekende.cdxxv 

Om de arbeidsomstandigheden van de betrokken groep te verbeteren, 
ondersteunt de LIW het werk van de vrouwenvakbond Garment Labour 
Union (GLU). GLU heeft een vakbondshuis opgericht waar migrantarbei-
ders arbeidsrechtentrainingen krijgen in hun eigen taal. Verder verlenen 
ze juridische en psychosociale hulp, bijvoorbeeld bij seksuele intimida-
tie op de werkvloer of niet uitbetaald loon. Het ledental van de vakbond 
wordt tussen 2015 en 2018 meer dan twee keer zo groot; eind 2019 
zijn er circa 6.000 leden, waaronder honderden migranten uit Noord-In-
dia.cdxxvi 

Lokale organisaties pakken moderne slavernij aan
We geven niet gauw op. Het rapport Fabric of Slaverycdxxvii, gepubliceerd 
vlak voor kerst 2016, legt bloot dat in 90% van de Zuid-Indiase spin-
nerijen moderne slavernij voorkomt, waaronder omvangrijke kindersla-
vernij. Uit interviews met arbeiders van 743 spinnerijen blijkt dat het 
Sumangali-systeem afneemt, maar meisjes worden ook onder andere 
valse voorwendsels in fabriekshostels opgesloten en gedwongen lange 
dagen voor een schijntje ongezond werk te doen. Seksuele intimidatie 
komt op grote schaal voor en de meisjes kunnen niemand om hulp vra-

Het ledental van de 
vakbond verdubbelt 

Staking Garment Labour Union in 2015
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gen. Zowel in het Nederlandsecdxxviii,  als het Europees Parlementcdxxix,  is 
het rapport aanleiding voor vragen, en internationale media besteden er 
veel aandacht aan.cdxxx 

We wachten niet alleen op wat bedrijven doen, maar gaan ook zelf aan 
de slag met steun van Stop Kinderarbeid en sociaal ondernemer Sym-
pany+cdxxxi. In december 2016 vieren twee wijken in T-Shirt town Tiru-
pur, waar veel van onze T-shirts vandaan komen, dat ze kinderarbeidvrij 
zijn.cdxxxii Vervolgactiviteiten zijn helaas door Covid 19 een behoorlijke 
tijd stilgelegd.
In 2018 zien we resultaten van onze inspanningen. READ, een van on-
ze partnerorganisaties, heeft in 26 dorpen met ruim 10.000 meisjes en 

vrouwen gepraat over de ron-
selpraktijken van spinnerijen, 
en veel van hen zo behoed voor 
dwangarbeid. READ organiseert 
beroepstrainingen voor tieners 
en zorgt ervoor dat jonge slacht-
offers van moderne slavernij 
weer terug naar school kunnen. 
Volgens een medewerker van de 
overheid verminderde in de 26 
dorpen het aantal meisjes in mo-
derne slavernij met 70%. Dankzij 
ondersteuning floreert een loka-
le vakbond voor kledingarbeid-
sters. 
De organisatie SAVE runt een 
succesvolle telefonische hulplijn 
waar arbeiders met klachten en 
vragen terecht kunnen. Ze helpt 
– op basis van Indiase wetgeving 
– bij het opzetten en trainen van 

klachtencomités in spinnerijen en kledingfabrieken. Vier Nederlandse 
bedrijven die deelnemen aan het Textiel- en kledingconvenant gaan nu 
met SAVE, READ en de LIW aan de slag volgens een werkwijze waar-
voor de klachtencomités model staan. 
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Dat desondanks de situatie als geheel nog steeds bedroevend is laat het 
in 2021 verschenen rapport Spinning around workers’ rights zien.cdxxxiii 
Het brengt de situatie in 29 spinnerijen in beeld, en die is niet veel anders 
dan voorheen: ‘Onder druk en dreigementen maken de arbeiders buiten-
sporig veel overuren. Veel arbeiders komen uit andere deelstaten in India, 
spreken geen Tamil en behoren tot lagere kastes. Spinnerijen maken mis-
bruik van de kwetsbare positie van deze migranten, die vaak met valse 
beloftes naar de spinnerijen worden gelokt en goeddeels afgesloten van 
de buitenwereld in hostels worden ondergebracht. Sinds de coronacrisis 
is deze situatie verslechterd (…) SOMO en Arisa vonden directe en indi-
recte links tussen onderzochte spinnerijen en tien internationaal opere-
rende bedrijven: Carrefour, GAP, IKEA, Marc O’Polo, NEXT, Sainsbury’s, 
Tesco, The Cookie Company Group, WE Fashion, en Zeeman.’

Klachtenprocedures aangeklaagd
Samen met SOMO en de Britse NGO HomeWorkers Worldwide (HWW) 
brengt de LIW in juni 2018 het rapport Case Closed, Problems Persist.cdxxxiv 

Het gaat over manco’s in het functioneren van de klachtenprocedures 
van twee gerenommeerde MVO-initiatieven: Social Accountability Inter-
national (SAI), het ‘leidende sociale certificeringsprogramma van de we-
reld’cdxxxv en het eerder genoemde Ethical Trading Initiative (ETI). LIW, 
SOMO en HWW hebben zelf geprobeerd de klachtenprocedures in te 
zetten voor hulp aan uitgebuite meisjes en vrouwen, maar het lange en 
uitputtende traject leidde niet tot merkbare veranderingen. Nader onder-
zoek wijst uit dat SAI en ETI hun beloften niet waarmaken. We advise-
ren hen de toegankelijkheid, voorspelbaarheid en snelheid van het klach-
tensysteem te verbeteren. Persbureau Reuters schenkt er aandacht aan. 
Van SAI krijgen we bericht dat hun klachten-procedure wordt aangepast. 
ETI wil in een dialoog met lokale organisaties in Zuid-India de klachten-
procedure verbeteren. 

Resttextiel geen bijzaak
Begin 2018 start de LIW samen met sociaal ondernemer Sympany+ een 
project dat de keten van zogeheten resttextiel in kaart brengt, van de 
inzameling tot aan de verkoop van het eindproduct. Het moet leiden 
tot een kinderarbeidvrije zone in Panipat in de deelstaat Haryana.cdxxxvi  
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Panipat is de mondiale hoofdstad van resttextiel. Uit de hele wereld ko-
men kledingstukken die niet meer tweedehands verkocht kunnen wor-
den hier terecht. Ze worden gesorteerd, in stukken gesneden en ver-
vezeld, bijvoorbeeld om er dekens van te maken. Sympany+ en de LIW 
organiseren samen met andere organisaties onderzoek, van de inzame-
ling tot aan de verkoop van het eindproduct.
Uit een eerste onderzoek ter plek-
ke, uitgevoerd door twee Indiase 
organisaties (HPPI en MV Foun-
dation), blijkt dat in de bedrijfs-
tak met name migrantenvrouwen 
en kinderen werken, veelal Dalits. 
Van 4.142 kinderen gaan 327 niet 
naar school en zijn er 244 drop 
outs. Om een kinderarbeidvrije 
zone tot stand te brengen worden 
fabriekseigenaren, de lokale over-
heid, ouders en leraren ingescha-
keld.

Medio 2020 laat het rapport Tex-
tile Recycling Unravelled van Ari-
sa en Sympany+ zien wat er met 
onze gebruikte textielresten ge-
beurt.cdxxxvii

Sympany+ en Arisa roepen bedrij-
ven die resttextiel verwerken op 
de problemen in de keten aan te pakken. Het bekende rijtje: lonen be-
neden minimumloon met name voor vrouwelijke arbeiders, werken met 
chemische middelen zonder beschermingsmiddelen, kinderarbeid.
Sympany+ zet de komende jaren het werk voort met lokale bedrijven en 
maatschappelijke organisaties.

Ring the bells that still can ring!
Na dertig jaar onderzoek, publiciteit en campagnes ziet het niet naar uit 
dat we de kledingindustrie tot structurele veranderingen hebben kun-
nen bewegen. Wat hebben we wel bereikt? Kinderarbeid is niet uitge-
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bannen, maar bij de directe leveranciers van de kledingbedrijven sterk 
teruggedrongen. Verderop in de keten deels ook, maar bijvoorbeeld in 

spinnerijen en de katoen(zaad)productie werken 
nog steeds volop kinderen.
Als het om leefbare lonen, vakbondsvrijheid en 
non-discriminatie gaat is er nog een wereld te 
winnen. Hier en daar zien we verbeteringen, bij-
voorbeeld opkomende regionale vakbonden en 
functionerende klachtencomités, incidenteel 
wat hogere lonen, en programma’s om de leef- 
en werkomstandigheden van jonge vrouwen te 

verbeteren. Vooral de organisatie van arbeiders door vakbonden is cru-
ciaal, maar kost veel tijd. 

Het business model zit echte verandering in de weg, zoals we zelf kun-
nen constateren en ook een medewerker van een brancheorganisatie 
me toevertrouwde. Wat de industrie drijft is zo goedkoop mogelijke pro-
ductie, hetgeen onvermijdelijk ten koste gaat van degenen die de kle-
ding maken. Zij hebben gewoon het minste macht. 
Ik blijf wel hoop houden. Verbeterprogramma’s zoals het Textiel- en kle-

Het business model zit 
verandering in de weg

Sorteercentrum in Panipat, foto: Arisa 
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dingconvenant zetten bedrijven tot actie aan maar blijven kwetsbaar 
en tijdelijk als ze niet worden gecombineerd met ambitieuze wetgeving. 
Arisa steunt verbeterprogramma’s van partnerorganisaties. Niet om pri-
mair projectfinancier te worden, maar om op kleine schaal te laten zien 
wat mogelijk is. De kledingmerken kunnen en moeten zelf vanuit hun 
ketenverantwoordelijk de misstanden in de sector aanpakken. Wat Ari-
sa en anderen vooral kunnen doen, is druk op de ketel houden. 

38  Thee zonder bijsmaak
Na de campagne Thee zonder Bijsmaak (1998), die heeft bijgedragen 
aan de totstandkoming van een theekeurmerk van Max Havelaar, is de 
LIW op dit onderwerp een tijd niet actief.
In 2004 veroorzaken dalende prijzen een enorme crisis in de theesector. 
Plantages sluiten en mensen die daar hun hele leven al werken staan zon-
der inkomsten op straat. Er zijn schokkende rapportages over honderden 
mensen die op verlaten theeplantages de hongerdood sterven.cdxxxviii 

In 2005 publiceert ActionAid een rapport dat de crisis verder blootlegt. 
Het blijkt dat Unilever haar werknemers op een Indiase plantage zo 
slecht betaalt dat de ondervoeding van hun kinderen toeneemt.67 
Naast Unilever zijn Sarah Lee/Douwe Egberts en Ahold de grote theele-
veranciers voor Nederland. Ze zijn samen in hoge mate verantwoordelijk 
voor de arbeidsomstandigheden op de plantages. In de theesector spe-
len ook veel andere problemen: geen vaste arbeidscontracten, kinder-
arbeid en blootstelling aan pesticiden. De wereldwijde overproductie is 
een van de oorzaken van de dalende prijzen op de wereldmarkt, waar-
door vooral kleine zelfstandige theeboeren in de problemen komen. De 
grote bedrijven lijken nauwelijks onder deze crisis te lijden, omdat zij 
zelf hun verkoopprijzen en dus hun winstmarges bepalen. Ook Neder-
land drinkt thee uit India, hoewel meer uit Indonesië en Sri Lanka.cdxxxix

India is een van de belangrijkste thee producerende landen ter wereld 
en Indiase, Engelse en Duitse organisaties vragen onze inzet. We nodi-

67  Tea Break – A crisis brewing in India, 2005 - 
https://silo.tips/download/tea-break-a-crisis-brewing-in-india
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gen een aantal Nederlandse organisaties uit samen de Initiatiefgroep 
Thee (IT) op te richten.68  
In 2005 gaat de groep van start; de LIW coördineert. Het Indiaas- 
Brits-Duits initiatief Just Tea, dat net als IT de arbeidsomstandighe-
den in de sector wil aanpakken, vraagt ons een Nederlandse dimensie 
aan haar project te geven.69 Dat doen we, maar we worden geen for-
meel lid omdat Just Tea ons inziens te veel de bestaande Indiase wet-
geving als uitgangspunt kiest voor een internationale gedragscode. We 
houden wel goed contact. Een LIW medewerker gaat naar Darjeeling 
om een nationale workshop van Just Tea bij te wonen, en naar Enge-
land om een Indiase delegatie van Just Tea en Engelse theebedrijven 
te spreken. Aan het eind van 2005 verspreiden we de gezamenlijke  
Declaration of Rights of International Tea Workers.cdxI

 
De Initiatiefgroep Thee richt zich in 2006 op grote nationale en interna-
tionale theebedrijven als Sara Lee, Unilever en Ahold, allereerst via het 
rapport Sustainabilitea – The Dutch Tea Market and Corporate Social 
Responsibility (2006).cdxIi cdxIi Het schetst een somber beeld van arbeids-
omstandigheden en milieuaspecten, brengt de markt in kaart en analy-
seert bestaande ethische bedrijfsinitiatieven in de sector. Onze vrolij-
ke, rustgevende en van vele smaken voorziene pakjes thee komen uit 
de handen van overwerkte en onderbetaalde werknemers, doorgaans 
sociaal kwetsbaar en ‘zonder stem’, zoals vrouwen en tribale groepen. 
Kinderarbeid en schuldarbeid (bonded labour) is in veel landen nog lang 
niet uitgebannen. Uit overheidscijfers van de Indiase deelstaat Assam 
blijkt dat begin jaren negentig alleen al op theeplantages in deze deel-
staat tenminste 80.000 kinderen werken. Milieuproblemen als bodem- 
uitputting, erosie en overmatig gebruik van pesticiden zijn standaard.
De IT organiseert in 2006 twee Rondetafelbijeenkomsten met vertegen-
woordigers van de Nederlandse en Europese thee-industrie. Gezien de 
problemen, nemen zij maatschappelijk verantwoord ondernemen niet 
serieus genoeg. Een LIW-medewerker stelt in een interview: ‘Het lijkt 
erop dat bedrijven het Ethical Tea Partnership zien als een leuke manier 
van zakendoen. Maar wij willen een MVO-aanpak die effect heeft op de 
mensen in de hele keten, geen projectje dat je er even bij doet.’cdxIii 

68  Both Ends, FairFood, FNV Bondgenoten, Oxfam Novib, SOMO en de Zuid Noord federatie.
69  Van het Indiase Centre for Education and Communication (CEC), het Britse Traidcraft en 
het Duitse FAKT.
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Ethisch ondernemen?
Het grootste MVO-initiatief in de theesector is het Ethical Tea Partner-
ship (ETP), waar vijftig merken lid van zijn.cdxIiv Zij werken samen met 
regeringen en NGO’s, maar zijn geen multistakeholder organisatie met 
naast bedrijven ook vakbonden en NGO’s. 
In Nederland zijn belangrijke theepakkers als Sara Lee International/
Douwe Egberts (Pickwick) en Unilever (Lipton) lid. De Initiatiefgroep 
Thee voert vanaf 2006 gesprekken met deze en andere Nederlandse 
theebedrijven en brancheorganisaties, stelt een visiedocument op en 
vraagt organisaties uit diverse landen om reacties. Tijdens een bezoek 
aan het ETP in Londen lichten we met andere NGO’s de kritiek op het 
ETP toe. Een cruciaal punt is dat plantage-eigenaren zelf moeten op-
draaien voor de kosten van het mens- en milieuvriendelijk maken van 
hun plantages, zonder dat daar een hogere prijs of afnamegarantie te-
genover staat. Het ETP besteedt bovendien geen aandacht aan milieu- 
kwesties, en de toeleveranciers en controlerapporten zijn niet openbaar. 

Met de Engelse en Duitse NGO’s én de Nederlandse theesector berei-
ken we overeenstemming over de inhoud van een goed MVO-initiatief 
voor de sector. We benoemen de verbeteringen die bestaande MVO-ini-
tiatieven, met name het ETP, zouden moeten doorvoeren. Op een inter-
nationale strategiebijeenkomst in november 2006 bespreken organisa-
ties uit thee producerende en consumerende landen de voorgestelde 
MVO-criteria. Deze vormen de basis voor een gezamenlijk onderzoeks-
project met de Nederlandse thee-industrie, waarbij MVO-initiatieven de 
maat genomen zal worden.

Het Theeconsortium, opgericht met Unilever, 
Sara Lee en de brancheorganisatie VNKT, geeft 
onderzoeks- en adviesbureau AidEnvironment 
opdracht voor een vergelijkend onderzoek naar 
huidige en aanstaande MVO-initiatieven in de 
theeketen. De LIW steekt ook veel tijd in een 
goede aansluiting van de IT bij de nieuwe Tropi-
cal Commodity Coalition (TCC), die respect voor 
mens en milieu gaat bevorderen in de wereldwijde productie van thee, 
koffie en cacao. 

De theecrisis veroor-
zaakt een toename van 

de handel in meisjes
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Los van deze samenwerkingsverbanden maakt de LIW gebruik van haar 
Indiase netwerk om een actueel beeld te krijgen van kinderarbeid in de 
theeproductie. Het artikel Kinderarbeid in tijden van crisis in de thee-in-
dustrie in India doet daarover een treurig boekje open.cdxIv Het India-
se Ministerie van Arbeid verklaart dat er geen kinderarbeid meer voor-
komt op de thee-, koffie- en rubberplantages. Dat zou fantastisch zijn, 
maar er wordt juist veel kinderarbeid en -handel gemeld, met name in 
West-Bengalen. 
Volgens de Plantation Labour Act mogen kinderen officieel al vanaf hun 
twaalfde op plantages werken, twee jaar eerder dan de landelijke Kin-
derarbeidwet bepaalt. Plantages hebben meestal slechts voorzieningen 
voor een paar jaar onderwijs, zodat veel kinderen al eerder aan het werk 
gaan.
De theecrisis heeft een toename van de handel in meisjes veroorzaakt. 
Ze worden op de failliete plantages geronseld of gewoon ontvoerd. 

Het AidEnvironment-rapport is flink vertraagd. LIW’s Jaarverslag 2008 
meldt dat brancheorganisatie VNKT de oren heeft laten hangen naar 

Theeplantage in Darjeeling, foto Adobe Stock
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leden die huiverig blijken voor publiciteit. Bovendien zijn een aantal 
MVO-initiatieven van het bedrijfsleven niet tevreden over de manier 
waarop het rapport hun beleid en praktijk beschrijft. AidEnvironment 
publiceert uiteindelijk het rapport - nu niet meer op hun website te vin-
den - toch. Het idee om met vertrouwen samen met het bedrijfsleven 
in de theesector op te trekken kunnen we opdoeken, maar we laten het 
onderwerp niet los. 

In het voorjaar van 2008 gaat de Initiatiefgroep Thee op in de Tropi-
cal Commodity Coalition (TCC). TCC start met een internationale top-
conferentie over duurzame productie van en handel in koffie, thee en 
cacao: Combining Flavours.cdxIvi We zien er vertegenwoordigers van 
Cargill, Douwe Egberts en Tchibo, experts uit Brazilië, India, Kenia, Do-
minicaanse Republiek, Ghana en Ivoorkust, medewerkers van vakbon-
den en NGO’s. De cacao- en theesectoren, die vergelijkbare sociale en 
milieuproblemen kennen als de koffiesector, staan nog maar aan het 
begin van de ontwikkeling die in de koffie al eerder is ingezet. En met 
resultaat: het marktaandeel van gecertificeerde koffie is aanzienlijk 
gestegen. De conferentie heeft als doel opgedane kennis en ervaring 
te delen, hoewel de discussie grotendeels gaat over de toekomst van 
duurzame koffie. Cacao en thee doen nog niet echt mee.

Onzekere levens
SOMO publiceert in juni 2008 het rapport Sustainability Issues in the 
Tea SectorcdxIvii, met vergelijkend onderzoek naar de thee-industrie in 
zes landen, waaronder India. Samen met China, Sri Lanka en Kenia is 
India goed voor bijna driekwart van ’s werelds theeproductie. In India 
verkopen Unilever en Tata - met samen een marktaandeel van 60% - in 
die periode hun theeplantages. Met hun voornamelijk vaste contrac-
ten en magere sociale voorzieningen zijn ze ’te duur’, vergeleken met 
kleine boeren die onbetaalde gezinsleden kunnen inzetten en geen so-
ciale voorzieningen hebben. Het kan altijd goedkoper … De kleine boe-
ren staan zwak tegenover opkopers, verkopen vaak onder de kostprijs 
en hun rechtspositie is wankel. Op de overgebleven plantages zijn de 
levens- en werkomstandigheden veelal slecht, met ondervoeding en 
soms hongerdoden als gevolg. Milieuproblemen als overmatig gebruik 
van pesticiden zijn aan de orde van de dag. Reden om opnieuw de publi-
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citeit te zoeken en weer met bedrijven (Unilever, Sara Lee etc.) en bran-
cheorganisatie VNKT in gesprek te gaan. 

In samenwerking met de LIW heeft de FNV een ‘Erratum’ op het offici-
ele Unilever jaarverslag gepubliceerd. Dit Erratum, Adding Insecurity to 
Life, wordt in mei 2009 aangeboden aan de aandeelhouders en de di-
recteur van Unilever.cdxIviii Het beschrijft tien gevallen waarin Unilever 
zich niet houdt aan haar eigen MVO normen en haar vaste werknemers 
vervangt door goedkope contractarbeiders. Neem de Lipton theefabriek 

in Pakistan met 22 vaste werkne-
mers en 723 contractarbeiders. 
De contractarbeiders verdienen 
twee derde minder dan de vaste 
werknemers, krijgen geen over-
werk betaald, zijn niet voor ziek-
te verzekerd en kunnen op elk 
moment worden ontslagen. In di-
verse Indiase theeregio’s worden 
werknemers op non-actief ge-
zet omdat ze lid zijn van een vak-
bond, en op plantages wordt ge-
rommeld met uitbetaling van het 
minimumloon. 
Na aanvankelijke weigering te 
antwoorden en wat extra druk 
reageert Unilever toch,cdxIix en 
geeft toe dat ze veel arbeids-
krachten ‘flexibiliseert’. De ande-
re problemen ontkennen ze. De 
FNV en hun internationale colle-

ga’s gebruiken het rapport in hun onderhandelingen met Unilever. Het 
helpt ook om Unilever een overeenkomst te laten sluiten met de inter-
nationale voedingsbonden (IUF) over de schending van arbeidsrechten 
in Pakistan.cdI 

Ondanks de zeperd met de VNKT blijft het Theeconsortium met de be-
drijven bestaan. In 2009 brengen we de plannen rond thee - het Tea 
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Improvement Programme – onder bij het nieuwe Initiatief Voor Duur-
zame Handel (IDH). Er gaan stemmen op om India buiten dat program-
ma te laten omdat het land minder relevant is voor de Nederlandse 
markt, maar we bepleiten met succes het erin te houden. India is na 
China ’s werelds belangrijkste theeproducent en dus voor de globale 
theemarkt van groot belang. We laten ook weten dat we graag willen 
meewerken aan activiteiten rond kaste, gender, de positie van Adiva-
si (tribalen) en leefbaar loon. We zorgen ervoor dat discriminatie van 
achtergestelde groepen en transparant en eerlijk loon worden opge-
nomen in een lijst van thema’s in het verbeterprogramma van IDH.cdIi 

 De LIW neemt niet deel aan verbeterprogramma’s in India zelf, maar 
we overwegen wel lid te worden van de reflectiegroep rond thee onder 
voorzitterschap van de Tropical Commodity Coalition (TCC). Zo kunnen 
we programma’s toetsen, vooral op de onderwerpen die wij belangrijk 
vinden. Het blijkt al snel dat dit de beperking met zich meebrengt dat 
we niet kritisch mogen publiceren over deelnemende bedrijven. Welis-

waar wordt dit verbod na ons protest opgeheven, 
maar we besluiten toch afstand te nemen en ons 
op onderzoek en beleidsbeïnvloeding te richten.70 

In 2010 verschijnt een evaluatie van twee jaar 
Tropical Commodity Coalition.cdIii De TCC blijkt 
steeds meer een relevante stakeholder te zijn in 
het internationale debat over koffie en cacao, 
maar nog niet in de thee. De Thee BarometercdIiii 
die, net als de Barometers in de koffie- en cacao-

sector, de MVO-resultaten in de theesector weergeven, is populair. Juist 
voor thee wordt aanbevolen door te gaan met beleidsbeïnvloeding van 
de bedrijven en MVO-organisaties als Rainforest Alliance en Utz Certi-
fied (inmiddels gefuseerd), die de arbeids- en milieustandaarden in de 
theesector bepalen. Gezien het kleine aandeel in de Nederlandse thee-
handel is het wenselijk internationale partners te zoeken, adviseert de 
evaluatie. Over de impact van al die MVO-activiteiten - ook de onze - op 
theearbeiders heeft het evaluatierapport niets te melden, dus die is on-
getwijfeld nog gering.

70  Waarom die beslissing toen is genomen weet ik niet meer. Het heeft waarschijnlijk te ma-
ken met het keurslijf waarin we terecht zouden komen gezien de NGO- en vakbonds- onvrien-
delijke houding van het IDH. 

De Thee Barometer is 
populair
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Begin 2012 houdt de TCC op te bestaan. De TCC Concluding Note71  
vermeldt als reden dat ‘duurzaamheid in hele bedrijfstak serieus wordt 
genomen’. Multistakeholder initiatieven (MSI’s) als Utz Certified, Rain-
forest Alliance en Fairtrade, waarin bedrijven samenwerken met NGO’s 
en vakbonden, zijn volgens de Concluding Note de norm geworden en 
deze beweging heeft een zodanig momentum bereikt dat de MSI’s zelf 
verder kunnen. Daardoor zijn ook minder fondsen beschikbaar, en som-
mige TCC leden krijgen andere prioriteiten. De redenering is achteraf 
bezien nogal naïef. Waarschijnlijk speelde een grotere rol dat er minder 
fondsen beschikbaar waren dan voorheen. De LIW nam een midden-
positie in: we deelden deels de positieve verwachtingen over de MSI’s, 
maar vonden ook dat maatschappelijke druk en wetgeving nodig waren 
om structurele problemen aan te pakken.

Een andere aanpak
In 2010/2011 volgen we een van de aanbevelingen van de TCC evalu-
atie op. We doen samen met SOMO onderzoek naar Unilever, dat het 
Rainforest Alliance keurmerk voert. In India en Kenia blijken de arbeids-
rechten van theeplukkers van bedrijven waar Unilever inkoopt onder 
de maat, vooral voor arbeiders die steeds weer in tijdelijke dienst wor-
den genomen. Kritische vakbonden worden tegengewerkt en de pluk-
kers hanteren nog steeds onbeschermd bestrijdingsmiddelen. Dat al-
les ondanks het duurzaamheidscertificaat van Rainforest Alliance. Het 
rapport Certified Unilever Tea 
– Small cup, big difference? 
(2011) brengt dit voor acht 
plantages van Unilever in 
kaart.cdIiv  We gaan met Uni-
lever en Rainforest Alliance 
in gesprek, en het rapport is 
aanleiding voor serieuze aan-
dacht voor het onderwerp in 
NRC en Volkskrant.cdIv cdIvi   

In 2009 en de daarop volgende jaren legt de LIW in India contacten 
met organisaties op het gebied van theeproductie. Er zijn veel nieuwe 

     de Volkskrant, 1 november 2011

71  TCC Concluding Note, 21 September 2011, in mijn bezit.
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initiatieven, zowel gericht op theeproducenten als consumenten, maar 
waar we de meest zinnige bijdrage kunnen leveren is niet meteen dui-
delijk. Weliswaar heeft het rapport over de Unilever plantages impact, 
maar wat aanvankelijk ontbreekt is samenwerking met vakbonden en 
op theearbeiders gerichte NGO’s in India. Dat is nodig om geconstateer-
de problemen op te volgen, nieuwe ontwikkelingen bij te houden en sa-
men actie te ondernemen.
In 2012 dienen zich nieuwe samenwerkingsmogelijkheden aan. In India 
gaat het om het New Trade Union Initiative (NTUI) en het Centre for 
Workers Management (CWM). NTUI, een federatie van onafhankelijke 
bonden van informele arbeiders zonder contract, organiseert theear-
beiders op plantages en verzamelt gegevens over hun arbeidsomstan-
digheden, lonen etc.cdIvii CWM is een denktank rond arbeidsrechten die 
aan klassenbewustzijn bouwt, waarbij debat en ruimte voor menings-
verschillen van groot belang zijn. Ze werken met arbeiders en hun or-
ganisaties in heel India.cdIviii Beide organisaties werken samen met het 
Amerikaanse International Labor Rights Fund (IRLF), waarmee we vaker 
gezamenlijk optrekken, onder meer rond de productie van voetballen uit 
India. Dit opent de interessante mogelijkheid om campagnes in India, de 
VS en Europa te combineren. 
Onderzoek van NTUI en CWM en daarop volgende samenwerking in een 
campagne lijken mogelijkheden te bieden, maar het rapport wil maar 
niet in de bus vallen en onze samenwerking met NTUI en CWM komt op 
een dood spoor. Ik veronderstelde destijds dat het rapport nooit is ge-
publiceerd. Googelend vind ik nu Brewing Misery - Condition of Working 
Families in Tea Plantations in West Bengal and Kerala, in 2015 door IR-
LF gepubliceerd.cdIvix En wat het ook nogal droevig maakt: in de periode 
dat we met het sterk vertraagde onderzoek bezig zijn, vraagt een ande-
re organisatie ons aan te haken bij een groot onderzoek- en actieproject 
over thee. Daar hebben we toen nee op gezegd, terwijl dit project heeft 
geleid tot publicaties en ons kansen bood om substantieel met thee be-
zig te blijven.

Het kopje half leeg
In 2016 kijken we opnieuw hoe het er voorstaat op twee plantages in 
India die zijn onderzocht in 2011. Het rapport Certified Unilever Tea – A 
Cup Half Empty laat zien dat op twee door Rainforest Alliance (RA) ge-
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certificeerde theeplantages waar Unilever inkoopt de arbeidsomstan-
digheden wel zijn verbeterd, maar nog steeds onder de maat blijven.cdIx 

Dat geldt met name voor tijdelijke arbeidskrachten. Lonen - tussen  
€3 en iets meer dan €4 per dag - liggen ruim onder een leefbaar loon van 
ongeveer €7,50. Het aandeel tijdelijke krachten is sterk toegenomen – 
een globale trend in een neoliberale wereld. De meeste van hen zijn mi-
granten of gepensioneerde, voormalige vaste werknemers. Ze genieten 
niet dezelfde sociale voordelen – waaronder een spaarfonds en crèche- 
faciliteiten – als vaste krachten. Er zijn nog steeds onvoldoende voor-
zorgsmaatregelen bij het werken met pesticiden, en er is geen vrijheid 
van vereniging en vertegenwoordiging van arbeiders. 

Op Kamervragen antwoordt minister Ploumen 
dat ze onze analyse deelt. Om de structurele 
problemen in de Indiase theesector effectief 
aan te kunnen pakken is dialoog en samen-
werking tussen alle stakeholders nodig. Dat 
wil zeggen overheden, producenten, het (in-
ternationale) bedrijfsleven èn maatschappelij-
ke organisaties.cdIxi

 

Ploumen verwijst naar activiteiten en partnerschappen in de Indiase 
theesector waaraan het Initiatief voor Duurzame Handel (IDH) deel-
neemt, het programma dat de LIW mede de wereld in heeft geholpen. Ik 
heb geen onderzoek gedaan naar de resultaten van het IDH thee-pro-
gramma, maar dat er nog veel mis is op de theeplantages laten de re-
cente rapporten van de Accountability Counsel over thee in India en 
nog recenter het rapport Human Rights in the Tea Sector – The big pic-
ture over de wereldwijde theesector zien.cdIxii cdIxiii

 

Thee achteraf
Ons werk met betrekking tot de Indiase theesector heeft resultaten op-
geleverd in de fase dat verantwoord ondernemen vorm begon te krijgen 
bij grote theebedrijven en certificeerders als Rainforest Alliance. De im-
pact daarvan voor arbeiders m/v is in die beginfase beperkt en voor de 
sector als geheel lijkt dat nog steeds te gelden.cdIxiv

De twee casusrapporten over Unilever en Rainforest Alliance hebben 

Tijdelijke arbeidskrachten 
onderaan de ladder
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geleid tot intensieve en productieve contacten, en verbetering bewerk-
stelligd. Maar onze verwachting om samen met het bedrijfsleven on-
derzoek te doen heeft schipbreuk geleden, net als die betreffende onze 
impact in het theeprogramma van IDH. Teleurstellend was ook dat het 
ons uiteindelijk niet lukte, stevige partnerschappen in India op te bou-
wen. Het is de LIW niet altijd gelukt de stap te zetten van onderzoek en 
campagnes naar organisaties die verbeterprogramma’s in het veld uit-
voeren, en hoe essentieel dat is bleek ook weer in de theesector. Maar 
ook in die gevallen hebben we wel vaak actie van anderen in gang ge-
zet. Er zijn verbeteringen tot stand gekomen, zij het niet van de aard en 
omvang die wij voor ogen hadden. Maar dat is niet nieuw…

39  Eerlijke natuursteen
In 2003 belt de gemeente Kampen. Ze willen de bestrating van de open-
bare ruimte in de binnenstad voorzien van een nieuw ‘stedelijk tapijt’. cdIxv 

Er is één grote maar: is de beoogde zandsteen uit de Indiase deelstaat 
Rajasthan niet besmet met kinderarbeid? Heeft de LIW weet van een 
certificaat voor kinderarbeidvrije zandsteen? vraagt de Kampense amb-
tenaar. Dat hebben we niet, maar we beloven na te gaan wat er bekend 
is over steengroeves in het district Budhpura, waar de stenen vandaan 
komen. We willen ook meedenken hoe dit aan te pakken. Onze interes-
se wordt nog meer gewekt als een werknemer van een stenenimpor-
teur ons anoniem laat weten dat er grote problemen zijn met kinder-
arbeid en slechte arbeidsomstandigheden bij Indiase leveranciers van 
natuursteen. We vragen contactpersonen in India wat zij weten, maar 
die kunnen weinig méér melden dan dat het een sector is waar de maf-
fia veel invloed heeft. Maar we leggen ook contact met een organisa-
tie, de Mine Labour Protection Campaign (MLPC), die kennis heeft van 
de zandsteensector in Rajasthan en nader onderzoek in Budhpura wil 
doen. In 2004 hebben we overleg met de Nederlandse importeur en de 
Indiase exporteur van de zandsteen voor de gemeente Kampen, met 
Nederlandse en Indiase NGO’s en vakbonden. Wellicht zijn er mogelijk-
heden om organisaties in andere natuursteen exporterende landen zo-
als Brazilië, China en Zuid-Afrika bij de activiteiten te betrekken. Daar 
spelen vergelijkbare problemen.
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Ground Zero
Eind 2005 publiceert de LIW het rapport Budhpura Ground Zero – Sandsto-
ne Quarrying in India.cdIxvi  We zijn inmiddels gepokt en gemazeld, maar de 
bevindingen zijn toch weer schokkend: ‘De zeer slechte arbeidsomstan-
digheden en milieuproblemen in Budhpura gelden voor duizenden steen-
groeven in Rajasthan waar in totaal zeker een half miljoen mensen werk-
zaam zijn. In het Bundi district werken naar schatting 100.000 mensen 
in steengroeven, waarvan 15.000-20.000 kinderen. Winning en verwer-
king van natuursteen behoren tot de omvangrijke informele economie 
waar weinig rechten gelden. Arbeidscontracten zijn onbekend. Gebon-
den arbeid komt veel voor: mensen steken zich bij hun werkgever in de 
schulden voor onder meer medische kosten, een bruidsschat en het be-
talen van hun alcoholverslaving. Zij betalen die schulden hun leven lang 
niet meer af. Bij arbeidsongeschiktheid of overlijden van de ouders ne-
men de kinderen de schuld over.’
En er is nog veel meer aan de hand: ‘Door de uitbreiding van steengroe-
ven is de hoeveelheid geïrrigeerde grond de afgelopen jaren bijna ge-
halveerd. Kleine grondbezitters staan onder grote druk hun grond te 
verkopen. Het stof uit de steengroeven brengt mensen en milieu grote 
schade toe: de landbouwproductie is fors afgenomen en dodelijke ziek-
ten als tuberculose en silicose komen veel voor. Steengroevewerkers 
verdienen ca. US $1-3 per dag voor zwaar, vies en gevaarlijk werk. Ille-
gale mijnbouw is wijdverbreid: duizenden steengroeven worden zonder 
vergunning geëxploiteerd. Aan wet- en regelgeving voor de bescher-
ming van mens en milieu ontbreekt het niet. De handhaving door de 
overheid is echter zeer gebrekkig en corruptie is wijdverbreid. Bedrij-
ven, ook Nederlandse, profiteren hier van.’

Om oplossingen te zoeken, beleggen de LIW en Natuur & Milieu in no-
vember 2005 een bijeenkomst met Nederlandse natuursteenbedrijven 
en maatschappelijke organisaties. Naast enkele toonaangevende be-
drijven zijn ook de Algemene Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) en 
de Vereniging van Nederlandse Natuursteen Importeurs (VNNI) van de 
partij. Ze erkennen dat er problemen zijn in hun sector van zo’n 800 veel-
al middelgrote en kleine bedrijven. Maar, vragen zij ook, is het echt zo 
erg en hoe draag je als importeur of verwerker bij aan oplossingen? Als 
voorbeeld noemen we de Fair Wear Foundation (FWF), die met kleding-
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bedrijven actief aan verbetering van arbeidsomstandigheden in de pro-
ductieketen werkt. Ook voor natuursteen kan zo’n verbetersysteem ont-
wikkeld worden. De nieuwe Werkgroep Duurzame Natuursteen (WGDN) 
wordt opgericht. De ABN, VNNI en de aanwezige bedrijven tonen zich 
ondanks twijfels bereid mee te doen. Ook FNV Bouw wordt actief lid.cdIxvii 

De WGDN gaat zich eerst buigen over een gedragscode en de uitvoe-
ring daarvan. 
Voor de LIW blijft het belangrijk dat de feiten op tafel komen, zowel om 
bedrijven en overheid concreet te laten zien wat er gaande is in de na-
tuursteensector, als om zo gericht mogelijk actie te ondernemen. Eind 
september 2006 publiceren LIW, onderzoeksbureau CREM en SOMO 
het rapport From Quarry to Graveyard - Corporate social responsibili-
ty in the natural stone sector.cdIxviii Er is sprake van mensonterende ar-
beidsomstandigheden en grootschalige milieuvernietiging. Alle aspec-
ten daarvan worden precies beschreven.cdIxix Verder geeft het rapport 
inzicht in de Nederlandse natuursteenmarkt en beschrijft hoe Neder-

72  In 2002 werd er in Nederland voor ca. €138 miljoen aan natuursteen geïmporteerd  
(leisteen en zandsteen niet meegerekend). De import uit ‘ontwikkelingslanden’ (China, India, 
Brazilië, Turkije en Zuid-Afrika) bedroeg ca. €55 miljoen. Ongeveer 1/3 daarvan (€ 17 miljoen) 
kwam uit India. India is na China het belangrijkste natuursteen exporterende land ter wereld.

Granietgroeve in India, uit het LIW rapport Rock Bottom
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landse bedrijven in deze sector zich voorzichtig aan het oriënteren zijn 
op MVO.72  
Bijna alle bedrijven zeggen dat er geen vraag is naar duurzame natuur-
steen, waardoor zij onmogelijk veel tijd en geld erin kunnen steken, want 
de verdienmarges zijn smal. Zij hebben - terecht - kritiek op overheden 
(gemeenten, provincies en rijk), die niet voor duurzaamheid willen beta-
len. De rijksoverheid heeft zich weliswaar verplicht om vanaf 2010 alle 
producten en diensten duurzaam in te kopen, maar voor natuursteen 
zijn nog steeds geen criteria ontwikkeld. 
In 2006 doet de LIW onderzoek naar granieten grafmonumenten, in het 
kader van onderzoek naar transparantie en duurzaamheid in de keten 
van zes producten. De hamvraag is hoe duurzaam die zijn en welke in-
formatie beschikbaar is voor consumenten. Bedroevend weinig, is de 
conclusie van het rapport Zicht op duurzaamheidcdIxx, een conclusie die 
wordt onderschreven tijdens een druk bezocht debat met politici. Gra-
niet wordt ook voor veel andere producten gebruikt, waaronder wand- 
en vloertegels en aanrechtbladen. Overheden zijn een grote eindge-
bruiker van graniet voor onder meer gebouwen, bestrating en pleinen.

Gedragscode de oplossing?
De gedragscodecdIxxi wordt in november 2007cdIxxii gepresenteerd.  Vol-
gens directeur Hein de Bruin van de ABN is de houding van zijn achter-
ban aan het veranderen. ‘We doen ons best om het draagvlak te vergro-

ten’, zegt hij in een artikel van het tijdschrift 
Uitvaart (grafstenen zorgen voor 50% van 
de Nederlandse omzet van natuursteen), en 
‘Niemand is voor kinderarbeid. Waar het op 
aan komt, is dat de branche nu een instru-
ment in handen heeft en destijds nog niet.’ 
Een medewerker van de LIW is een stuk 
voorzichtiger omdat de code nog op uit-
voerbaarheid getest moet worden: ‘Voor je 

er goed mee kunt werken ben je jaren verder. Je kunt bijvoorbeeld vast-
leggen dat bedrijven onverwachte inspectie moeten accepteren. Maar 
er is nog geen inspectie.’ 

De media-aandacht voor de situaties in steengroeves neemt in de loop 

Met een fout bedrijf 
in de werkgroep
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der jaren toe. Een hoogtepunt is een NOVA TV reportage over kinderar-
beid in steengroeves in Andhra Pradesh waarbij ook het grote natuur-
steenbedrijf MO&B, lid van de WGDN, is betrokken. Dat leidt tot span-
ningen tussen het bedrijf en de LIW. Wij hebben aan de voorbereiding 
van de reportage meegewerkt, maar wisten niet dat de programmama-
ker MO&B als afnemer zou tegenkomen. We informeren MO&B vóór de 
uitzending. Zij schieten in de verdediging en het lukt hen niet Nova dui-
delijk te maken wat hun plannen zijn om misstanden bij hun leveran-
ciers aan te pakken. Overigens word ik door de redactie van Nova te-
voren flink doorgezaagd: ze willen weten waarom we als LIW met zo’n 
‘fout bedrijf’ in een werkgroep zitten. Omdat we, leg ik uit, samen met 
bedrijven, zonder problemen te verdoezelen, tot oplossingen proberen 
te komen. We maken de problemen zichtbaar en pleiten bij de overheid 
voor ondersteunend beleid, waaronder een eerlijke prijs bij hun eigen in-
kopen, en wetgeving. Het is een terugkerend thema in gesprekken over 
MVO en het doet denken aan de oude discussie over ontwikkelingshulp: 
laat je partijen van wie je misstanden naar buiten brengt rechts liggen, 
of ga je in gesprek over verbetering? Wij kiezen voor dat laatste om ze 
een duw in de rug te geven, zo mogelijk de weg te wijzen naar oplossin-
gen, maar we zijn geen consultants voor bedrijven en blijven onafhan-
kelijk.

Een volgende stap is de oprichting van het Initiatief Duurzame Handel 
(IDH) eind 2008. Het IDH, een initiatief van de Nederlandse overheid 
waarvoor ook de LIW heeft gepleit, ondersteunt bedrijven bij verant-
woord ondernemen in de keten van hun toeleveranciers. De Werkgroep 
Duurzame Natuursteen wordt een van de eerste sectorale programma’s 
van het IDH, waardoor de organisatie een ervaren onafhankelijke co-
ordinator kan aantrekken. Dat werkt beter dan de LIW als coördinator, 
omdat die LIW geen uitvoeringsorganisatie is. Met financiering van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken wil de WGDN toewerken naar de op-
richting van een Sustainable Stone Foundation. 
In 2009 beginnen bedrijven die deelnemen aan de WGDN met vier 
proefprojecten, in IndiacdIxxiii en China.cdIxxiv In steengroeves en bij de 
verwerking van steen worden maatregelen als betere veiligheidsvoor-
zieningen doorgevoerd. De proefprojecten zijn een soort instapmodel, 
de jaren daarna moeten ze gevolgd worden door langlopende structu-
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rele verbeterprogramma’s.cdIxxv Twee deskundige Indiërs werken mee 
aan verbetering van de productieketens.cdIxxvi Eerst krijgen gezondheid, 
veiligheid en kinderarbeid aandacht. Werknemers overlijden vaak jong 
aan longziekten. Lokale organisaties geven met steun van de WGDN 
voorlichting over bescherming tegen steenstof en organiseren health 
camps.cdIxxvii 

Voor de WGDN en de LIW is het essentieel om beter in beeld te krijgen 
met welke Indiase partijen we kunnen samenwerken. In oktober 2009 
organiseren we een bijeenkomst in Faridabad, waar lokale organisa-
ties, experts en producenten praten over de gedragscode en de toepas-
sing ervan. Eind 2010 moet een Sustainable Stone Foundation op po-
ten staan, met intensieve betrokkenheid van Indiase belanghebbenden. 
Een LIW medewerker legt tijdens een werkbezoek contacten met orga-
nisaties die opkomen voor de groevewerkers. Dat zijn vaak migranten 
zonder identiteitspapieren, stemkaart of ration card, waarmee mensen 
beneden de armoedegrens gesubsidieerd voedsel kunnen kopen.cdIxxviii 

Door arbeiders te organiseren in (informele) vakbonden slagen sommi-
ge organisaties erin die broodnodige papieren voor hun leden te rege-
len. Deze bonden zijn vaak lokaal en/of in een sector actief en niet aan-
gesloten bij een van de landelijke vakbondskoepels. 

Een Europese aanpak
‘Verantwoorde natuursteen gaat Europees,’ kopt de LIW in oktober 
2012 in India Actief. De WGDN is in een paar jaar uitgegroeid tot een 
netwerkorganisatie met lidmaatschap van twintig Nederlandse, Belgi-
sche, Engelse en Scandinavische natuursteenbedrijven, en werkzaam-
heden in India en China. Ze denkt nog meer impact te kunnen hebben 
door samen te gaan met de Britse TFT Quarry Working Group. Dus gaan 
de twee organisaties op Europees niveau vanaf oktober 2012 verder als 
de TFT Responsible Stone Group, gefinancierd door deelnemende be-
drijven.73

Na enkele jaren blijkt dat het niet opschiet met de betrokken bedrijven 

73  TFT (Tropical Forest Trust) heet nu Earthworm Foundation. De website spreekt nu over 
een Responsible Extractives Programme waar 12 bedrijven bij betrokken zouden zijn, maar 
slechts een bericht over bedrijf London Stone is te vinden: https://www.earthworm.org/
news-stories/welcoming-london-stone



                                       187                                                                                                                Een berg verzetten

en dat TFT-RSG daarover niet transparant is. We stappen uit het be-
stuur, proberen nog aansluiting te vinden bij het Stone Programme van 
het Britse Ethical Trading Iniative maar ook dat blijkt geen perspectief 
te bieden op structurele samenwerking.cdIxxix 
De LIW moet constateren dat het zoeken naar een structurele aanpak 
niet is gelukt. De WGDN en het IDH programma hebben het nodige voor-
werk gedaan, maar de resultaten ’op de grond’ blijven mager. We hebben 
ons verkeken op de mogelijkheden van een vorm van semi-commerciële 
certificering door een organisatie die gefinancierd wordt door deelne-
mende bedrijven. Het ontbreken van een duidelijke normering voor be-
drijven en van een onafhankelijke beoordeling daarvan, gecombineerd 
met de angst hen als lid/klant te verliezen, leidde tot acceptatie van de 
minimale inspanningen van bedrijven. Maar ook LIW-rapporten blijken 
niet genoeg om bedrijven echt in beweging te krijgen.

Een meervoudige benadering
We moeten op zoek naar een vruchtbaarder aanpak, want de situatie 
van de groevearbeiders is onverminderd schrijnend en de kennis en er-
varing die we hebben opgedaan zijn te waardevol om op de plank te la-
ten liggen. Die nieuwe aanpak moet tweeledig zijn: 
 met Indiase organisaties en (inter)nationale bedrijven lokaal werken 

 aan verbetering van arbeidsomstandigheden en leefomgeving;
 onder bindende voorwaarden en afspraken samenwerken met be-

 drijven, NGO’s, vakbonden, overheden en inkopende overheidsorga-
 nisaties. Deze laatste zijn grote klanten van natuursteenbedrijven en 
 zouden een prijs voor de producten moeten betalen die verbeteringen 
 in de groeves mogelijk maakt. 
De samenwerking met lokale organisaties krijgt in 2013 een impuls als 
medewerkers van de LIW in contact komen met NGO Manjari en de semi- 
gouvernementele organisatie ARAVALI in de deelstaat Rajasthan. In 
2015 komen alle betrokkenen - van lokale dorpsraden, kasseienhande-
laren en ambtenaren tot NGO’s - bij elkaar om te overleggen hoe in de 
dorpen van Budhpura kinderarbeidvrije zones (Child Labour Free Zones) 
tot stand kunnen komen, het succesvolle concept van de MV Foundati-
on.cdIxxx Ook het Belgische bedrijf Beltrami en het Britse London Stone, 
beide afnemers van kasseien ofwel kinderkopjes, doen aan de consulta-
tie mee. Nederlandse bedrijven handelen nauwelijks in zandsteen.
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Wat is de situatie? Veel kinderen in dit gebied hak-
ken kinderkopjes voor pleinen en straten in Europa 
en gaan niet naar school. In 2015 brengt Manjari 
de gegevens in kaart van de 1168 kinderen tussen 
de 6 en 14 jaar in de projectdorpen. Van hen blijken 
er 609 te werken in plaats van te leren. Analfabete 
ouders zijn zich niet altijd bewust van het nut van 
onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs in Bud-
hpura is vaak slecht. Het lukt Manjari in 2015 om 383 van de 609 wer-
kende kinderen naar school te krijgen. Ze motiveren ouders en stellen 
onderwijsvrijwilligers aan die kinderen naar school begeleiden en leer-
krachten ondersteunen. Manjari pleit bij de overheid voor meer leer-
krachten en een betere schoolinfrastructuur. Door overvolle klassen 
en weinig kindvriendelijke lesmethoden bestaat het risico dat kinde-
ren toch weer voortijdig uitvallen. Stop Kinderarbeid, de LIW en de be-
drijven Beltrami en London Stone dragen financieel bij aan het project. 
Wellicht nog belangrijker is dat de bedrijven hun leveranciers van kin-
derkopjes duidelijk maken dat ze niet willen dat daaraan kinderen wer-
ken.74 Een onafhankelijke evaluatie begin 2017 laat zien dat het project 
veel positieve bijeffecten heeft, waaronder minder kinderhuwelijken en 
groter bewustzijn van de inwoners in Budhpura van hun rechten.cdIxxxi 

Een bredere vorm van samenwerking met bedrijven, inclusief een zorg-
plicht en controle daarvan, komt in zicht als de onderhandelingen over 
IMVO Convenanten van start gaan.75 76 Natuursteen is prominent aan 
de orde gekomen in een onderzoek naar sectoren waarin de risico’s voor 
mensen- en arbeidsrechten hoog zijn, en wordt dus een van de werkvel-
den van het convenantbeleid dat Ploumen tot een hoeksteen van haar 
beleid wil maken.

74  Zie hier de website: http://nochildleftbehind.be/ met informatie over het programma van 
begin 2016 tot nu, waarin Manjari, Aravali, Beltrami, London Stone, Stoneasy, Arisa en Stop 
Kinderarbeid samenwerken.
75  Zorgplicht betekent volgens VN- en OESOnormen dat bedrijven hun risico’s mensenrech-
ten te schenden en/of het milieu te schaden in kaart brengen, deze zoveel mogelijk aanpakken 
en daarover communiceren.
76  Aan de IMVO Convenanten ging een onderzoek vooraf dat KPMG in 2014 in opdracht van 
de overheid heeft gedaan naar de mate waarin Nederlandse bedrijfssectoren bijdragen aan 
schending van mensenrechten en milieuschade.

Kinderen hakken 
kinderkopjes
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Rock Bottom en The Dark Sites of Granite
In mei 2015 zet het rapport Rock Bottom de schijnwerper op de massale 
moderne slavernij en inmiddels wel deels teruggedrongen kinderarbeid 
in Indiase granietgroeves.cdIxxxii We vragen 26 Europese natuursteen-
bedrijven een reactie op een conceptversie van het onderzoeksrap-
port. Hebben ze inzicht in de herkomst van hun granieten producten op 
groeveniveau, kopen ze bij de onderzochte groeves? Twaalf bedrijven 
reageren, waarvan er twee zeggen inzicht te hebben in de herkomst 
op groeveniveau. Het rapport veroorzaakt wat reuring, maar de meeste 
bedrijven verschuilen zich, daartoe in staat gesteld door het feit dat de 
hele sector wordt aangesproken en individuele bedrijven niet met naam 
worden genoemd. 

In mei 2017 beginnen de onderhandelingen over een IMVO Convenant 
voor natuursteen met de brancheorganisaties, de rijksoverheid, FNV 
Bouw, de LIW, Stop Kinderarbeid en de bedrijven Arte en Beltrami. Later 
sluiten ook een aantal Vlaamse brancheorganisaties en overheidsinko-
pers zich aan. De LIW heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan met 
het Convenant Textiel en Kleding dat in juli 2016 is gesloten. Makkelijk 
zijn de onderhandelingen niet. Er is veel aarzeling en weerstand bij be-
drijven en brancheverenigingen om verplichtingen aan te gaan. Soms 
trekken partijen zich terug, dan weer zitten ze aan tafel. 
Al voor de onderhandelingen heeft de LIW onderzoek in gang gezet 
naar de herkomst van graniet en de bedrijven die daarbij zijn betrokken. 
Het onderzoek richt zich op groeves in drie deelstaten: Andhra Pradesh, 
Telangana en Karnataka. In augustus 2017 wordt het rapport The Dark 
Sites of Granite77 gepubliceerd.cdIxxxiii Opnieuw wordt duidelijk dat mo-
derne slavernij, lage lonen, gevaarlijke en ongezonde werkomstandig-
heden veelvuldig voorkomen in Zuid-Indiase granietgroeves. In enkele 
groeves werken kinderen. 

Het graniet uit de onderzochte groeves wordt geïmporteerd door 31 na-
tuursteenbedrijven en drie banken (die als tussenschakel voor bedrij-
ven fungeren), waaronder de Nederlandse bedrijven Arte, Jetstone, Mi-

77  Volledige titel: The Dark Sites of Granite - Modern slavery, child labour and unsafe work in 
Indian granite quarries - What should companies do?
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chel Oprey & Beisterveld (MO&B), Kerasom 
en de Belgische bedrijven Beltrami en Hulle-
busch. We benadrukken dat het noemen van 
bedrijfsnamen niet betekent dat de genoem-
de bedrijven het slechter doen dan andere; de 
hele sector heeft een groot probleem. En In-
dia is met 50% van de wereldwijde export een 
grote speler op de markt van ruwe graniet.

We sturen het conceptrapport 
voor commentaar naar alle 34 
bedrijven, inclusief de banken. 
Alleen Nederlandse bedrijven, 
het Belgische Beltrami en de 
RBS bank reageren. Het rap-
port slaat enorm aan in de me-
dia.cdIxxxiv Onder meer Trouw, 
NRC, Guardian, Süddeutsche 
Zeitung, Reuters en Times of In-
dia berichten erover. Vijf Neder-
landse kamerfracties en leden 
van het Europees Parlement 
stellen schriftelijke vragen. Mi-
nister Ploumen erkent de pro-
blemen, onderschrijft de aan-
bevelingen en benadrukt dat de 
natuursteensector tot een IM-
VO Convenant moet zien te ko-
men, waarbij ook de rijksover-
heid partij is.cdIxxxv 
Enkele bedrijven als Arte en Beltrami die al langer erkennen dat er 
onopgeloste misstanden zijn en daar al wat aan doen, reageren po-
sitief, de vier andere Nederlandse bedrijven zijn meer dan not amu-
sed. Erg kwaad zijn ze, omdat zij nu - ook persoonlijk, zo voelen 
zij - in de pers te kijk staan en ze dreigen met een rechtszaak.cdIxxxvi 

Wat hen ook dwars zit, is dat ze op de vingers worden getikt door 
hun kredietverstrekkers ING en Rabobank, die door een rapport van 

Bedrijven kwaad omdat 
ze in de pers te kijk staan, 

een rechtszaak dreigt
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de Eerlijke Bankwijzer worden genoemd als hun financiers.cdIxxxvii 

De vier bedrijven eisen precieze informatie over de groeves waar kinder-
arbeid is geconstateerd. Wij geven nadere informatie over de geconsta-
teerde kinderarbeid en hoe we onderzoek doen, maar weigeren de namen 
en locatie van de groeves te geven. Om goede redenen: het noemen van 
productielocaties maakt de arbeiders kwetsbaar voor represailles, zoals 
ook de lokale onderzoeker duidelijk aangeeft. Verder is onze ervaring 
dat importerende bedrijven nogal eens onderzochte leveranciers eruit 
gooien bij gevallen van kinderarbeid en overstappen naar een andere 
leverancier, die meestal niet beter is. Omdat misstanden in de hele gra-
nietsector voorkomen, moeten bedrijven zelf al hun leveranciers onder-
zoeken en met hen aan verbeteringen werken, laten we hen weten.cdIxxxviii 

Uiteindelijk halen de bedrijven na een goed gesprek de dreiging van een 
rechtszaak van tafel. Zij realiseren zich dat problemen de sector zullen 
blijven achtervolgen, tenzij we in een Convenant samen aan oplossin-
gen werken. 

Dark Sites of Granite en de dreigende rechtszaak leiden tot stagnatie in 
de beginnende onderhandelingen over het Convenant. Achteraf vraag 
ik me af: hebben we niet een te groot risico genomen? Wat als we de 
onderhandelingen daardoor hadden opgeblazen, wat niet onze bedoe-
ling was? Of maakt dit rapport juist duidelijk wat er op het spel staat 
en komen we zonder een duidelijk schot voor de boeg niet verder? Die 
afweging is strategisch én gevoelsmatig gemaakt. Het rapport was in 
de eindfase en - heel belangrijk - we bleven begin 2017 nog steeds het 
gevoel houden dat het niet opschoot. Uiteindelijk denk ik dat Dark Sites 
of Granite juist een cruciale rol heeft gespeeld om tot goede afspraken 
te komen.

IMVO Convenant natuursteen TruStone
Zelf heb ik mee onderhandeld over het IMVO Convenant, maar verre-
weg het meeste werk vanuit de LIW is door twee collega’s gedaan, voor 
en nadat ik in juli 2018 vertrok. Het resultaat mag er zijn. We werken 
nauw samen met Henny Plat van FNV Bouw die, heel nuttig, de Neder-
landse sector van binnenuit kent, contacten met lokale Indiase bonden 
heeft én de stem en steun van de FNV inbrengt.
Het Internationaal MVO Initiatief TruStonecdIxxxix wordt ondertekend 
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door een reeks Nederlandse en Vlaamse partijen en bedrijven.78 Het 
kent stevige verplichtingen voor de 33 deelnemende bedrijven (23 Ne-
derlandse en 16 Vlaamse79), waaronder een openbaar werkplan met 
controle op resultaten. Gedupeerde arbeiders kunnen gebruik maken 
van een bindend klachtenmechanisme. Bedrijven die zijn aangesloten 
bij TruStone verstrekken een lijst van groevegebieden in de 20 landen 
waar zij hun stenen inkopen.cdxc Dat maakt het voor NGO’s en vakbon-
den mogelijk daar onderzoek te doen, lokale organisaties kunnen klach-
ten indienen, en bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen nu 
beter lokaal samenwerken. 
Bijzonder is ook de deelname van 38 aanbestedende overheidsdien-
sten, waaronder 8 gemeenten in Nederland en 28 in Vlaanderen, plus 
het Nederlandse Rijksvastgoedbedrijf en de Vlaamse overheid.80 Zo 
moet ook het duurzaam inkopen van natuursteen door overheden vorm 
krijgen. Het ontbreken daarvan was lange tijd een belangrijke barrière. 
In dat verband start in 2017 ook een ander cruciaal initiatief: de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland (RVO) trekt een half miljoen euro 
uit voor proefprojecten op het gebied van duurzaam inkopen door de 
overheid. Enkele tientallen gemeenten en rijksdiensten, waaronder de 
vier grootste steden van Nederland zijn daarbij betrokken. Helaas niet 
de gemeente Kampen met wie het allemaal begon… 
Utrecht, de stad waar ik woon, had haar eigen natuursteenkwestie. De 
Utrechtse Internet Courant (DUIC) vraagt zich 
in mei 2018 af of de half miljoen graniettegels 
voor het nieuwe Vredenburgplein wel scho-
ne stenen zijn.cdxci De LIW kaartte het aan bij 
de gemeente. Aan de bestrating van het plein 
veranderde niets, maar Utrecht is nu wel een 
van de deelnemende gemeenten aan de pilots 
duurzaam natuursteen inkopen. Maar helaas 

78  Initiatief TruStone is in mei 2019 ondertekend door de Nederlandse en Vlaamse overheid, 
de brancheorganisaties DI-Stone, Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven 
(NOA), Bond voor Aannemers in Tegelwerken (Bovatin) en Febenat, de vakbonden FNV, CNV 
en ACV Bouw- Industrie & Energie, de NGO’s Arisa en WSM (We Social Movements) en de 
natuursteenbedrijven Arte, Michel Oprey & Beisterveld en Marshalls. Inmiddels hebben zich 
tientallen natuursteenbedrijven uit Nederland en Vlaanderen aangesloten.
79  Geteld op 3 november 2021
80  Geteld op 3 november 2021

Een half miljoen graniet-
tegels voor het Vreden-

burgplein
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Gelukkig zijn er ook succesverhalen: het natuursteen van het Stationsplein in Utrecht is kinderarbeidvrij. 
Foto: Liesbeth Sluiter

nog geen lid van TruStone … Kom op gemeenteraad en B&W!
Inmiddels zijn er concrete resultaten. In Budhpura gaan honderden kin-
deren naar school, de kwaliteit van het onderwijs wordt beter en het 
aantal leraren is toegenomen. Ook zijn er verbeteringen in werkplaatsen 
zoals schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.81 Ruim 300 man-
nelijke én vrouwelijke arbeiders in de zandsteenmijnen en werkplaatsen 
waar kasseien worden gehakt krijgen gezondheids- en veiligheidstrai-
ning, waardoor het risico van silicose verkleint.
Arte, een steenverwerkingsbedrijf uit Helmond, werkt sinds september 
2017 samen met zijn leverancier in India en de MV Foundation aan het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de granietgroeven in Bal-
likurava. Men probeert ouders ervan te overtuigen hun kinderen te la-
ten leren, en tientallen kinderen zijn inmiddels aangemeld op school. 
Lokale ambtenaren zijn geïnteresseerd. Er wordt hard gewerkt om kind-

81  Helaas zijn de scholen sinds het begin van de coronacrisis gesloten geweest. Het is nu een 
grote uitdaging om kinderen weer op school te krijgen.
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huwelijken te voorkomen. Alle groeve-eigenaren gaan een training krij-
gen over onder meer veiligheid en gezondheid.82 

In mei 2019 vindt de ondertekening van het TruStone Convenant plaats. 
Ik constateer met plezier dat onze langdurige inzet tot resultaat heeft 
geleid. Nu komt het harde werk van de uitvoering, maar in een graniet- 
als een zandsteenregio hebben we gezien dat het mogelijk is. Meer re-
sultaten zijn binnen bereik. De combinatie van concreet beginnen met 
lokale organisaties, samenwerking met voorop lopende bedrijven en af-
spraken met een grotere groep bedrijven heeft gewerkt.

40  In de greep van de zaadmultinationals 
In 2001 krijg ik een rapport onder ogen over grootschalige gebonden 
arbeid van meisjes bij de productie van hybride katoenzaden in de In-
diase deelstaat Andhra Pradesh. Seeds of Bondagecdxcii schat op basis 
van lokale steekproeven dat het in heel India gaat om 400.000 meisjes 
tussen de 7 en 14 jaar, waarvan 250.000 in Andhra Pradesh. Dat aan-
tal is volgens de auteur Dr. Davuluri Venkateswarlu groter dan het aan-
tal kinderen in beruchte bedrijfstakken als tapijten, glazen armbanden, 
kalksteen en het polijsten van edelstenen. Onlangs ontdekte ik dat het 
LIW tijdschrift India Nu al in maart 1995 een artikel van een anonymus 
over katoenzaad heeft gepubliceerd, op basis van een veldbezoek aan 
Andhra Pradesh. Onder de kop Kinderarbeid in de katoenteelt - zaadhan-
delaren ruiken het grote geld passeren een aantal problemen de revue 
waar Seeds of Bondage uitvoeriger op ingaat, waaronder grootschalige 
gebonden kinderarbeid van jonge meisjes en onbeschermde blootstel-
ling aan pesticiden.cdxciii  
Lokale ronselaars geven ouders voorschotten en leningen. De meisjes 
maken lange dagen voor minder dan de helft van het loon dat mannen 
verdienen. Ze wonen in kampen en krijgen daar hun eten. Het werk stelt 
hen bloot aan giftige pesticiden. Naast dwang worden ook lokkertjes 
ingezet zoals chocola, biscuits, armbanden (bangles) en af en toe een 
filmvertoning, om ze meer uren te laten werken. Gebonden arbeid ofwel 

82  Dit is informatie van december 2018: http://www.indianet.nl/pdf/actief34.pdf
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moderne slavernij op grote 
schaal dus.
Mijn aandacht wordt ook 
getrokken door passages 
die duidelijk maken dat gro-
te nationale en multinatio-
nale bedrijven deze markt 
in handen hebben, hoewel 
het rapport geen namen 
noemt. De bedrijven slui-
ten via agenten contrac-
ten af met lokale boeren. Zij 
zorgen voor een productie-
voorschot (inclusief voor 
de lonen), leveren naast 
kunstmest en pesticiden 
de hybride zaden en be-
palen de teeltmethode en 
opkoopprijs.83 Op die prijs 
hebben de boeren geen in-
vloed. Deze is zo laag dat 
ze, om er zelf nog iets aan 
te verdienen, sterk in de 

verleiding komen om kinderen te ronselen die ver beneden het offici-
ele minimumloon werken. Het zijn de grote zaadbedrijven die aan de 
basis staan van kinderarbeid en uitbuiting. Zij zouden een prijs moeten 
betalen waarvoor de boeren volwassenen in dienst kunnen nemen te-
gen een behoorlijk loon. En ervoor moeten zorgen dat hun tussenperso-
nen daar niet een flink deel van achterhouden, zoals vaak gebeurt. Het 
is overigens voor bedrijven geen geheim dat vooral meisjes het werk 
doen. De redenen die zaadbedrijven vaak geven: kinderarbeid is onver-
mijdelijk gezien de aard van het werk (lage planten, kleine vingers). De 
feitelijke reden: volwassenen zijn te duur. Een perverse cirkel van ar-
moede, uitbuiting en drogredenen.

83  Hybride zaden produceren planten die geen vruchtbaar zaad maken. Boeren moeten dan 
steeds nieuw zaad kopen.

Meisje in de katoenzaadteelt, foto: Davuluri Venkateswarlu
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De auteur van het rapport, Dr. Venkateswarlu, deed zijn onderzoek op 
initiatief van de MV Foundation, die heeft geconstateerd dat het niet 
goed lukt kinderen vrij te krijgen bij boeren die katoenzaad verbouwen. 
Het blijkt dat die boeren vast zitten aan contracten met multinationals 
die hen geen ruimte bieden om ten minste het officiële minimumloon 
aan volwassenen te betalen. Dr. Venkateswarlu concludeert in navol-
ging van de MV Foundation dat het niet onvermijdelijk is dat kinderen 
het werk doen en volwassenen werkloos zijn. Als kinderen naar school 
kunnen en goedkope kinderarbeid niet meer beschikbaar is, gaan de lo-
nen omhoog, veranderen de sociale en arbeidsverhoudingen en vaak 
ook de verbouwde gewassen. Boeren gaan dan gewassen telen die niet 
aan uitbuitingscontracten zijn gebonden, vaak producten voor de loka-
le markt waarbij hun onderhandelingspositie beter is. De verandering 
moet van meerdere kanten komen: sterke lokale organisaties, bedrijven 
die hogere prijzen gaan betalen, onderwijsverbetering en een actieve 
overheid die dit stimuleert en/of afdwingt.

Namen noemen
Alle reden dus om Dr. Venkateswarlu te vragen in meer detail onder-
zoek te doen naar de rol van multinationale ondernemingen - nu wel 
met naam en toenaam - bij de productie van katoenzaden. In april 2003 
publiceren we zijn rapport Child Labour and Trans-National Seed Com-
panies in Hybrid Cotton Seed Production in Andhra Pradesh. Het blijkt 
dat naar schatting 22.500 kinderen, meestal jonge meisjes, gemiddeld 
tien tot dertien uur per dag werken voor Paras Extra Seed Growth Seed 
(PESG). In dit bedrijf heeft Unilevers Indiase dochteronderneming Hin-
dustan Lever eerst een meerderheids- en later een minderheidsbelang.84 

De kinderen verdienen minder dan 40 eurocent per dag en staan bloot 
aan giftige pesticiden. Niet alleen Unilever maar ook multinationals als 
Monsanto, Syngenta, Bayer en het Zeeuwse Advanta zijn betrokken bij 
deze omvangrijke vorm van kinderarbeid. Negen van de tien arbeiders 
in de katoenzaadvelden zijn kinderen onder de 15 jaar; van hen is 30% 

84  In maart 2002 hevelt Hindustan Lever Limited (HLL) haar zadenactiviteiten over naar 
dochterbedrijf Paras Extra Growth Seeds dat een joint venture partnership vormt met Emer-
gent Genetics. HLL verkocht daarbij 74% van haar deel in Paras Extra Growth Seeds aan 
Emergent Genetics en de overige 26% in 2005. In dat jaar worden alle katoenzaadactiviteiten 
aan Monsanto verkocht.
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als ‘interne migranten’ geronseld uit verder weg gelegen gebieden. De 
kinderen werken twaalf tot dertien uur per dag en slapen in de veestal 
van de boer of in een kinderkamp van tien tot dertig kinderen. Het ron-
selen van migranten is een veel voorkomende strategie om afhankelijke 
en dociele werkkrachten te krijgen.
Twee PvdA Kamerleden stellen vragen over het rapport.cdxciv Er zullen er 
nog veel volgen.

Kort na de publicatie zit ik aan tafel met de 
directeur van Unilever Nederland, Shant-
ha Sinha van de MV Foundation, vertegen-
woordigers van FNV Mondiaal, Amnesty en 
Novib.cdxcv Het gesprek gaat moeizaam en 
de Unilever directeur kan of wil niet gelo-
ven dat zijn bedrijf medeverantwoordelijk is 
voor deze afschuwelijke vorm van kinderar-
beid. Er komt een toezegging voor een ge-
sprek tussen Unilevers dochter Hindustan 

Lever Limited (HLL) en de MV Foundation. Die bijeenkomst vindt plaats, 
maar nog belangrijker: in oktober 2003 ontmoet de MV Foundation in 
Hyderabad alle in het rapport genoemde bedrijven. Nu lijkt het verbluf-
fend snel te gaan: zij besluiten  per maart 2004 kinderarbeid uit te ban-
nen.cdxcvi Ook de Indiase Association of Seed Industry kondigt aan te 
gaan te gaan optreden.cdxcvii Een werkgroep van alle bedrijven gaat een 
controlesysteem opzetten. Ze beloven de MV Foundation een lijst met 
betrokken boeren, zodat onafhankelijke controle mogelijk is via de kin-
derrechtencomités die MVF in honderden dorpen heeft opgezet. De MV 
Foundation zorgt ervoor dat de kinderen vervolgens naar school kun-
nen.
Opvallend is ook dat de bedrijven de cijfers en bevindingen van de rap-
porten niet bestrijden. Er is één opvallende uitzondering. Unilever en 
haar Indiase dochter HLL ontkennen dat zij op enigelei wijze betrokken 
zijn bij kinderarbeid in de katoenzaadteelt.cdxcviii  

Multinationals schenden beloftes
In oktober 2004 wordt de stand van zaken opgemaakt in de deelstaten 
Andhra Pradesh, Gujarat en Karnataka.cdxcix Het aantal kinderen dat in 
Andhra Pradesh voor (dochters van) multinationals als Unilever, Bayer 

Minder dan 40 eurocent 
per dag
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en Monsanto werkt is afgenomen van 53.000 tot 12.000. Dat klinkt 
mooi, maar is voor driekwart het gevolg van de droogte in de onder-
zochte periode. Het andere kwart is te danken aan het werk van de 
MV Foundation en enkele bedrijven. In Gujarat en Karnataka blijken nog 
117.800 kinderen voor multinationale en Indiase zaadbedrijven te wer-
ken. Deze jonge kinderen en een nog groter aantal jongeren van 15 tot 
18 jaar, vaak ‘interne migranten’, maken werkdagen van twaalf tot veer-
tien uur en verdienen maximaal 34 roepies (€0,50) per dag.
Wat hebben de multinationale bedrijven gedaan om hun beloftes na te 
komen? Bitter weinig tot niets.  MVF heeft geen lijst gekregen met dor-
pen en boeren die voor hen werken. Dat geldt ook voor de toezegging 
om in contracten sancties op te nemen - waaronder contractbeëindi-
ging - op het inhuren van jonge kinderen. Zelfs nadat drie kinderen van 
8, 12 en 13 jaar kort na elkaar door blootstelling aan pesticiden sterven, 
gebeurt er weinig. De multinationals zeggen dat ze zich niet kunnen 
veroorloven contracten te verbreken met boeren die kinderen inhuren, 
omdat dan hun toevoer van zaden stokt. Blijkbaar kunnen ze zich ook 
niet veroorloven om de boeren beter te betalen. Uiteindelijk verschaf-
fen de bedrijven een lijst van dorpen waar ze laten produceren. Op ba-
sis daarvan doet MVF onderzoek bij 105 boeren, waarbij 1538 kinderen 
worden gevonden! Gedurende het hoogseizoen werken er 15 kinderen 
per are bij de kruisbestuiving van zaden. Opnieuw blijkt hoe verschrik-
kelijk de omstandigheden zijn waaronder die kinderen leven en werken. 
Van dorpen dichtbij en veraf worden ze vervoerd in overvolle trucks 
of autorickshaws, waarbij veel ongelukken gebeuren. Een deel van de 
kinderen woont op de boerderij waar ze werken in een smerige stal en 
moet ook werken bij ziekte. Ze zijn er kwetsbaar voor fysiek en seksueel 
geweld.
De MV Foundation maakt vrij makkelijk afspraken met boeren die níet 
voor de nationale of wereldmarkt werken; die boeren worden vaak sup-
porters en zelfs onderwijssponsors. Maar ondanks de beloften van de 
grote zaadbedrijven komen boeren en de kinderen die voor hen werken 
moeilijk los uit het complexe web van relaties met Indiase en internatio-
nale zaadbedrijven. Toch blijkt uit het feit dat enkelen het wel is gelukt, 
dat het sluiten van allianties met boeren voor kinderrechten mogelijk en 
noodzakelijk is, zegt de MV Foundation.
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Uiteindelijk komen in 2004 alleen het Zeeuwse Advanta en het Zwit-
serse Syngenta met voorbeeldcontracten op de proppen. Daaruit blijkt 
dat ze het productieproces en de kwaliteit van de zaden nauwgezet 
controleren en hun eigen inkoopprijs bepalen, maar de verantwoorde-
lijkheid voor kinderarbeid bij de boeren leggen. De MV Foundation legt 
de bedrijven een lijst met eisen voor met betrekking tot de aanpak van 
kinderarbeid bij hun leveranciers. De LIW voegt daar eisen aan toe met 
betrekking tot eerlijke prijzen, uitbanning van schuldslavernij, het recht 
van arbeiders op vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhan-
delingen, het trainen van boeren, landarbeiders en tussenpersonen van 
bedrijven hoe met pesticiden om te gaan, en onafhankelijke controle 
van de uitvoering. 
In mei 2005 ziet het er toch nog naar uit dat drie multinationals - Syn-
genta, Bayer en Monsanto - in het nieuwe katoenzaadseizoen van juni 
tot december 2005 nauw gaan samenwerken met de MV Foundation. 
Ze maken opnieuw concrete afspraken. Er komen gezamenlijke con-
troles en bedrijven betalen boeren zonder kinderarbeid 5% méér voor 
hun katoenzaad. Kinderarbeid leidt tot een korting van 10% en drie-
maal in de fout betekent dat het zaad niet wordt afgenomen. Al na en-
kele maanden besluit de MV Foundation de samenwerking te staken. 
De bedrijven knoeien met de controles. Zo worden boeren vooraf ge-
waarschuwd, waardoor er nauwelijks kinderen worden gevonden. De 
MV Foundation vindt ze wél. Ze gaan controles weer zelfstandig doen, 
lokaal actie voeren, de overheid mobiliseren en zowel de publiciteit als 
praktische oplossingen zoeken. Het is hemeltergend dat de grote nati-
onale en internationale bedrijven - zoals vaak - het zo laten afweten, en 
alleen voor de bühne beloftes doen.

Lage prijzen, lage lonen
De LIW wil meer weten over de lage prijzen die de grote katoenzaadaf-
nemers betalen. In oktober 2005 ligt er het rapport The Price of Child-
hood.85 di Het blijkt dat de 5% meerprijs voor de boeren nauwelijks een 
prikkel is om af te zien van kinderarbeid. Er vindt wel een verschuiving 

85  Volledige titel: The Price of Childhood – On the link between prices paid to farmers and the 
use of child labour in cottonseed production in Andhra Pradesh, India: 
http://www.indianet.nl/pricechildhood.html
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van jonge kinderen naar tieners plaats; zij nemen het voor de helft van 
jonge kinderen over. De tieners worden, met dagen van 13 uur voor 
€0,50, net zo erg uitgebuit. De prijs die bedrijven aan boeren betalen 
moet met circa 40% stijgen om volwassenen het minimumloon (€1 per 
dag) te kunnen bieden. De reactie van de bedrijven: boeren moeten hun 
productiviteit maar verhogen. Diverse Indiase 
krantendii publiceren over het onderzoek en zo-
wel in het Nederlandsediii als het Europees Par-
lement worden vragen gesteld.div  

Toch lijkt er een kleine opening te zijn. Syngen-
ta - sinds 2004 met de Fair Labor Association 
bezig met een proefproject over het terugdrin-
gen van kinderarbeiddv - pakt een eerder voorstel van de LIW op om met 
alle betrokken bedrijven, vakbonden, de overheid en maatschappelijke 
organisaties te praten over fatsoenlijke prijzen.86 Eind juni 2005 vindt 
deze multistakeholder bijeenkomst plaats met een presentatie van de 
Indiase onderzoeker.dvi De bedrijven draaien vooral om de hete brij heen 
en schuiven de verantwoordelijkheid naar iedereen behalve zichzelf. Ie-
dereen is natuurlijk tegen kinderarbeid en er moet veel dialoog komen. 
Boeren moeten hun efficiëntie verhogen, moeders moeten zelf meer in-
komsten genereren, er moeten zelfhulpgroepen en empowerment voor 
vrouwen komen, vrouwen moeten meer onderwijs en toegang tot ge-
zondheidszorg krijgen. Wie dat moet organiseren en financieren blijft 
onbesproken. En het kernpunt: de samenhang tussen hogere prijzen 
voor boeren om kinderen te vervangen door fatsoenlijk betaalde vol-
wassenen, noemen de meeste bedrijven zonder argumenten ‘discuta-
bel’. Een van de conclusies is het cynisme ten top: ‘De belangrijkste re-
den voor kinderarbeid is armoede, in Andhra Pradesh en elders. Kinderen 
van werk naar school brengen is een onvoldoende maatregel omdat de 
ouders dan lijden onder een nog lager inkomen.’ Hoe durf je!

The Price of Childhood vindt weerklank in onverwachte hoek. De rege-
ring van Andhra Pradesh spreekt zich begin 2006 kritisch uit over de on-

Cynisme ten top

86 Syngenta begon de samenwerking met FLA in 2004, trok zich het jaar daarna terug uit de 
katoenzaad, maar ging vanaf 2006 samenwerken rond groentezaad.
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voldoende betaling aan boeren door zaadbedrijven, en over hun agres-
sieve marketing. Volgens de Financial Express bevestigt de minister van 
Landbouw daarmee The Price of Childhood.dvii Sommige bedrijven zet-
ten ministapjes. Proagro, een dochter van Bayer, biedt katoenzaadboe-
ren via een overeenkomst met de State Bank of India kredieten tegen 
een lagere rente. Dit in het kader van het ‘verbeteren van de productivi-
teit en winstgevendheid van de boeren onder het Harvest of Happiness 
project om kinderarbeid uit te bannen.’

Dat Harvest of Happiness vind ik de bloody limit. De irritatie, woede en 
soms het gevoel van onmacht lopen bij mij regelmatig op omdat er voor 
de getroffen kinderen veel op het spel staat, oplossingen voor de hand 
liggen en er toch zo weinig gebeurt. In de praktijk van mijn werk over-
heerst vervolgens toch de ratio van nieuwe stappen, het uitoefenen van 
druk, beleefde gesprekken en consultaties, om tenminste centimeters 
te winnen. We zijn geen deus ex machina. Maar nu terugkijkend, zijn 
woede en machteloosheid opnieuw niet ver weg. 

Meer druk, enige beweging en een staatsbezoek
In september 2007 publiceren we het rapport Child bondage continues 
in Indian cotton supply chain.dviii Dit keer samen met Amerikaanse, Duit-
se en internationale organisaties.87 De belangstelling voor het onder-
werp is inmiddels wereldwijd en dat proces versterken we op deze ma-
nier. Monsanto en Bayer worden in respectievelijk de VS en Duitsland 
onder druk gezet.
Het persbericht meldt: ‘Meer dan 416.000 kinderen onder de 18, waar-
van bijna 225.000 jonger dan 14 jaar, zijn slachtoffer van uitbuiting op 
de katoenzaadvelden van India. Zij zitten aan het begin van de keten 
van kleding en katoenproducten die ook in Nederland worden verkocht.’ 
De afschuwelijke omstandigheden waaronder de kinderen werken zijn 
niet of nauwelijks veranderd. Meisjes worden verkracht, kinderen ster-
ven door pesticidevergiftiging of moeten van school omdat hun vader 
drinkt. Er is sprake van een ‘verhandeld’ kind dat van 5.30 uur ’s och-
tends tot 6.30 uur ’s avonds werkt.

87 International Labor Rights Forum, OECD Watch, Deutsche Welt Hungerhilfe en Eine Welt Netz. 
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En er is toch - en dat bedoel ik niet cynisch - een sprankje hoop. Monsan-
to en Bayer hebben een begin gemaakt met controles, leveren een bij-
drage aan lokaal onderwijs en betalen iets meer aan de boeren, al is het 
nog steeds 35% te weinig om hen in staat te stellen volwassenen in 
te huren voor het officiële minimumloon van circa €1 per dag. Boeren 
schakelen als tussenoplossing nog meer over op goedkope tieners, die 
onder dezelfde ellendige omstandigheden werken.dix De Indiase over-
heid en zaadbedrijven laten het afweten, ondanks alle beloftes uit 2003. 
Er volgt een vloed aan publiciteit op het rapport in vooral de Indiase en 
de Nederlandse media.

De activiteiten van maatschappelijke organisaties in Andhra Pradesh en 
Gujarat winnen aan kracht. In Andhra Pradesh heeft de MV Foundation 
inmiddels 500.000 kinderen van werk naar onderwijs begeleid, waaron-
der duizenden kinderen uit de katoenzaadteelt. In Gujarat organiseert de 
lokale vakbond Dakshini Mazdoor Union arbeiders in de zadenteelt en 
houdt een openbare hoorzitting over kinderarbeid.dx Een delegatie van 
de National Commission for the Protection of Child Rights doet in bei-
de deelstaten onderzoekdxi en maant de deelstaatregering tot actie.dxii 

Het laatste en enkele eerdere rapporten zijn aanleiding voor vertegen-
woordigers van álle Kamerfracties - vrij uniek - om in 2007 vragen te 
stellen aan de minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen.dxiii 

Het moment is opportuun: eind oktober brengt koningin Beatrix een 
staatsbezoek aan India, vergezeld van een handelsmissie. De minister 
belooft met de nodige omzichtigheid dat hij het onderwerp in India aan 
de orde zal stellen. De Indiase ambassadeur, daarvan tevoren van op de 
hoogte gesteld, zal de Nederlandse zorgen overbrengen. Verhagen be-
looft ook kinderarbeid op de agenda te krijgen van de jaarlijkse mensen-
rechtendialoog tussen de Europese Unie en India.
Er wordt tijdens het staatsbezoek inderdaad over kinderarbeid gespro-
ken. Maar het bezoek loopt anders dan verwacht. Een Indiaas kleding-
bedrijf heeft namelijk een ingrijpende rechtszaak tegen ons aangespan-
nen.
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De groentezaadsector
In 2010 verbreden we de focus van katoen- naar groentezaden. In juni 
verschijnen twee rapporten88 over kinderarbeid in de katoen- en groen-
tezadensector in de zeven deelstaten waar meer dan 90% van de pro-
ductie plaatsvindt. Opgeteld werken er meer dan een half miljoen kin-
deren onder de 18 jaar, waarvan bijna de helft onder de 14 jaar. In de 
groentezaden werken ruim 150.000 kinderen, waarvan bijna 60.000 
onder de 14. Vaak worden de kin-
deren via ronselaars tewerkge-
steld in een andere streek, kinder-
handel dus. Veel meisjes worden 
slachtoffer van seksueel geweld. 
Multinationals als DuPont, Dow 
Agro Sciences en US Agri, noch 
Indiase bedrijven hebben iets on-
dernomen tegen kinderarbeid. Het 
Nederlandse bedrijf Bejo Zaden is 
via dochter Bejo Sheetal een gro-
te speler in de groentezaadsector 
in de deelstaat Karnataka. Op een 
steekproef bij tien boeren worden 
33 kinderen jonger dan 14 jaar ge-
vonden; slechts één boer gebruikt 
geen kinderarbeid. Het Limburg-
se bedrijf Nunhems, dochter van 
Bayer, hoort bij de top tien groen-
tezaadbedrijven van India, maar 
de leveranciers daarvan werken 
bijna zonder kinderarbeid.

De rapporten gaan ook in op gen-
der- en kastediscriminatie. Circa 
driekwart van het werk wordt ge-
daan door vrouwen en meisjes. Zij 

88 Seeds of Child Labour – Signs of Hope: htttp://www.indianet.nl/signsofhope.pdf 
Growing Up in the Danger Fields – Child and adult Labour in vegetable seed production in India: 
http://www.indianet.nl/pdf/dangerfields.pdf 

Loon op de 
grond gegooid
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krijgen veel minder betaald dan mannen en jongens en maken vaak lan-
gere dagen. Er is nog nauwelijks vooruitgang wat betreft de lonen. Da-
lits en Adivasi doen het meeste werk op de velden. Dalits worden re-
gelmatig door werkgevers extra slecht behandeld, uitgescholden en 
gedwongen tot extra taken zoals ladingen dragen en schoonmaakwerk. 
Ze krijgen vaak het loon niet in de hand, het wordt voor hen op de grond 
gegooid, een walgelijke vorm van vernedering. 

Toch is er ook goed nieuws. Door initiatieven van overheden, bedrijven, 
sociale investeerders, internationale en vooral lokale organisaties is ar-
beid van kinderen jonger dan 14 in de katoenzaadsector afgenomen 
met 25%, dat zijn 56.200 kinderen.89 De lokale organisaties met hun in-
ternationale partners zijn daarbij de permanente aanjagers. 

Bij de toeleveranciers van Bayer en Monsanto in Andhra Pradesh is het 
aandeel kindarbeiders tussen 2003/4 en 2009/10 gedaald van 53 tot 
minder dan 3%. Het werd tijd! Nunhems heeft snel actie ondernomen 
en goede resultaten geboekt. In gebieden waar kinderarbeid is uitge-
bannen - vaak waar de MV Foundation werkt - zijn de lonen van volwas-
senen gestegen. Desondanks krijgt nog bijna niemand het minimumloon 
van bijna €2 per dag. Vrouwen en kinderen krijgen daarvan ongeveer de 
helft.
De langdurige campagne van de LIW en onze Indiase partners heeft 
genoeg resultaten geboekt om door te gaan. We schrijven alle be-
trokken multinationale en Indiase bedrijven aan. In het Nederland-
se en het Europese parlement stellen SP en CU weer vragen.dxiv dxv 

Ze dringen erop aan dat de bedrijven en de Indiase regering worden 
aangesproken.

Uit antwoordendxvi van ministers Van der Hoeven (EZ) en Verhagen (BZ) 
op vragen over de bovengenoemde rapporten is op te maken dat een 
gesprek met Bejo Zaden is gevoerd en dat het bedrijf van plan is zich bij 

89 De rol van internationale organisaties als UNDP, ILO en UNDP wordt in diverse rapporten 
van onderzoeker Venkateswarlu slechts summier besproken. Vaak gaat het bij die grote or-
ganisaties om losse tijdgebonden projecten, waarbij lokale organisaties niet of onvoldoende 
worden betrokken.
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de Fair Labor Association (FLA)dxvii aan te sluiten. Verder lezen we tot 
onze verbijstering: ‘De rapporten tonen naar onze mening niet aan dat 
betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij kinderarbeid in de India-
se zaadproductie een wijdverbreide kwestie vormt en daar waar inci-
denten zijn gemeld, wordt een verbeterplan opgesteld. Wij zien dan ook 
geen aanleiding om met de gehele zaadsector afspraken te maken. De 
branchevereniging Plantum Nederland heeft aangeven in de branche 
aandacht te willen besteden aan dit incident.’ Incident? Geen wijdver-
breide kwestie? Hebben de ministers en hun ambtenaren zelfs maar de 
persberichten gelezen? 
Tot ongeveer 2015 was het overigens gebruikelijk om bij nagenoeg el-
ke schending van mensenrechten door bedrijven standaard te spreken 
over incidenten. Dat ontsloeg de overheid van de verplichting een ac-
tieve rol te spelen. Dat veranderde met name nadat de MVO Sector Risi-
co Analysedxviii verscheen, die duidelijk maakte dat risico’s op het gebied 
van mensenrechten en milieu alom aanwezig waren in de ketens van 
Nederlandse sectoren.90 Ook in de zadensector. 

Wij gaan in gesprek met Bejo Zaden in Noord-Holland. Al gauw blijkt 
dat Bejo Sheetal zich helemaal niet bij de FLA aansluit, naar hun zeggen 
omdat die niet in het betreffende deel van India zou werken, terwijl de 
FLA in India helemaal niet regiogebonden is.
Een open brief van de Indiase en internationale partners vraagt de ILO 
dringend om met ons het gesprek aan te gaan over de zadensector.dxix 
We krijgen geen officiële reactie. De directeur van de afdeling kinderar-
beid van de ILO laat me weten dat ze uitgebreid onderzoek hebben ge-
daan, maar dat ze dit willen inzetten om druk op bedrijven en overheden 
in India uit te oefenen. Of dat is gebeurd is weet ik niet; enig resultaat is 
ook onze lokale partners niet bekend. Het onderzoek wordt niet gepu-
bliceerd. De gang van zaken staat in pijnlijk contrast met de vele malen 
dat in antwoorden op Kamervragen Nederlandse bewindslieden de ILO 
aanroepen als internationale ‘mandaathouder’ van het onderwerp kin-
derarbeid. 

90 Deze analyse is tot stand gekomen na een advies van het MVO Platform aan minister Plou-
men. KPMG wordt door de ministers van Buitenlandse Handel & OS en de Economische Zaken 
gevraagd om in kaart te brengen in welke Nederlandse sectoren er sprake was van structurele 
problemen. 
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De internationale organisatie van katoen exporterende en importeren-
de landen (ICAC) heeft zelf onderzoek laten doen dat wel publiek is en 
heeft de zaadbedrijven en de Indiase overheid aangesproken - overi-

gens ook zonder zichtbaar resultaat.dxx

 

 ‘Vroeger wilden de katoenzaadboeren geen 
volwassenen inhuren. Ze vroegen naar jon-
ge arbeiders,’ vertelt arbeidster Guramma 
(37) uit het kinderarbeidvrije dorp Padigipa-
du. ‘En zelf wilden we het ook niet: het wa-
ren lange uren voor weinig loon. We werk-

ten liever ergens anders.’ Guramma’s dochter, nu 10 jaar oud, werkte 
vroeger op de katoenzaadplantage. Nu gaat het meisje naar school en 
werkt Guramma er zelf. Doordat ook andere kinderen van de lokale ar-
beidsmarkt verdwenen, kon ze eindelijk onderhandelen over een hoger 
loon en betere arbeidsomstandigheden. ‘De boeren hadden geen keus, 
ze moesten ons volwassenen wel aannemen,’ zegt ze.
Dat het uitbannen van kinderarbeid tot hogere lonen en betere arbeids-

voorwaarden voor volwasse-
nen leidt, was al een conclusie 
in de eerdere rapporten van Dr. 
Venkateswarlu. Het rapport 
No Child Labour – Better Wa-
ges dat FNV Mondiaal en LIW 
daarover in november 2010 
publiceren levert substanti-
eel aanvullend bewijs.dxxi Het 
onderzoek wordt uitgevoerd 
in vier dorpen in Andhra Pra-
desh. Dankzij een intensieve 
campagne van de MV Foun-
dation, de overheid, Bayer en 
Monsanto in twee dorpen ver-
dwijnt kinderarbeid op de ka-
toenzaadplantages in vier jaar 
tijd vrijwel geheel en verdub-
belen de lonen.dxxii In de twee 

Geen kinderarbeid 
= hogere lonen
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andere dorpen waar niets gebeurde, blijft het aantal werkende kinderen 
min of meer gelijk en stijgen de lonen minimaal. Bonus: ook in de rest 
van de landbouw in de twee eerste dorpen verdubbelen de lonen. 
Het onderzoek is onderdeel van het rapport Let Parents Earn and Child-
ren Learndxxiii van FNV Mondiaal, dat met nog vier andere voorbeelden 
aantoont dat bestrijding van kinderarbeid en het verbeteren van de po-
sitie van arbeiders elkaar versterken. Vakbonden vergroten hun ledental 
en invloed door zich in te zetten tegen kinderarbeid. Uit India krijgen we 
na publicatie van het rapport enthousiaste reacties omdat het goede 
praktische argumenten tegen kinderarbeid aanreikt.
Dat het officiële minimumloon nog steeds geen vanzelfsprekendheid is 
bij boeren die leveren aan grote zaadbedrijven blijkt in december 2012 
uit het rapport Wages of Inequality.dxxiv van de LIW 
samen met de Amerikaanse Fair Labor Association. 
 

In de vier onderzochte deelstaten zijn de lonen in 
de katoen- en groentezadensectoren de afgelo-
pen jaren relatief sterk gestegen, meer dan de in-
flatie. Oorzaken daarvan zijn onder meer het nati-
onale werkgelegenheidsprogramma dat per gezin 
100 dagen werk garandeert en de toenemende vraag naar arbeid door 
economische groei. Ook krijgen de boeren inmiddels een wat betere 
prijs voor hun zaden. Maar het is nog steeds geen vetpot: alleen man-
nen verdienen nu vaak ten minste het minimumloon. Dat verschilt per 
deelstaat (en soms per regio en werksoort) en ligt tussen de €1,40 en 
€3,50 per dag. Vrouwen verdienen voor precies dezelfde takentussen 
€1,20 en €2,10.
Het onderzoek ontkracht de mythe dat multinationals, die bijna alle-
maal een MVO-beleid hebben, voor hogere lonen zorgen dan Indiase 
afnemers. Gemiddeld is er geen verschil. Van Dalit vrouwen en meisjes 
wordt verwacht dat ze onbeperkt beschikbaar zijn, moderne slaven dus. 
En nog steeds werken bij de meeste bedrijven kinderen. Bayer, Syngen-
ta, Nunhems en Bejo Zaden erkennen dat er sprake is van onderbeta-
ling. Er zijn plannen, zeggen ze, om te zorgen dat de hongerlonen, vooral 
van vrouwen, fatsoenlijke lonen worden.

100 Dagen 
werkgarantie
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Nederlandse overheid actiever 
Minister Ploumen maakt in 2013 afspraken met Bejo Zaden, Nunhems 
en branchevereniging Plantum om kinderarbeid en lage lonen in de za-
densector uit te bannen. Aanleiding zijn Kamervragendxxv over het rap-
port A Tale of Two Companiesdxxvi, 
waarin de twee bedrijven zijn 
vergeleken, waarbij Nunhems er 
veel beter uitspringt. Beide be-
loven Ploumen dat ze boeren in 
hun productieketen het mini-
mumloon gaan betalen. Branche-
vereniging Plantum zegt toe om 
op basis van haar Statement on 
the prevention of child labour91 

te rapporteren over de aanpak 
van kinderarbeid door haar leden 
en haar Werkgroep Kinderarbeid 
te verbreden naar arbeidsrech-
ten.92 Het eerste gebeurt, verder 
wordt het heel stil. 

In september 2015 houden we 
opnieuw de vinger aan de pols 
van de  katoenzaadsector via 
het rapport Cotton’s Forgotten 
Children.dxxvii In de katoenzaadteelt werken bijna een half miljoen India-
se kinderen, 200.000 jonger dan 14. Deze keer zijn ook de tieners geteld 
die volgens de huidige Indiase wet dit gevaarlijke werk ook niet mogen 
doen.93 Vooral in Gujarat, waarheen een deel van de productie is ver-
plaatst, is hun aantal sterk gestegen. Kinderen onder de 18 vormen nu 

91 Dit statement noch de beloofde geaggregeerde rapportage is 20-10-2021 op de publieke site 
van Plantum te vinden. Het enige bericht over kinderarbeid n.a.v. een rapport over Arisa is dit:  
https://plantum.nl/rapport-van-arisa-over-kinderarbeid-en-minimumloon-in-de-zadensector-in-india/
92 Rapportage (2014) Plantum aan Economische Zaken: http://www.indianet.nl/pdf/PlantumKin-
derarbeid.pdf
93 Deze wet, of eigenlijk een geamendeerde kinderarbeidwet uit 1986 is op 19 juli 2016 door de 
Indiase Eerste Kamer (Rajya Sabha) goedgekeurd. Tot dan toe mochten 14- tot 18-jarigen elk soort 
(gevaarlijk) werk doen.
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circa 60% van de arbeiders die indirect werken voor Indiase en multina-
tionale bedrijven. Vrouwen verdienen fors onder het minimumloon. Het 
goede nieuws is dat het aantal jonge kinderen op de groentezaadvel-
den is verminderd. In Andhra Pradesh en Tamil Nadu is sinds 2006/2007 
sprake van een forse daling van respectievelijk 42% en 69% van jonge 
kinderarbeiders, maar door de uitbreiding van het zaadproductiegebied 
naar vooral Gujarat en Rajasthan is het totaal aantal werkende kinderen 
toch toegenomen, de tieners sinds 2010 met 70.000, jonge kinderen 
met bijna 30.000.
Het LIW rapport krijgt ruime publiciteit en leidt tot beloftes van Indiaas 
grootste zaadbedrijf Nuziveedu, en tot belangstelling van het Gerechts-
hof van Rajasthan.dxxviii Van daaruit worden namelijk veel tribale kinde-
ren geronseld om in Gujarat op de katoenzaadvelden te werken.

In juli 2015 worden opnieuw Kamervragen gesteld, nu over Cotton’s 
Forgotten Children. Minister Ploumen wijst onder meer op de mogelijk-
heid van een IMVO Convenant en onderschrijft alle elf aanbevelingen 
uit het rapport, waaronder de noodzaak dat alle multinationale zaadbe-
drijven een effectief klachtenmechanisme zouden moeten hebben.dxxix 

Verder geeft ze hoog op over alle inspanningen van branchevereniging 
Plantum. De summiere rapportage van Plantum van eind 2004 is voor 
zover ik kan nagaan meteen de laatste geweest.

Drie maanden hierna volgt ons rapport Soiled Seeds over de groente-
zaadsector.dxxx 94 Vier Nederlandse bedrijven - Bejo Zaden, Rijk Zwaan, 
Nunhems en Enza Zaden - bestrijken samen 26% van de wereldwijde 
markt. Ze zijn allemaal actief in India. Bijna 156.000 kinderen werken 
inde productie van de zaden van tomaten, hete peper en okra. Het aan-
tal tienerkinderen in de groentezadenteelt is sinds 2010 met meer dan 
37.000 toegenomen! De arbeidsomstandigheden zijn nog steeds even 
slecht. Voor het eerst is er nu ook voorzichtige aandacht voor de lo-
nen van vrouwen. De onderzoeker concludeert droogjes: ‘Jammer ge-
noeg hebben de interventies niet geresulteerd in de uitbetaling van mi-
nimumlonen.’

94 Volledig: Soiled Seeds -Child Labour and Underpayment of Women in Vegetable Seed 
Production in India.
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Voordat het rapport verschijnt presenteert de LIW het, in overleg met 
Plantum, aan een groep vertegenwoordiger van groentezaadbedrijven. 
De schrik is voelbaar, vooral bij een bedrijf als East-West Seeds, dat nu 
voor het eerst in beeld komt. Maar als het onderwerp lage lonen ter 
sprake komt, zegt iedereen eerst kinderarbeid te willen aanpakken. Ze 
weigeren te erkennen dat lonen en kinderarbeid samenhangen. East 
West Seeds, Sakata, Limagrain en Advanta95 zijn in het seizoen 2015-
2016 wel aan de slag gegaan, onder andere met externe audits, training 
en dialoog met lokale groepen. De audits worden vooral uitgevoerd door 
grote consultants als SGS, die weinig kennis van de lokale situatie heb-
ben. Met uitzondering van Syngenta zijn de bedrijven niet bereid zich 
bij geloofwaardiger organisaties als de FLA aan te sluiten. Onthullend is 
de reactie van een van de medewerkers in een gesprek met  medewer-
kers van RijkZwaan. Als zijn collega’s zeggen dat controles door SGS 
steeds nul kinderarbeid vinden, zegt hij terloops dat hij het niet gelooft. 
Hij heeft gelijk: boeren zijn er goed in geworden controleurs van buiten 
om de tuin te leiden.

Zaadbedrijven weigeren  Convenant 
Ploumen is met Plantum in gesprek over een mogelijk IMVO Convenant. 
Kan de sector van een minimumloon toewerken naar een leefbaar loon? 
Ploumen is bereid het onderwerp met de Indiase regering te bespreken.
En, zegt ze, MVO Nederland gaat een risicoinventarisatie van de sector 
doen. Als ik hierover geen telefoontje van MVO Nederland krijg, bel ik 
hen zelf. Maar het blijkt niet de bedoeling dat wij daar over meepraten 
of hen zelfs maar nader informeren, ondanks al onze ervaring. De inven-
tarisatie wordt alleen met Plantum besproken. En alleen als zij dat wil-
len, krijgen we het document te zien en kunnen we meepraten. We heb-
ben er nooit meer wat van gehoord.
Ironisch is dat we een paar maanden eerder bij de SER hebben zitten 
luisteren naar medewerkers van zaadbedrijven die moeiteloos een flin-
ke lijst met problemen opsommen die in een Convenant aangepakt zou-
den kunnen worden. Het Convenant is er ondanks pogingen van Buiten-

95 Advanta valt onder United Phosphorus Limited, een Indiase multinational die ook in Ne-
derland actief is. Advanta Nederland is een ander bedrijf dat valt onder het Franse Limagrain 
Groupe, die ook in NL actief is.
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landse Zaken en de LIW nooit gekomen. Terwijl in de natuursteensector 
kleine en middelgrote bedrijven verplichtingen op IMVO gebied zijn 
aangegaan, maken de veel grotere en wereldwijd opererende zaadbe-
drijven zich niet druk over het spoor van uitbuiting dat hun beleid in 
de  keten trekt. Op de website van Plantum is nu niets inhoudelijks over 

MVO inspanningen van de lidbedrijven te vin-
den.96 Bij het onderwerp duurzaamheid staat 
een schema dat uittekent hoe de sector ‘door 
de aard van zijn werkzaamheden bijdraagt aan 
de duurzame ontwikkelingsdoelen.’ 

In de laatste jaren van mijn betrokkenheid bij 
het ‘zaaddossier’ groeit de samenwerking met 
FNV Agrarisch Groen, waar die met Mondiaal 

FNV al bestond. Zij kennen de sector goed en organiseren met ons een 
gesprek met vakbondsleden van de Nederlandse zaadbedrijven die in In-
dia actief zijn. Ook zij kunnen binnen hun bedrijf de misstanden in India 
aankaarten. FNV Mondiaal doet samen met haar Indiase vakbondspart-
ner APVVU onderzoek naar de groentezadensector. Maar het belangrijk-
ste is wellicht dat de APVVU zich nu langdurig met steun van Mondiaal 
gaat richten op de zadensector en landarbeiders organiseert. Hiermee 
ontstaat een belangrijke hefboom voor veranderingen in de sector.

Ik ben net een paar maanden weg bij de LIW als in november 2018 een 
voortgangsrapport over de zadensector uitkomt: Remedies for Indi-
an seed workers in sight?dxxxi Noch in de katoen-, noch in de groente-
zaadsector is veel vooruitgang geboekt wat betreft de lonen, vooral van 
vrouwen. Op het gebied van kinderarbeid – de geduchte imagokraker 
– staat het er beter voor. Het rapport analyseert wat 14 internationale 
en Indiase zaadbedrijven hebben gedaan om kinderarbeid uit te bannen 
en tenminste te zorgen dat volwassenen het minimumloon krijgen. De 
openheid van bedrijven om informatie te geven is toegenomen. Bedrij-
ven zijn zich veelal bewust van het risico van kinderarbeid in hun pro-
ductieketen, maar komen vaak met te lage aantallen van op de velden 
werkende kinderen. Noors onderzoek geeft dat ook aan.97 Voor reële 

Indiase vakbond 
als hefboom

96 Geraadpleegd op 2 januari 2022
97 Council on Ethics van het Noorse Government Global Pension Fund: https://etikkradet.
no/upl-ltd-2/
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gegevens moeten bedrijven de lokale gemeenschap en onafhankelijke 
deskundigen inschakelen.
Op Kamervragen eind 2018, onder andere over het Convenant, laat mi-
nister Kaag weten dat Plantum ‘geen IMVO Convenant wil verkennen, 
maar op andere wijze invulling zal geven aan de OESO-richtlijnen.’ Daar 
heb ik medio 2022 nog niets over gehoord.

Het Arisa rapport Sowing Hope van juni 2020 laat op basis van cijfers 
uit 2018-19 zien dat op de zaadvelden de dalende trend van kinderar-
beid onder de 14 jaar zich doorzet. Het aandeel werkende kinderen on-
der de 14 jaar nam met 25% af op katoenzaadbedrijven en met 38% op 

groentezaadbedrijven.dxxxii  
Per regio en bedrijf is die afna-
me verschillend, afhankelijk van 
de interventies. Er werken anno 
2021 nog 151.000 jonge kinde-
ren in alleen al de katoenzaad-
velden. Sommige Indiase bedrij-
ven hebben actie ondernomen, 
de meeste niet.
Wat betreft de lonen is de situ-
atie verslechterd. De afgelopen 
vijf jaar is de kloof tussen be-
taald loon en minimumloon gro-
ter geworden, vooral voor vrou-
wen. Afhankelijk van de regio 
loopt het verschil op van bijna 
10 tot ruim 40%. Sommige in-
ternationale bedrijven doen het 
iets beter dan de rest, maar het 
algehele beeld blijft bedroe-
vend. De inkooprijzen van de 

zaadbedrijven zijn nog steeds te laag. Het wachten is op dwingende 
Europese of Nederlandse wetgeving om bedrijven de ‘echte prijs’ voor 
hun producten aan boeren laten betalen. 
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Geleerde lessen
Wat heeft dit traject van circa 15 jaar mij geleerd? Veel zoet  én veel 
zuur. Allereerst dat het met feiten, vasthoudendheid, lokale en interna-
tionale samenwerking mogelijk is kinderarbeid in de zadensector hoog 
op de economische en politieke agenda te krijgen en vooral arbeid van 
jonge kinderen terug te dringen. Maar het is ook duidelijk, en onaccep-
tabel, dat het probleem nog lang niet is opgelost. 
Dat geldt helemaal voor de lonen. De lonen voor vrouwen zijn wat ge-
stegen - vooral door externe factoren als arbeidsschaarste - maar het is 
verbijsterend hoe de grote zaadbedrijven het hebben laten afweten. Ze 
suggereren vaak onmacht98, maar mijns inziens is het  onwil, op basis 
van een business model dat de gevolgen van hun beleid op ‘mensen ver 
weg’ simpelweg negeert. 
De aandacht in Nederland voor kinderarbeid heeft enig effect gehad op 
Nederlandse zaadbedrijven, maar nauwelijks op een onderwerp dat ook 
hoog op de MVO agenda van de regering staat: een leefbaar loon. Stu-
dies, projecten, conferenties, rapporten: het zal de meeste zaadbedrij-
ven worst zijn.  Het stranden van het IMVO Convenant voor de zaden-
sector is ook een teken van politieke onmacht van de verantwoordelijke 
bewindspersonen. Daar kan ook hun veelvuldig in stelling brengen van 
de ILO niets aan veranderen.

98 Zie onder meer dit workshop verslag 10 jaar nadat het onderwerp ook door bedrijven en 
andere betrokkenen besproken werd: http://www.indianet.nl/pdf/WorkshopSeeds150828.pdf
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C. Is een vrijhandels- en 
investeringsverdrag 
EU-India wenselijk?

Korte geschiedenis
Op de laatste dag voor het kerstreces 2010 vraagt De Tweede Kamer 
om in de Europese Unie een vrijhandelsverdrag met India alleen goed te 
keuren als daar een robuust duurzaamheidshoofdstuk in staat.dxxxiii Met 
andere woorden, milieu en mensenrechten moeten op de agenda staan 
en de uitvoering van maatregelen op die terreinen moet zo nodig kun-
nen worden afgedwongen. De Tweede Kamer benoemt met name het 
verbeteren van de positie van Dalits, het terugdringen van kinderarbeid 
en het beschikbaar blijven van (goedkope) medicijnen voor hiv/aids pa-
tiënten.dxxxiv De LIW heeft bij Kamerleden voor zo’n resolutie gepleit. We 
hebben ook twijfels over andere aspecten van een vrijhandelsverdrag, 
maar we willen nu deze aspecten benadrukken. 

Sinds 2007 onderhandelen de EU en India over een vrijhandelsverdrag. 
De Indiase investeringen in de EU en de wederzijdse export groeien 
snel. In 2008 exporteert de EU voor 36 miljard naar India, en India voor 
bijna 33 miljard naar de EU. Voor India is de EU een van de grootste 
handelspartners. Het doel van het verdrag is uitbreiding van de handel. 
Alle importtarieven moeten verdwijnen, de wederzijdse drempels voor 
investeerders en leveranciers van diensten verlaagd en intellectuele ei-
gendomsrechten beter beschermd. Het bedrijfsleven aan beide kanten 
heeft grote invloed op de onderhandelingen.dxxxv 
Indiase vakbonden, sociale bewegingen en NGO’s zijn zeer kritisch. In 
september 2008 bepleiten ze dat de onderhandelingen onmiddellijk 
moeten stoppen, tot aan een aantal voorwaarden is voldaan.dxxxvi Zij wil-
len dat alle voorstellen en onderliggende studies, tot dan toe geheim, 
openbaar worden. De voorstellen moeten, vinden zij, worden besproken 
in het Indiase parlement, met de deelstaten en met vakbonden en or-
ganisaties van boeren, vrouwen, Dalits, Adivasi, kleine bedrijven en coö-
peraties. Kernvraag voor hen: welke invloed zal zo’n verdrag hebben op 
sociale ongelijkheid en discriminatie? 
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In oktober 2010 laten meer dan 227 Indiase 
en Europese organisaties zich via een open 
brief horen met dezelfde boodschap: stop met 
de onderhandelingen want het vrijhandelsver-
drag zal het levensonderhoud van miljoenen 
mensen in zowel India als Europa schaden, de 
armoede vergroten en economische en sociale 
ontwikkeling ondermijnen.dxxxvii  dxxxviii  Een van 

de kritiekpunten is dat de uitbreiding van intellectuele eigendomsrech-
ten van multinationals de toegang van Indiase en westerse consumen-
ten tot betaalbare medicijnen tegen AIDS, malaria en kanker in gevaar 
brengt. Een ander kritiek is dat uitgebreide toegang van Europese grote 
bedrijven tot de Indiase markt kleine boeren, vissers en bedrijven be-
dreigt. De beoogde liberalisering van investeringen en financiële dien-
sten zou vooral de armste groepen treffen, net als het opengooien van 
overheidsopdrachten. De vrees is dat grote Europese bedrijven Indiase 
bedrijven en bedrijfjes uit de markt zullen wegconcurreren.
De LIW is wellicht wat minder stellig maar deelt de zorgen, zo blijkt uit 
een opinieartikel.dxxxix Vrijhandel tussen de EU en India zonder meer zal 
de sociale tegenstellingen in India alleen maar versterken, in een situ-
atie waarin driekwart van de bevolking nog onder of rond de armoede-
grens leeft, schrijf ik. Ruim 90% van de Indiase werkers (in loondienst of 
‘zelfstandig’) heeft geen enkele vorm van arbeidszekerheid en nauwe-
lijks toegang tot sociale voorzieningen. Schuldslavernij en kinderarbeid 
komen nog massaal voor en kinderarbeid is nog volop aanwezig. Het 
kastesysteem verscherpt de sociaaleconomische tegenstellingen. 

Een voorbeeld: de EU wil alle importbeperkingen op grondstoffen op-
heffen. In delen van India met veel mijnbouw woedt een gewelddadige 
strijd tussen de regering en maoïstische groepen, vooral omdat in die 
gebieden elke vorm van rechtszekerheid ontbreekt. Met nog meer na-
druk op grondstofwinning zonder waarborging van de rechten van loka-
le bewoners (veelal inheemse volken of Adivasi), wordt die brandhaard 
een laaiend vuur. Het aantal landonteigeningen zonder compensatie is 
nu al een enorm probleem; wie garandeert dat dit niet toeneemt als In-
diase en Europese ondernemingen nieuwe landconcessies krijgen en 
kleine boeren en arbeiders, vaak Dalits en Adivasi, nog meer tot wan-
hoop worden gedreven?

Stop de 
onderhandelingen!
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De onderhandelingen over een overeenkomst moeten op slot, vindt ook 
de LIW. Eerst moeten alle huidige bepalingen in het verdrag getoetst 
worden op de gevolgen voor armoede, arbeidsrechten, mensenrechten 
en milieu. Daarbij moeten maatschappelijke organisaties uit India maar 
ook uit Europa worden geconsulteerd.dxI 

Duurzaamheid en mensenrechten
De LIW heeft op dat moment beperkte middelen om dit onderwerp gron-
dig aan te pakken. We bestoken vooral onze politieke en andere con-
tacten om het te agenderen. Behalve om een ‘robuust duurzaamheids-
hoofdstuk’ vragen we om een mechanisme om geschillen op te lossen, 
zoals ook het Europees Parlement bepleit. Dankzij contacten met Euro-
parlementariers zijn veel van onze thema’s terug te vinden in hun rap-
port en resolutie over het vrijhandelsakkoord.dxIi  
Het Europees parlement wil ook afspraken over naleving van arbeids-
rechten en de garantie dat de overeenkomst niet schadelijk is voor Da-
lits en Adivasi. Het vindt ook een clausule over democratie essentieel, 
waarbij ze met recht zorg uitspreekt spreekt over de vervolging van re-
ligieuze minderheden en mensenrechtenverdedigers. Toen al! De Euro-
pese Commissie verwachtte destijds dat de onderhandelingen in 2011 
zouden worden afgerond.

India wil echter niets van weten van een duurzaamheidshoofdstuk, laat 
staan als er verplichtingen aan vast zitten. De Europese Commissie blijkt 
op dit belangrijke punt water bij de wijn te willen doen. In plaats van een 
vorm van geschillenbeslechting met sancties, wil de Commissie ‘vooral 
dialoog en samenwerking’ over de sociale en milieuaspecten.dxIi

Toch mislukken de onderhandelingen in 2013. Het duurzaamheids-
hoofdstuk blijkt niet het grootste obstakel; dat was blijkbaar onderhan-
delbaar. Het zijn de intellectuele eigendomsrechten, de hoge Indiase 
heffingen op onder meer auto’s en sterke drank, en de restricties van de 
EU voor Indiase professionals die naar de EU willen, die het verdrag in 
de weg staan.

Nieuwe poging
Bij de EU-India Top van april 2021 valt het besluit weer te gaan praten, 
nu niet alleen over een handelsverdrag, maar ook over een investerings-
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verdrag en over de bescherming van producten uit een bepaalde geo-
grafische regio, zoals wijn en kaas. De handel tussen de Europese Unie 
en India is inmiddels opgelopen tot circa 115 miljard dollar per jaar, en 
er zijn zo’n 4.500 Europese bedrijven actief op de Indiase markt. De par-
tijen verwachten dat een akkoord tot alleen al een verdubbeling van de 
handel kan leiden.dxIii  
Maar deze keer zijn de urgentie en inzet aan beide kanten veel groter 
en (geo)politieker. Door het grotendeels wegvallen van de economische 
relaties met Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne, zoekt de EU 
nieuwe grote en stabiele handelspartners. Ook de verhouding met Chi-
na is veranderd. De coronapandemie is één van de oorzaken: de daarop 
volgende verstoring van de wereldhandel heeft het besef doen indalen 
dat het niet verstandig is zo afhankelijk te zijn van China. Ook speelt mee 
dat China lijkt te veranderen van primair  handelspartner naar een vaak 
agressief opererende uitdager van bestaande afspraken. Ondertussen 
heeft India regelmatig militaire grensconfrontaties met China. Dus zoe-
ken India en de EU elkaar onder meer op om sterk te staan tegenover 
China. India en de EU zijn geopolitiek voor elkaar weer hot. Inmiddels 
is ook India’s houding ten opzichte van han-
delsakkoorden veranderd, gezien de recente 
akkoorden met Australië en de VAE; een ak-
koord met Groot-Brittannië staat op stapel. 

Om duidelijk te maken hoe belangrijk de EU 
het verdrag vindt, bezoekt Commissievoorzit-
ter Ursula von der Leyen eind april 2022 de 
premier en de president van India. Haar ambi-
ties zijn groot: ‘Voor de EU is het partnerschap 
met deze regio een van de belangrijkste relaties voor de komende de-
cennium en het versterken daarvan is een prioriteit voor de EU.’dxIiv De 
Indiase Minister van Handel doet daar niet voor onder: ‘Dit partnerschap 
wordt een bepalend moment voor de wereldhandel in de 21ste eeuw.’dxIv 

En zoals vaker spreekt de EU, nu bij monde van Von der Leyen, ook uit 
dat de EU en India gaan samenwerken als ‘levendige democratieën’ die 
fundamentele waarden en gezamenlijke belangen delen: ‘Samen gelo-
ven we in de rechtsstaat en fundamentele rechten.’ Dat is een pijnlijke 
uitspraak; juist nu staan democratie en fundamentele rechten in India 

EU-India akkoord 
bepalend voor de wereld-

handel in deze eeuw
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zwaar onder druk. De vraag is of en hoe de nieuwe samenwerking tus-
sen de EU en India gaat bijdragen aan verbetering daarvan.

De handelspartners in spe besluiten meteen een Trade and Technology 
Council op te zetten, om de onderhandelingen voor te bereiden en soe-
pel te laten verlopen.dxIvi In juni 2022 beginnen ze, met als ambitieus doel 
ze uiterlijk begin 2024 af te sluiten - vóór zowel de verkiezingen voor 
het Indiase parlement als die voor het Europees Parlement in 2024.dxIvii 

De president van de Indiase handels- en industrieassociatie PHDCCI 
zegt dat de Council zich ook gaat bezighouden met ‘bevordering van 
arbeidsrechten en het beschermen van decent work, alsmede met han-
dels- en milieuonderwerpen’.dxIviii Zelf vermoed ik dat dit betekent dat de 
Council alvast manieren wil bedenken om voor lastige arbeids- en mili-
eukwesties binnenskamers handige formules te vinden, en dat dit gaat 
gebeuren zonder consultaties met vakbonden en andere maatschap-
pelijke organisaties. Het verleden geeft alle aanleiding tot een derge-
lijk wantrouwen en in het heden is de speelruimte van die organisaties, 
vooral als zij kritisch zijn, door sterke druk van de Indiase overheid zeer 
beperkt.

De Commissie voor Internationale handel van het Europees Parlement 
presenteert in juni 2022 een resolutie  over de EU-India onderhande-
lingen.dxIix Daarbij komen een groot aantal oude economische wensen 
opnieuw op tafel. Zoals het opdoeken van tarieven en quota’s, het open-
gooien van de markt voor overheidsopdrachten en bescherming van in-
tellectuele eigendomsrechten. De resolutie van het Europees Parlement 
bevat ook mooie passages over mensenrechten: ‘… dat een van de doel-
stellingen van de toekomstige handels- en investeringsovereenkomsten 
tussen de EU en India erin bestaat de economische, handels- en inves-
teringsbetrekkingen tussen de EU en India te versterken met volledige 
inachtneming van internationaal erkende mensenrechten-, milieu- en 
arbeidsnormen en  overeenkomsten.’ Het Parlement vindt zelfs ‘dat mi-
lieu- en mensenrechtennormen centrale elementen van de toekomsti-
ge brede handelsovereenkomst [moeten] zijn.’ Het vraagt concreet om  
ratificatie door India van de twee basis ILO verdragen over vrijheid van 
vakvereniging en het recht op organisatie en collectieve onderhande-
lingen, alsmede om ‘sterke maatregelen om kinderarbeid en dwangar-
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beid uit te bannen.’ De resolutie spreekt zich echter niet uit over andere, 
steeds vaker geschonden mensenrechten als persvrijheid, de vrijheid 
van meningsuiting en de rechten van Dalits, Adivasi en religieuze min-
derheden als moslims en christenen. Laat staan over de noodzaak dit 
onderdeel van de onderhandelingen te maken.

Duurzamere handelsakkoorden
De Europese Commissie is, mede onder druk van bepaalde lidstaten, 
vakbonden en NGO’s, al een aantal jaren bezig om handelsakkoorden 
duurzamer te maken. Een evaluatie uit 2018 constateert de noodzaak 
hiervan en doet voorstellen: op afzonderlijke landen toegesneden af-
spraken, betere controle, versterken van de rol van maatschappelijke 
organisaties, en sancties als laatste redmiddel om uitvoering van af-
spraken af te dwingen. In juni presenteert de Commissie aan het Euro-
pees Parlement haar voorstel voor een duurzaamheidshoofdstuk in alle 
handelsakkoorden.dI 
Om de naleving van arbeids- en milieubepalingen in EU vrijhandels-
verdragen te versterken, richt een informele coalitie van de internati-
onale vakbeweging en mensenrechtenorganisaties in 2021 het Trade 
and Sustainable Development (TSD) Platform op.dIi Het Platform wil 
in verdragen zowel positieve als negatieve prikkels (waaronder sanc-
ties) opnemen, evenals transparantieverplichtingen, een onafhankelijk 
klachtensysteem en een sterke betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties in alle stadia van uitvoering. Het Platform vindt de taal van 
de Commissie nog te vaag en wil meer bindende afspraken en een ster-
kere rol van de betrokken staten in het bestrijden van negatieve gevol-
gen van het gedrag van bedrijven.

De transparantie van ‘onderhandelingsinzet’ van de EU met India is in-
middels sterk toegenomen. De verschillende hoofdstukken zijn welis-
waar ‘verstopt’ op een lastig vindbare website, maar wel openbaar.dIii  
Dat geldt sinds oktober 2022 ook voor het hoofdstuk over ‘handel en 
duurzaamheid’.
Het bevat een lijst van internationale verdragen en afspraken waar bei-
de partijen zich aan moeten houden, met name over milieu, arbeid, eer-
lijke globalisering en de  noodzaak klimaatverandering te agenderen. Er 
zijn ook paragrafen over gender, multilaterale samenwerking, biodiver-
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siteit, bossen, visserij en aquacultuur en verantwoord ondernemersge-
drag. De woorden zullen en moeten worden vooral gebruikt voor het na-
leven van het internationale verdragen. Als het concreter wordt, struikel 
ik over vage formuleringen, ook in andere hoofdstukken. Zo staat in het 
hoofdstuk over duurzame voedselsystemen  dat handel een ‘positieve 
of neutrale impact op het milieu moet hebben’ en sociaal ‘brede voor-
delen voor de maatschappij moet hebben’. Tja. Wat vooral niet duidelijk 
wordt, ook niet in het aparte hoofdstuk over geschillenbeslechting, is 
welke akkoordschendingen aan de orde gesteld kunnen worden.

Wat ik nog schokkender vind is dat - terwijl 
het Europees Parlement het een grondslag 
voor een akkoord noemt - de begrippen de-
mocratie en mensenrechten niet worden ge-
noemd, behalve in de verwijzing naar de VN 
Richtlijnen voor Bedrijfsleven en Mensen-
rechten. Ook grote sociale kwesties zoals in-
terne en externe migratie en de discriminatie 
op basis van ras en kaste – relevant in zowel 

India als de EU – komen niet aan bod. Dat geldt ook voor het bewust 
aanwakkeren in India van haat tegen moslims en christenen. Het gebrek 
aan harde afspraken is voor de Britse en (een deel van) de Indiase vak-
beweging een reden om een soortgelijk handelsverdrag tussen het VK 
en India af te wijzen. 

Urgent: een campagne 
Een mogelijke campagne tegen een puur economisch geïnspireerd 
EU-India handelsverdrag kan wat opsteken van het recente verzet te-
gen een Brits-Indiaas handelsverdrag. De Britse en een deel van de In-
diase vakbeweging wijzen zo’n verdrag af op grond van het gebrek aan 
harde afspraken over mensenrechtenschendingen als  kinderarbeid en 
moderne slavernij.   Het Britse Trade Union Congress wijst er in een uit-
gebreide verantwoording op dat India een van de slechtste landen in 
de wereld is om arbeider te zijn.dIiv Het akkoord zou op 24 oktober 2022 
tijdens Diwali door beide partijen worden ondertekend, maar is opge-
schort. 

Mensenrechten door 
Europese Commissie 

genegeerd
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Meer maatschappelijke aandacht voor het EU-India vrijhandelsakkoord 
is urgent, temeer daar de onderhandelingen al snel moeten uitmonden 
in een verdrag, terwijl ondertussen de gesprekken tussen de EU en India 
over mensenrechten tot helemaal niets leiden. Twee goed ingevoerde 
adviseurs van de gerenommeerde Franse denktank Institut Montaigne 
schrijven in een advies eind 2021 dat EU officials de mensenrechten-
problemen in India ‘minimaliseren’, nadat India er in toestemde de bi-
laterale dialoog na 2013 weer op te pakken.dIv Zij schrijven: ’Er wordt 
geen tastbaar resultaat van deze dialoog verwacht. De diplomaten heb-
ben de ervaring dat mensenrechtenproblemen weliswaar door het Eu-
roparlement worden geagendeerd, maar vervolgens door de Europese 
Commissie worden genegeerd.’
De Franse auteurs zetten helaas niet de logische volgende stap: de toe-
nemende autocratie en mensenrechtenschendingen eerst bespreken 
en over de bestrijding daarvan afspraken maken vóór de rest van de 
onderhandelingen van start gaan Ze doen slechts de nogal bizarre aan-
beveling dat de intermenselijke contacten en de dialoog tussen maat-
schappelijke organisaties in India en de EU versterkt moeten worden. 
Bij die dialoog moet volgens hen Amnesty International betrokken wor-
den, terwijl de organisatie al in september 2021 uit India moest ver-
trekken.dIvi En hoe zouden Indiase organisaties aan zo’n dialoog moeten 
deelnemen, terwijl de regering hen bij kritiek de mond snoert?dIvii 

De grote, nog onbenoemde olifant in de onderhandelingskamer is de 
‘hindoes eerst’ politiek van de regering Modi, en de massale mobilisatie 
van extremistische hindoe-organisaties tegen moslims en christenen. 
Zij roepen straffeloos op tot geweld tegen moslims en gaan ook tot da-
den over, met stilzwijgende en steeds vaker actieve steun van centrale 
en lokale overheden.dIviii Het lijkt mij onbestaanbaar dat de EU een han-
delsverdrag sluit met een regering die haar macht baseert op schaam-
teloos georganiseerde haat tegen minderheden. 
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III. Stop Kinderarbeid – 
School, de beste werkplaats

Wat aan het begin van het nieuwe millennium nog aan onze activiteiten 
rond kinderarbeid ontbreekt, is een meerjarige internationale campag-
ne. Tot dan toe zijn de strategieën van SACCS, de Global March en voor-
al de MV Foundation (MVF) onze inspiratiebron geweest. Een interna-
tionale campagne zou helpen bij het bestrijden van de alom heersende 
visie dat eerst de ergste vormen van kinderarbeid bestreden moeten 
worden. Belangrijker nog: we kunnen zo het gedachtegoed van de MVF 
wortel laten schieten buiten India. Zo kunnen we laten zien dat het suc-
ces ervan geen plaats- en tijdgebonden verschijnsel is. 

Met MVF-donor Hivos - die ons bij MVF introduceerde - spreek ik meer-
maals over de mogelijkheid deze succesvolle organisatie meer aandacht 
te geven in hun voorlichtings- en campagneactiviteiten.  Ook FNV Mon-

Schoolkinderen in Budhpura (2018). Foto: Eline Wijnen/Stop Kinderarbeid. 
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diaal en de Algemene Onderwijsbond (AOb) zeggen dat al jaren. In 2001 
krijgt de LIW twee mensen van Hivos op bezoek om te praten over zo’n 
campagne. Hivos wil daarbij partnerorganisaties betrekken van haar Eu-
ropese netwerk Alliance 2015 en financiering aanvragen bij de EU.99  Zij 
vragen de LIW mee te doen en wij stemmen van harte toe, op voorwaar-
de dat ook FNV Mondiaal en de AOb erbij worden gevraagd. 
Voor we kunnen beginnen hebben we nog een en ander aan voorwerk 
te doen, zoals een gezamenlijke kennismaking met de MV Foundation.

Hoge ambities in Andhra Pradesh
‘We hebben tijd verloren, dit hadden we veel eerder moeten doen,’ zegt 
Chandra Babu Naidu, premier van de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. 
We zijn in oktober 2002 bij hem op bezoek, als deel van een Indiaas-Eu-
ropese delegatie van NGO’s.100 Naidu doelt op het uitbannen van kin-

400 km

99 Zie onder meer dit workshopverslag, 10 jaar nadat het onderwerp ook door bedrijven en 
andere betrokkenen besproken werd: http://www.indianet.nl/pdf/WorkshopSeeds150828.pdf
100 De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van de MV Foundation, de Algemene On-
derwijsbond (AOb), FNV Mondiaal, Hivos, de Ierse organisatie Concern, Deutsche Welthun-
gerhilfe en de LIW.
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derarbeid, sinds twee jaar een van de speerpunten van zijn regering. 
Andhra Pradesh, met 55 miljoen inwoners, heeft miljoenen werkende 
kinderen, maar in 2005 moeten ze van Naidu allemaal op school zitten. 
‘Het werk van de MV Foundation is het bewijs dat dit mogelijk is,’ zegt 
de premier en voegt daaraan toe: ‘Ik nodig jullie uit om in Hyderabad een 
internationale kinderarbeidconferentie te organiseren met Andhra Pra-
desh als voorbeeld.’
Is 2005 haalbaar? Dat is wel erg optimistisch en in ieder geval een goe-
de PR-stunt van een slimme politicus. Maar we hopen er stiekem wel 
op, want het enthousiasme in de dorpen die we bezoeken is overwel-
digend. In kleine groepen - er zijn 25 AOb leden meegekomendIix - be-
zoeken we dorpen in diverse regio’s en spreken we ouders, kinderen, 
dorpsraden, onderwijzers, lokale organisaties en ambtenaren. In hoofd-
stad Hyderabad doen vertegenwoordigers van de deelstaatregering, 
Unicef en ILO hun verhaal. Overal is de boodschap hetzelfde: Andhra 
Pradesh maakt echt werk van de bestrijding van kinderarbeid en wij 
doen mee! De doelstellingen van de MV Foundation zijn hier, tenminste 
op papier, regeringsbeleid geworden. En we zien actie. Dat jaar organi-
seert de regering bijvoorbeeld een tiendaagse campagne. Duizenden 
werkgevers die kinderen in dienst hebben worden beboet. Er wordt fors 
geïnvesteerd in basisonderwijs, waarbij de regering elementen van de 
MVF-aanpak overneemt. Zo krijgen kinderen tussen 8 en 15 alsnog via 
brugcursussen de kans naar de gewone basisschool te gaan. Als posi-
tieve neveneffecten zien we een stijging van de huwelijksleeftijd van 
meisjes (die was vaak 12 of 13), vermindering van kastediscriminatie en 
hogere looneisen van ouders. Maar er zijn natuurlijk ook obstakels. In 
2021 is Andhra Pradesh, noch het later daarvan afgescheiden Telenga-
na vrij van kinderarbeid.101 
De internationale campagne Stop Kinderarbeid – School, de beste 
werkplaats gaat in 2003 van start in Duitsland, Ierland en Nederland, en 
wordt door Hivos gecoördineerd.102 

101 In feite verminderde het aantal werkende kinderen in Andhra Pradesh tussen 5 en 14 jaar 
volgens de volkstelling van de overheid tussen 2001 en 2011 met ruim 70%. Het gemiddelde 
van de afname voor heel India is ruim 65%. Voor de periode daarna zijn geen cijfers beschik-
baar omdat er door corona in 2021 geen volkstelling is gehouden.
102 Deelnemers zijn de Alliance 2015-partners Hivos, Concern uit Ierland en Deutsche Welt 
Hungerhilfe. In Nederland doen Hivos, FNV Mondiaal, de AOb en de LIW mee, in India de MV 
Foundation.
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We gaan van start!
In Nederland schieten we uit de startblokken op het Amsterdams Ly-
ceum.dIx Leerlingen zingen liedjes uit een musical over kinderarbeid die 
het komende jaar een tournee langs scholen zal maken, er is een indruk-
wekkende filmreportage en een tentoonstelling. We presenteren de 
website, er zijn discussies en toespraken van voorzitter Shantha Sinha 
van de MV Foundation en de plaatsvervanger van de minister van Ont-
wikkelingssamenwerking. De Europese Commissie financiert de cam-
pagne vanuit een fonds voor educatie, maar wij willen meer: een beleid 
dat onderwijs en kinderarbeid in hun samenhang aanpakt. Hulp van de 
EU en Nederland aan het basisonderwijs in ontwikkelingslanden moet 
ertoe bijdragen dat ook werkende kinderen naar dagscholen kunnen, 
dat ontbreekt doorgaans bij de opzet en financiering van onderwijspro-

gramma’s. Werkende kinderen worden vaak af-
gescheept met een avondklasje. 

We moeten dus met een stevig pleidooi op pad, 
langs Nederlandse en Europese politici. Zelf 
ben ik van 2003 tot medio 2018 - als ik bij de 
LIW vertrek - bij de campagne betrokken als 
politiek pleitbezorger en schrijver van beleids-

documenten. In mei 2003 gaan we met een kleine delegatie voor het 
eerst in gesprek met Europarlementariërs en ambtenaren van de Euro-
pese Commissie. Shantha Sinha houdt een toespraak in het Europees 
Parlement ter ondersteuning van een onderwijsresolutie. De resolutie 
toont al resultaat van onze beginnende campagne. Dagonderwijs voor 
alle kinderen vereist uitbanning van kinderarbeid, staat er in.dIxi Verder 
bepleit het Parlement dat alle onderwijsprogramma’s die de EU finan-
ciert ‘oudere’ werkende kinderen alsnog de kans geeft hele dagen naar 
school te gaan. Een aardig begin.

In de jaren die volgen spreken we het onderwijs in Nederland, Duits-
land en Ierland aan. Dat doen we via de musical, een schrijfwedstrijd, 
de website, de postertentoonstelling, lesmateriaal, een TV-documentai-
re, publiciteit en niet te vergeten de gebruikelijke petitie om politici het 
draagvlak van de campagne onder de neus te wrijven. Het onderwijs-
pakket is vanaf het begin een groot succes: honderden basisscholen in 

Een aardig begin
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Nederland bestellen het bij de AOb. Het bevat teksten en aanwijzingen 
voor het opvoeren van een musical over kinderarbeid, een fototentoon-
stelling, een videoband, een informatiefolder en een petitielijst. 
De Duitse en Ierse partnerorganisaties zijn eveneens voor het grootste 
deel educatief en voorlichtend actief. De LIW is vooral actief in de media 
en de politieke pleitbezorging. 

Vanaf 2003 benaderen we Nederlandse politici. We schrijven brieven 
aan alle Tweede Kamerfracties en voeren gesprekken met Kamerleden. 
Uitgangspunt is onze notitie Kinderarbeid, basisonderwijs en het Ne-
derlandse ontwikkelingsbeleid.dIxii Die bevat twaalf aanbevelingen om 
de onderwijshulp direct te koppelen aan de bestrijding van elke vorm 
van kinderarbeid die kinderen belemmert om dagonderwijs te krijgen. 
In de hoop op een gecoördineerde aanpak sturen we de notitie ook aan 
de beide ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en Sociale Zaken, 
met het verzoek om een gezamenlijke reactie. 
De ministers hebben het nog niet begrepen. Ze zeggen er bij overheden 
van ontwikkelingslanden op aan te dringen in hun onderwijsplannen re-
kening te houden met werkende kinderen, en daarbij vooral aan niet-for-
meel onderwijs te denken: deeltijdonderwijs naast een zware werk-
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dag dus. We krijgen Kamerleden zo ver daarover vragen te stellen.dIxiii 

In het Nationaal Actieplan Kinderen van begin 2004dIxiv vinden we een 
eerste vonk van begrip voor het tweesnijdende zwaard van het uitban-
nen van kinderarbeid en het recht op onderwijs: ’Bij de bestrijding van 
kinderarbeid schenkt Nederland aandacht aan het bevorderen van goed 
en toegankelijk onderwijs.’ Maar of is doorgekomen dat je daarvoor ook 
alle kinderarbeid moet uitbannen, is de vraag. Eind 2003 schrijft Van Ar-
denne (OS) nog aan de KamerdIxv: ‘Op langere termijn streeft Nederland 
naar het uitbannen van alle vormen van kinderarbeid, maar vooralsnog 
wordt prioriteit gegeven aan de uitbanning van de ergste vormen van 
kinderarbeid conform de ILO Conventie 182.’ Stop Kinderarbeid stelt 
dat de uitvoering van beide Conventies - dus ook ILO Conventie 138 
over de minimum leeftijd voor werk (15 jaar) en tegen alle vormen van 
kinderarbeid die het onderwijs en welzijn van kinderen in de weg zitten 
- samen moet gaan. Want waarom mogen alleen kinderen die ‘erg werk’ 
hebben gedaan naar school, en niet elk kind? Alle kinderen naar school 
is bovendien beter te organiseren, leert de ervaring. Je krijgt geen sche-
ve ogen in het dorp of de wijk en je zet meteen een duidelijke norm.

De resolutie van het Europees Parlement heeft - het verbaast me niet 
- medio 2004 nog niet tot ander beleid geleid. We doen nieuwe aanbe-
velingen aan de EU en aan regeringen, de Wereldbank, Unicef, UNES-
CO en de ILO.dIxvi We spreken ook opnieuw met Europarlementariërs en 
ambtenaren van de Europese Commissie. Voor velen van hen zijn on-
ze opvattingen een eyeopener. We halen met ons verhaal het blad Eu-
ropean VoicedIxvii en ik geef tijdens het door de Global March Against 
Child Labour georganiseerde Children’s World CongressdIxviii in Florence 
in mei 2004 een speech over de opvattingen van Stop Kinderarbeid.dIxix  

Out of Work and Into School Conference in India
Meer dan 5000 activisten, vrijwilligers, leraren en politici uit de hele we-
reld komen begin november 2004 in Hyderabad bij elkaar voor de Inter-
national Conference Out of Work and Into School – Children’s Right to 
Education as a Non-negotiable, georganiseerd door Stop Kinderarbeid 
en de MV Foundation. Ik kan er niet bij zijn omdat ik geen visum krijg.  
Dat is een enorme domper, vooral als ik later hoor en lees hoe inspire-
rend de conferentie was.dIxx 
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Het begint met een Mars van de Onderwijzers, bezoeken aan scho-
len, dorpen en ‘brugkampen’. Dankzij de vasthoudendheid van de vele 
MVF-vrijwilligers blijken gemeenschappen vertrouwen te hebben ge-
kregen in de mogelijkheid van verandering. Ook als de inkomsten van 
hun kinderen wegvallen, zorgen hele dorpen, inclusief werkgevers, er-
voor dat alle kinderen naar school gaan. De kinderen zijn gemotiveerd, 
met name meisjes in de brugkampen zien nieuwe kansen. Soms gaan ze 
thuis zelfs in hongerstaking tot ze naar school mogen. Na jaren school 
te hebben gemist slagen ze er soms al na 6 maanden in naar een gewo-
ne school door te stromen en met leeftijdsgenootjes les te krijgen. De 
MV Foundation begint in 1994 met het bevrijden van 16 kinderen. In 
2004 gaan ruim 300.000 voormalige kinderarbeiders naar school!
Dat de resultaten van de MV Foundation niet plaatsgebonden zijn, blijkt 
uit bijdragen van deelnemers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Alba-
nië, waar een soortgelijke aanpak is ontwikkeld. Zo zijn er plannen hoe 
je aidswezen en kinderen in conflictsituaties in Afrika op school kunt 
krijgen en houden. De rol van vakbonden, bedrijven en internationale 
organisaties komt uitgebreid aan de orde. De meeste deelnemers vin-
den dat bij bestrijding van kinderarbeid onvoorwaardelijke regels (non- 
negotiables) moeten gelden, zoals: ‘alle kinderen moeten naar formeel 
fulltime onderwijs’, ‘elk kind dat niet op school zit is een kindarbeider’, 
en ‘alle argumenten die kinderarbeid in stand 
houden moeten worden veroordeeld’. 

Venkat Reddy, directeur van de MV Foundati-
on, concludeert: ‘De Hyderabad conferentie in 
2004 was een kantelpunt in onze geschiede-
nis. Het was de eerste keer dat zoveel mensen 
in India samenkwamen om met elkaar over kin-
derarbeid te praten. We veranderden daardoor echt de manier waarop 
mensen dachten en spraken over kinderarbeid. MVF was een lokale or-
ganisatie, maar deze conferentie bracht ons naar het mondiale niveau. 
We wisten niet hoeveel mensen we moesten uitnodigen. Hivos zei dat 
200 genoeg was. Uiteindelijk werden het er 5.000!’dIxxi 
Er volgen uitwisselingsbezoeken met organisaties in Afrika en Centraal 
Amerika, met kinderrechtenactivisten uit Azië en met vakbondsleiders 
uit Albanië en Marokko. Hivos, de AOb, de FNV en enkele andere Eu-

Het werden er 5000!
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ropese organisaties geven financiële steun. Stop Kinderarbeid organi-
seert regionale conferenties in Honduras en Kenia. Het werkveld van de 
MVF-aanpak wordt breder en laat zien hoe het Indiase voorbeeld met 
enige aanpassingen ook kan werken in andere landen. Stop Kinderar-
beid krijgt een internationaal bereik. 

Naar Brussel en Den Haag
In Europa houden we voet bij stuk. Begin 2005 besluit het Parlement, 
aangespoord door onze campagne, een resolutie op te stellen over kin-
derarbeid in ontwikkelingslanden. Deze keer met meer invalshoeken 
dan de doorstroming via brugonderwijs naar het reguliere dagonder-
wijs. Het gaat er bijvoorbeeld ook over hoe de EU de eigen aankopen 
kan vrijwaren van kinderarbeid, en hoe men klachten kan indienen te-
gen bedrijven die handelen in producten gemaakt door kinderen. Daar 
leveren we ideeën voor aan. 
Na de aankondiging van de resolutie is snelle actie geboden. In februari 
organiseert Stop Kinderarbeid in Brussel een bijeenkomst met andere 
Europese en internationale coalities die zich met kinderarbeid en on-
derwijs bezighouden. Ook zuidelijke partners en de internationale vak-
beweging103 zijn goed vertegenwoordigd. Een deel van de gezamenlijke 
standpunten staat haaks op het beleid van overheden en de ILO.dIxxii

We sturen de aanbevelingen aan de Griekse rapporteur Mavrommatis 
en de Nederlandse schaduwrapporteur Van den Berg. Shantha Sinha 
krijgt gelegenheid om de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van 
het Europees Parlement toe te spreken. 
In juli 2005 wordt de resolutie van Mavrommatis en Van den Berg aan-
genomen.dIxxiii Stop Kinderarbeid is er blij mee. Zo pleit het EP voor 
‘brugscholen en -klassen die kinderen die nooit naar school zijn gegaan, 
helpen om zich in de schoolomgeving te integreren met de hulp van ge-
specialiseerd onderwijspersoneel.’ Het EP onderstreept dat ‘… voltijds 
onderwijs voor iedereen een onderwijssysteem vergt dat strategieën 
omvat om alle kinderen die werken (of om een andere reden niet naar 
school gaan) voltijds in de schoolbanken te krijgen’ en wil dat de EU alle 

103 De International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) met 155 leden in 148 
landen, nu, na een fusie in 2006, de International Trade Union Confederation (ITUC) met 207 
miljoen leden in 163 landen. 
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door haar gefinancierde onderwijsprogramma’s daarop inricht. Ook wil 
het parlement dat de inkopen van de EU vrij zijn van kinderarbeid en dat 
de EU namen van bedrijven publiceert die gebruik maken van kinderar-
beid. De delegatie voor Zuid-Azië van het EP brengt een bezoek aan de 
MV Foundation om met eigen ogen te zien wat daar gebeurt.

Om de druk op de ketel te houden, bieden we op 22 november 2005, de 
dag dat de Europese Raad van regeringsleiders haar nieuwe ontwikke-
lingsbeleid vaststelt, Europees Commissaris Louis Michel een petitie aan 
met 170.000 handtekeningen uit Nederland, Duitsland en Ierland.dIxxiv 

Daarbij uit Shantha Sinha haar teleurstelling over het feit dat het nieu-
we ontwikkelingsbeleid onvoldoende inzet op bestrijding van kinderar-
beid, waardoor de onderwijsdoelstelling van de Millennium Doelen on-
bereikbaar wordt. Louis Michel antwoordt: ‘U kunt er op vertrouwen dat 
ik kinderarbeid zal aanpakken. Jullie kunnen op me rekenen.’dIxxv

Zijn uitspraken blijken toch vooral voor de bühne. En wij zijn eigenlijk te 
laat. Begin november, kort voor het aanbieden van de handtekeningen, 
heeft de Europese Commissie al schriftelijk gereageerd op de resolutie 
van het Europees Parlement.dIxxvi Shantha blijkt gelijk te hebben, want 
de reactie van de Commissie legt sterk de nadruk op de bestrijding van 
de ergste vormen van kinderarbeid en haar samenwerking met de ILO 

Aanbieding handtekening aan Europees Commissaris Louis Michel (2005)
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op dat gebied. Op de aanbevelingen van het EP gaat de Commissie nau-
welijks in. Wat betreft verantwoord ondernemen en kinderarbeid gaat 
de Commissie de praktische aspecten van keurmerken onderzoeken, en 
met Europese bedrijven praten over hun verantwoordelijkheid. Een slap 
aftreksel van wat wij met de internationale vakbeweging hebben voor-
gesteld.

Het Nederlandse deel van de handtekeningen onder de petitie - zo’n 
106.000, nog verzameld via ouderwetse intekenlijsten - wordt in no-
vember 2005 aangeboden aan het ministerie van Ontwikkelingssamen-
werking. Tijdens een manifestatie in het Rotterdamse Onderwijsmuse-
um bedenken de aanwezige kinderen vragen die minister Van Ardenne 
schriftelijk beantwoordt. Zij vindt dat álle vormen van kinderarbeid 
moeten worden uitgebannen en wil haar internationale collega’s daar-
op aanspreken. We zullen zien.

ILO op de korrel
In april 2006 publiceert de ILO het rapport Het einde van kinderarbeid 
binnen bereikdIxxvii, inclusief een wereldactieplan. Stop Kinderarbeid be-
nut het voor een publieke discussie met de ILO. Het rapport ondersteunt 
deels opvattingen die wij ook uitdragen, zoals ‘geen apart tweederangs 
onderwijs voor werkende kinderen’. 
Toch mikt het actieplan vooral op het uitbannen van de ergste vormen 
van kinderarbeid. Dat is vreemd: driekwart van alle landen heeft de ILO 
Conventie ondertekend die hen verplicht álle arbeid uit te bannen die 
kinderen uit school houdt. Dus waarom geen actieplan gebaseerd op 
beide ILO Conventies over kinderarbeid? Belangrijk is dat we ook de 
vakbeweging meekrijgen. Stop Kinderarbeid laat in mei 2006 met de in-
ternationale vakbeweging en de Global March Against Child Labour een 
krachtige gezamenlijke verklaring uitgaan.dIxxviii  
Stop Kinderarbeid (SKA) publiceert een onderbouwing en aanscherping 
van deze verklaring onder de titel: Seven Reasons why the ILO should 
focus on all forms of child labour in its global action plan.dIxxix De ver-
plichting om ervoor te zorgen dat werk voor geen enkel kind een belem-
mering is om naar school te gaan, zeggen we, vloeit voort uit de twee 
relevante ILO Conventies. Conventie 138 betreft de minimumleeftijd 
om te werken (15 jaar) en is gericht op alle vormen van kinderarbeid die 
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het onderwijs en welzijn van kinderen in de weg zitten. Deze Conventie 
kreeg lange tijd van maar een beperkt aantal landen steun. Conventie 
182, uit 1999, was bedoeld om vaart in de bestrijding van kinderarbeid 
te brengen door te beginnen bij de ergste vormen. Conventie 138 is in-
middels wél door een grote meerderheid van 173 landen ondersteund 
en de aanvullende Conventie 182 zou nu dus vooral de functie moeten 
hebben éxtra maatregelen te nemen om de ergste vormen van kinder-
arbeid, zoals kinderprostitutie en kindsoldaten, effectief te bestrijden. 
En om kinderen die door werk lichamelijk en/of psychisch zijn bescha-
digd, naast onderwijs ook begeleiding en hulp te bieden. Voor de ILO is 
bestrijding van de ‘ergste vormen’ nog steeds de focus, terwijl een inte-

grale aanpak nu veel logischer zou zijn.

De reactie van de directeur van het kinderar-
beidprogramma van de ILO (ILO-IPEC) is rond-
uit negatief, vooral tegen mij als schrijver van 
het stuk: wat bezielt ons om de ILO te bekritise-
ren, die toch bestaat uit alle landen, werkgevers 
en werknemers? De ILO is externe kritiek niet 
gewend. Meningsverschillen in de organisatie 

worden altijd opgelost door consensus en compromissen, en onze kri-
tiek vanuit de NGO-hoek breekt daarop in. Pikant is in dit geval dat die 
goeddeels wordt gedeeld door de vakbeweging, een van de drie partij-
en in de tripartite ILO-structuur. Een belangrijke reden voor de dubbele 
boodschap van de ILO – dat bevestigen ingevoerde bronnen – is dat de 
VS, de grootste donor van ILO IPEC, Conventie 138 niet heeft geratifi-
ceerd.104 India en Bangladesh inmiddels wel!
Daarbij komt dat de ILO onze visie op de aanpak van kinderarbeid makke-
lijk kan negeren. Hun opvattingen weerspiegelen én beïnvloeden de po-
sitie van de meeste regeringen en werkgevers. Het lijkt hen makkelijker 
en urgenter eerst de ergste vormen van kinderarbeid aan te pakken.105 

Ook de Europese Commissie voelt niets voor kritiek op de ILO.dIxxx 

De ILO is externe kritiek 
niet gewend

104 De VS heeft dat, als een van 14 landen, in 2021 nog steeds niet gedaan.
105 Volgens een recent rapport van Unicef en de ILO (2021) zijn er nu mondiaal 160 miljoen 
werkende kinderen, waarvan de helft gevaarlijk werk doet volgens ILO maatstaven: https://
www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_800306/lang--nl/index.htm
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In oktober 2006 vindt een EU-India Top plaats. India heeft net kinderar-
beid in huishoudens van anderen en restaurants verboden voor kinde-
ren onder de 14. Dat is een belangrijke stap. Wij vragen de EU-voorzitter 
om tijdens de Top de opvang en het onderwijs van die miljoenen kinde-
ren aan te kaarten, en de bijdrage daaraan van de EU te bespreken. We 
dringen ook aan op controle van Europese bedrijven op kinderarbeid in 
de hele productieketen, en vragen de EU om India op te roepen beide ILO 
Conventies over kinderarbeid te ratificeren. Er komt geen antwoord, en 
in de eindverklaring van de Top is er geen spoor van terug te vinden.dIxxxi 

  
Jongeren tegen kinderarbeid
De LIW en Hivos besluiten Nederlandse jongeren bij Stop Kinderarbeid 
te betrekken. Met de werkgroep Jongeren tegen Kinderarbeid organise-
ren we in mei 2006 een debat met kledingbedrijf WE en reisorganisatie 
TUI. Hoe kunnen zij hun service- of productieketen vrijwaren van kin-
derarbeid?dIxxxii 
Een groep jongeren bezoekt de MV Foundation in India, een bijzonde-
re ervaring. In tien dagen krijgen ze een grondig inzicht in kinderarbeid 
en de strijd daartegen. De jongeren ontmoeten kinderen die in katoen-
zaadvelden werkten en net een paar maanden brugonderwijs volgen. 
‘Pas na afloop kwamen bij mij de tranen’, zei een van de deelnemers. ‘De 
gepassioneerde wens van de Indiase kinderen om onderwijs te volgen 
is erg indrukwekkend, maar de verhalen over het werk dat ze deden wa-
ren het meest aangrijpend.’ Een aantal kinderen maakt een tekening van 
zichzelf aan het werk. De tekeningen ogen vrolijk, de verhalen erachter 
zijn droevig. Na de reis organiseren de jongeren een festival om hun er-
varingen met andere jongeren te delen. Sommigen publiceren verhalen 
over hun reis. In 2007 bezoekt een nieuwe groep jongeren MVF.dIxxxiii  
Het resulteert in een documentaire en een fototentoonstelling, en op 
evenementen presenteren de jongeren een rap poetry act en verhalen. 
Helaas ontbreekt het geld om deze leuke en succesvolle jongerendeel-
name aan de campagne voort te zetten.

Een roerig staatsbezoek
In aanloop naar het staatsbezoek van koningin Beatrix aan India stu-
ren we in oktober 2007 een brief aan drie ministers en een staatsse-
cretaris met een pleidooi voor een nieuw India-beleid.dIxxxiv Aanleiding 
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is vooral de Beleidsnota India, nog niet door de Kamer besproken. Het 
mensenrechtenbeleid is weinig concreet. Uiteraard laten wij onze stok-
paardjes weer opdraven: kinderarbeid en onderwijs, kastediscriminatie, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en de noodzaak van betrok-
kenheid daarbij van maatschappelijke organisaties in India en Neder-
land. Ook kaarten we de visumproblemen van LIW medewerkers en de 
dan lopende Indiase rechtszaak tegen de LIW aan. 

In december stuurt minister Verhagen (BZ) ons een uitgebreide reac-
tie.dIxxxv Hij zegt dat kinderarbeid een belangrijke plek heeft in de Neder-
landse mensenrechtenstrategie en dat daarin meer financiële middelen 
voor Indiase organisaties zijn opgenomen. Maar een nieuwe ontwikke-
lingsrelatie met India ziet hij niet zitten, omdat India die zelf heeft be-
eindigd en Nederland nu kiest voor Afrika, waar de problemen volgens 
hem groter zijn. Hij vermeldt de grote gevoeligheid van India voor kritiek 
op haar mensenrechtenbeleid. Hij gaat wel praten over visaverruiming, 
maar kan het niet afdwingen. De rechtszaak tegen ons is volgens hem 
‘een geschil tussen private partijen’. Dat zal hem later nog tegenvallen.

En plotseling heeft iedereen het er over: kinderarbeid in India. Kranten, 
TV en radio staan naar aanleiding van het staatsbezoek bol van het on-
derwerp.dIxxxvi Directe aanleiding zijn de vragen die de hele Tweede Ka-
mer - op basis van rapporten van de LIW - stelt over kinderarbeid in de 
teelt van katoenzaden.dIxxxvii De Kamer wil het onderwerp op de agenda 
van het staatsbezoek. De pers schenkt ook aandacht aan onze Open 
Brief aan koningin Beatrix, waarin we eveneens de ellendige leef- en 
werkomstandigheden aansnijden van Dalits en van de honderden mil-
joenen werknemers zonder arbeidsrechten.dIxxxviii Verhagen laat de Ka-
mer weten dat hij kinderarbeid ‘op passende wijze’ aan de orde gaat 
stellen. Dat doet hij ook, en wel bij zijn collegaminister Pranab Mukher-
jee en de Indiase Nationale Kinderrechtencommissie. 
Maar de meeste publicitaire en politieke aandacht gaat naar de Indiase 
minister van handel Kamal Nath. In aanwezigheid van de Nederlandse 
delegatie en de pers haalt hij enorm uit naar Nederlandse NGO’s die on-
juiste rapporten zouden publiceren over kinderarbeid en schending van 
arbeidsrechten in India. Feiten die de rapporten weerleggen brengt hij 
niet op tafel. Desondanks kan voorzitter Wientjes van de werkgeversor-



                                       235                                                                                                                Een berg verzetten

ganisatie VNO-NCW het niet laten de schuld vooral bij de LIW te leggen. 
Op een vraag van de Telegraaf aan minister van Economische Zaken 
Maria van der Hoeven of de overheid kritische clubs als de LIW financi-
eel blijft ondersteunen, is zij helder: ‘Dat blijven we gewoon doen.’ Werk-
geversvoorzitter Wientjes, zegt de Telegraaf, ‘reageerde grijnzend dat 
VNO-NCW daar toch iets anders over denkt.’ Volgens hem hebben de 
Nederlandse bedrijven die actief zijn in India internationaal een voor-
beeldfunctie wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen.
dIxxxix

Als een maand later een handelsmissie naar In-
dia gaat, zegt staatssecretaris Heemskerk van EZ 
dat hij kinderarbeid toch weer ter sprake zal bren-
gen: ‘Nederlanders willen terecht gewoon we-
ten hoe de spullen die zij kopen worden gmaakt. 
Het maakt wel uit hoe je het onderwerp ter spra-
ke brengt. Een opgeheven vinger werkt niet. Je 
moet respect tonen voor de mensen met wie je te maken hebt.’dxc Alle 
publiciteit die we hebben weten te genereren helpt om kinderarbeid 
hoger op de politieke agenda te schuiven, en het daar te houden.dxci  

Het Waterlooplein Akkoord
Er is nog een aanleiding voor de plotselinge ‘populariteit’ van kinderar-
beid: het Waterlooplein Akkoorddxcii dat Stop Kinderarbeid, de LIW, FNV 
Mondiaal, CNV Internationaal en anderen in september 2007 sluiten 
met de ChristenUnie (CU). De CU committeert zich daarmee tot langja-
rige aandacht voor kinderarbeid in relatie tot ontwikkelingssamenwer-
king, mensenrechten en handel, waaronder natuurlijk maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. CU kamerlid Joël Voordewind neemt meteen 
het initiatief voor de Kamervragen die het staatsbezoek zo memorabel 
maken. Het akkoord zal de komende jaren een goede aanjager zijn van 
politieke aandacht voor kinderarbeid. 
PvdA, CDA en SP uiten tijdens de Waterlooplein bijeenkomst lof voor 
het initiatief. Dat neemt mijn vrees weg dat andere partijen kinderar-
beid links laten liggen. De CU neemt in de jaren daarna vaak het initiatief 
voor Kamervragen, maar betrekt daar meestal ook andere partijen bij.106 

En Voordewind blijkt regelmatig in staat een meerderheid van de Kamer 

Minister haalt uit

106 Zie de website van de Tweede Kamer en zoek naar de vele vragen over kinderarbeid.
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achter zich te krijgen. Partijen als SP en PvdA worden vervolgens actie-
ver op het onderwerp.
Bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken levert het 
Akkoord al resultaten op. De Kamer neemt twee moties aan om Neder-
landse Ambassades een actieve rol te geven bij het bestrijden van kin-
derarbeid door bedrijven.dxciii De relevante Ambassades gaan inderdaad 
meer doen aan voorlichting en advisering van bedrijven over kinderar-
beid. Verder wil de Kamer dat Nederland zich mondiaal inzet om kinderen 
minstens zo lang naar school te laten gaan tot ze officieel mogen wer-
ken. Nu sluiten die leeftijden niet aan: het recht op onderwijs is volgens 
de VN Millenniumdoelen recht op volledig basisonderwijs dat vier tot 
zes jaar duurt, terwijl je volgens ILO pas mag werken als je 14 bent.dxciv 

Geen Excuses!
Drie internationale partnerorganisaties van Hivos sluiten zich bij de 
Stop Kinderarbeid campagne aan.107 In 2008 volgt de Stichting Kinder-
postzegels en in 2010 ICCO & Kerk in Actie. Beiden financieren al veel 
projecten rond kinderarbeid. Kinderpostzegels gaat ook het werk van de 
MV Foundation in Bihar steunen. Ook verantwoord ondernemen heeft 
de belangstelling van de nieuwkomers.
Sinds 2007, in de tweede door de EU gefinancierde fase van Stop Kin-
derarbeid, richten we onze pijlen meer op het bedrijfsleven en ontplooi-
en we op dit terrein meer activiteiten in Europa. Het paper Child Labour, 
Trade Relations and Corporate Social Responsibility – What the Euro-
pean Union should do (juni 2008) geeft een aanzet voor een discus-
sie met Europarlementariërs en vertegenwoordigers van de Europese 
Commissie.dxcv In de jaren daarop groeit het aantal door ons bijgewoon-
de bijeenkomsten over kinderarbeid en MVO in Brussel. We grijpen ze 
steeds aan om onze ideeën in te brengen.dxcvi 

Op 12 juni 2007 lanceren we tijdens de Internationale Dag Tegen Kin-
derarbeiddxcvii de conceptversie van het Actieplan voor Bedrijven tegen 
Kinderarbeid.  De handleiding, met een voorwoord van minister Verha-
gen, biedt bedrijven een praktisch stappenplan om kinderarbeid in hun 

107 Dat zijn CESVI (Italië), PIN (Tsjechië) en IBIS (Denemarken)
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productieketen te bestrijden en arbeidsrechten na te leven. De reac-
ties zijn zeer positief. De inbreng van partners en deskundigen wordt in 
de definitieve versie van november 2009 verwerkt.dxcviii Het tijdschrift 
Buitenlandse Markten van EZ vat de brochure compact samen: ‘10 Tips 
tegen kinderarbeid: Geen Excuses!’dxcix   
De Engelstalige versie wordt in februari 2008 in New Delhi gepresen-
teerd tijdens een internationale conferentie van de vakbeweging over 
kinderarbeid.dc Het Actieplan beschrijft achttien stappen die bedrijven 
zouden moeten zetten om kinderarbeid te bestrijden, ook in hun toele-
veringsketen. Van de Engelstalige handleiding zijn duizenden exempla-
ren onder bedrijven en organisaties verspreid. Via websites is de Engel-
se versie tot 2010 bijna 10.000 keer bekeken en de Nederlandse 1.500 
keer. 
We benaderen met de handleiding - uiteindelijk beschikbaar in het En-
gels, Spaans, Duits, Italiaans, Tsjechisch, Deens en Telegu (de taal van 
Andhra Pradesh) - bedrijven en ambassades, die een groot aantal afne-
men. De Engelse versie is 10 jaar later nog de basis voor een initiatief 
van MKB (organisatie voor Midden- en Kleinbedrijf) en werkgeversor-
ganisatie VNO-NCW om bedrijven een plan van aanpak tegen kinderar-
beid te laten ontwikkelen.dci 

In mei 2010 bieden FNV-voorzitter Agnes Jongerius en ik in een Am-
sterdamse kledingwinkel de definitieve handleiding aan minister Ver-
hagen aan.dcii ‘Overheid en bedrijfsleven kunnen steeds meer als part-
ners optrekken in de strijd tegen kinderarbeid’, zegt hij, en: ‘Geen door 
kinderhanden gemaakte producten in onze winkels: daar wil ik uitein-
delijk naar toe. Kinderarbeid is toch een schandvlek in de moderne sa-
menleving.’ Verhagen heeft meer ambities. Hij wil dat de EU kiest voor 
een aanpak waarin ook plaats is voor handelsbeperkingen of boycots. 
Frankrijk steunt dit voorstel, maar andere lidstaten fluiten hem snel te-
rug. Voor boycots voelen ze niets. Stop Kinderarbeid vindt overigens 
ook dat boycots het probleem niet oplossen. Met een boycot gericht 
op hele bedrijfstakken met kinderarbeid schaad je de werkgelegenheid 
van volwassenen, en hun kinderen zouden dan eerder niet-exportge-
bonden werk kunnen gaan zoeken. Voor specifieke producten of loca-
ties kan het een actiemiddel zijn als lokale organisaties geen andere op-
ties meer zouden zien, maar die vraag hebben we nooit gekregen. Onze 
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inzet is het met lokale organisaties kinderarbeidvrij maken van produc-
tieketens, waarbij buitenlandse bedrijven volgens internationale richt-
lijnen een actieve rol moeten spelen. 

In 2012 verschijnt in het Engels 
een verbeterde versie van de 
handleiding.108 Daarin zijn de her-
ziene OESO Richtlijnen voor Mul-
tinationale Ondernemingendciii en 
de nieuwe UN Guiding Principles 
for Business and Human Rightsdciv 

verwerkt, met verantwoordelijk-
heden voor bedrijven en plich-
ten voor overheden. Beide richt-
lijnen zijn helaas niet bindend, 
maar normatief wel belangrijk. Ze 
zorgen voor een verandering in 
de discussie over IMVO. Het zijn 
concrete normenstelsels die door 
bedrijven en overheden worden 
onderschreven, en waarop wij ze 
kunnen aanspreken. Van overhe-
den mag nu verwacht worden dat 
ze subsidies, kredieten en deelna-
me aan handelsmissies alleen toe-
gankelijk maken voor bedrijven die zich aan die normen houden. 

Oogstjaar, en een forse teleurstelling
2009 Is een oogstjaar. We zien veel moties in het Nederlandse parle-
ment en veel actie, maar het belangrijkste: het is ook een oogstjaar voor 
het recht op onderwijs van kinderen in India. 
Begin augustus 2009 neemt het Indiase parlement de Right to Educa-
tion Act (RTE) aan, die vorm geeft aan het recht op gratis en verplicht 
onderwijs voor alle kinderen tussen de 6 en 14 jaar, en daarvoor mini-

108 Alleen deze Engelstalige versie uit 2012 is nog (digitaal) beschikbaar: 
http://www.indianet.nl/actionplanchildlabour.html
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mumnormen definieert. De wet gaat in op 1 april 2010.dcv Voor de MV 
Foundation en andere kinderrechtenorganisaties is het een buitenge-
woon vreugdevolle dag omdat de Right to Education Act verplicht stelt 
dat out of school children, bijna altijd werkende kinderen, alsnog de kans 
krijgen in te stromen in een klas met leerlingen van hun leeftijd.dcvi

Daartoe moeten zij versneld overgangsonderwijs en begeleiding krij-
gen. Dat is precies de aanpak die MV Foundation al in de praktijk brengt. 
De uitvoering zal nog veel werk vergen, maar de wettelijke basis is er. De 
bestaande kinderarbeidwet is deels strijdig met de RTE, maar een nieu-
we zal nog jaren op zich laten wachten.

Dichter bij huis neemt in april 2009 de Twee-
de Kamer met algemene stemmen een mo-
tie van Voordewind aan: bedrijven die over-
heidssteun krijgen moeten aantonen dat ze 
in hun productieketen geen gebruik maken 
van kinderarbeid.dcvii Doen ze dat wel, dan 
moeten ze een openbaar plan maken om die 
kinderen van werk naar school te krijgen. In november 2009 neemt de 
Kamer een soortgelijke motie aandcviii gericht op álle fundamentele ar-
beidsrechten: geen kinderarbeid, geen dwangarbeid, geen discrimina-
tie en vrijheid van (vak)organisatie. De LIW heeft samen met het MVO 
Platform en Stop Kinderarbeid steeds voor dergelijke moties gepleit.dcix

De reactie van de regering is deels positief. Bedrijven die subsidies 
en kredieten aanvragen worden getoetst op het gebruik van kinder- 

Een buitengewoon 
vreugdevolle dag

Joël Voordewind
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of dwangarbeid. Als ze dat doen: terugbetalen met een boete. Dat is 
een belangrijke stap waarmee we blij zijn. Maar de fundamentele ar-
beidsrechten: non-discriminatie  en vakbondsvrijheid worden niet ge-
toetst. Ook bedrijven die meegaan met handelsmissies of anderszins 
overheidssteun ontvangen blijven buiten schot. En het blijft vaag hoe 
vergaand bedrijven hun productieketen moeten verbeteren en wat ze 
daarover moeten rapporteren. 

Al jaren pleit Stop Kinderarbeid ervoor dat door Nederland en de EU on-
dersteunde onderwijsprogramma’s werkende kinderen naar voltijdson-
derwijs begeleiden, of naar overgangsonderwijs dat daarheen leidt.109  
De Kamer neemt in november 2008 met grote meerderheid een motie 
met deze strekking aan.dcx  Ook wil de Kamer programma’s voor het ba-
sisonderwijs doorlichten op hun bijdrage aan bestrijding van kinderar-
beid, en een samenhangende kinderarbeid- en onderwijsstrategie van 
de relevante ministeries.
Het duurt even, maar in juli 2009 laat minister van Ontwikkelingssa-
menwerking Bert Koenders weten dat hij een expertmeeting gaat orga-
niseren over het onderwerp. Wij zijn positief verrast: het gaat zelfs om 
een internationale meeting, en Stop Kinderarbeid kan met twee mensen 
deelnemen. De bijeenkomst in november 2009 is productief. De slotver-
klaring besteedt aandacht aan ‘brugonderwijs’ voor oudere werkende 
kinderen, en aan kinderarbeidvrije zones - die dan al in honderden Indi-
ase dorpen bestaan.dcxi Deze conferentie helpt om de gebiedsgerichte 
benadering van kinderarbeid meer mainstream te maken.
Koenders maakt er werk van. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Ka-
mer dat hij zijn beleid inzake onderwijs en kinderarbeid wil intensiveren 
en doet concrete beloftes.dcxii In zijn nieuwjaarstoespraakdcxiii zegt hij 
met de ILO te gaan praten over een speciaal programma, en dat doet hij 
ook. Maar of we daar nou blij mee moeten zijn? Ik heb te vaak meege-
maakt dat we succesvol pleiten voor een bepaalde aanpak, en dat ver-
volgens de uitvoering in handen komt van een organisatie met statuur, 
maar zonder expertise in de nieuwe aanpak. Of moet ik het positiever 
zien? Een nieuwe aanpak laten uitvoeren door een bestaande masto-

109 De Nederlandse steun aan onderwijsprogramma’s bedraagt tussen 1999 en 2009 gemid-
deld €327 miljoen per jaar
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dont, en dan hopen op de beroemde ‘mars door de instituties’ die het 
systeem van binnenuit verandert?110 Wellicht komt deze opdracht nog 
wat te vroeg om een tanker als de ILO bij te sturen. Over de resultaten 
van het project kan ik in ieder geval niets vinden.
Na de hoopvolle ouverture van Koenders komt in 2010 de genadeklap 
voor zijn initiatief. In oktober 2010 treedt het eerste kabinet Rutte aan. 
Vanaf dat moment daalt de steun voor basisonderwijs van €328 mil-
joen in 2010 tot minder dan €10 miljoen in 2015. De daling gaat ook 
door als VVD, PvdA en CDA in november 2012 gaan reageren. De afde-
ling evaluatie van het ministerie van BZ, de IOB111, concludeert in 2016: 
‘Het Nederlandse ontwikkelingsgeld dat aan basisonderwijs is besteed, 
was effectief en is in feite nog steeds hard nodig. Als die steun in 2010 
niet was stopgezet, hadden jaarlijks 2,5 miljoen kinderen naar school 
gekund. Of hadden 90.000 leerkrachten een salaris kunnen krijgen. Of 
hadden 30.000 schoollokalen gebouwd kunnen worden.’dcxiv dcxv Voor 
Stop Kinderarbeid betekent deze koude sanering van de Nederland-
se onderwijshulp dat zij dit hoofdstuk van de strijd tegen kinderarbeid 
voorlopig moet afsluiten.

Global Child Labour Conference - again
Nederland organiseerde in 1997 en 2002 de Global Child Labour Confe-
rence, en doet dat opnieuw in 2010. We zijn daarmee een van de meest 
actieve landen en laten zo zien hoeveel belang we hechten aan het on-
derwerp. De LIW en Stop Kinderarbeid-partners leveren ideeën aan voor 
de Roadmap, het actieplan van de conferentie.112 We lanceren met on-
ze wereldwijde partners een petitie.dcxvi Doel, het zal inmiddels bekend 
klinken maar frappez toujours: een sterkere focus op álle kinderarbeid 
die kinderen uit school houdt. Op 10 mei overhandigen Venkat Red-
dy, directeur van de MV Foundation en FNV-voorzitter Agnes Jongerius 
12.000 handtekeningen aan de voorzitter van de Conferentie minister 
Donner. In een aantal speeches, ook van regeringen, klinkt onze bood-
schap door. In de Roadmap zijn een aantal van onze aanbevelingen te-

110 Het was de Duitse studentenleider en activist Rudi Dutschke die in de jaren zestig pleitte 
voor een ‘lange mars door de instituten van de macht’ om zo van binnenuit de overheid en de 
samenleving te veranderen.
111 IOB: Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van BZ.
112 Volledig: Roadmap for Achieving the Elimination of the Worst Forms of Child Labour by 2016. 
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rug te vinden. Deze passage ondersteunt onze visie het best: ‘… actie 
om de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen is het meest ef-
fectief en duurzaam wanneer het onderdeel uitmaakt van inspanningen 
om alle kinderarbeid uit te bannen, inclusief middels programma’s die 
op bepaalde regio’s en sectoren zijn gericht...’ Je gelooft het niet, maar 
voor die regels moest in avondlijke onderhandelingen onze FNV-collega 
van Stop Kinderarbeid hard strijden. De ‘ergste vormen eerst’ doctrine 
blijft opspelen.

Na een aantal van die internationale confe-
renties te hebben meegemaakt, blijf ik zitten 
met het gevoel dat je erbij moet zijn, maar dat 
je er meestal niet erg blij van wordt. Je krijgt 
soms buikpijn van de herhalingen en vrome 
frases. En wat zijn veel speeches, vaak zonder 
discussie of gesprek, ontzettend saai! Ver-

dwijnt onze bijdrage in een grote donkere put of is het een voortgang in 
centimeters die er uiteindelijk toe doet? 

MV Foundation goes Africa and beyond
Eind 2011 lukt het de Indiase MV Foundation om het miljoenste kind 
van werk naar school te brengen.dcxvii Extra reden voor gelukwensen 
is haar 20-jarige bestaan. Tijdens de dubbele viering begin 2012 ont-
moeten duizenden voormalige kindarbeiders, maar ook Indiase minis-
ters en vooraanstaande personen elkaar in Hyderabad. De Landelijke 
India Werkgroep heeft zich op dat moment 17 jaar ingezet om de MV 
Foundation bekendheid te geven bij publiek en beleidsmakers wereld-
wijd, dus we zijn apetrots. De MV Foundation heeft ook nog eens tal-
loze organisaties in en buiten India getraind in haar methode, al dan 
niet met lokale aanpassingen. Inmiddels is het begrip Child Labour Free 
Zone geïntroduceerd. Dat is een dorp of groter gebied waar geen en-
kel kind werkt, en ieder kind normaal dagonderwijs volgt. In november 
2011 noemde staatssecretaris Knapen van OS - hij was er snel bij - de 
Child Labour Free Zones het schoolvoorbeeld van effectieve bestrijding 
van kinderarbeid.dcxviii 

Oeganda is een van de landen waar de gebiedsgerichte aanpak tegen 

Buikpijn van de vrome 
frases
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kinderarbeid vorm krijgt. Vandaar dat daar een meerdaagse workshop 
beleidsbeïnvloeding plaatsvindt over hoe Child Labour Free Zones tot 
stand kunnen komen. In september 2011 ga ik erheen om een bijdrage 
te leveren en vooral te leren. Het is bijzonder om ineens buiten de India-
se context met het onderwerp aan de slag te gaan, en ook via een veld-
bezoek een beeld te krijgen van de aanpak ter plekke. Veel organisaties 
uit Afrikaanse landen die al bezig zijn of plannen hebben zijn vertegen-
woordigd, plus India, Nederland, vertegenwoordigers van de Oegandese 
regering, werkgevers en de ILO.dcxix 

Het meerjarig programma Omar’s Droom gaat in juni 2012 van start 
met steun van de Nationale Postcode Loterij, die het mogelijk maakt om 
met meer organisaties in Afrika samen te werken, zowel vakbonden als 
NGO’s. Child Labour Free Zone projecten worden voortgezet of starten 
in Oeganda, Ethiopië, Ghana, Kenia, Marokko, Oeganda en Zimbabwe. De 
ervaringen die we daar opdoen zijn belangrijk voor mij als politiek pleit-
bezorger van de campagne, want ze laten zien dat de methode van de 
MVO Foundation met lokale aanpassingen overal werkt.

Een groeiende wereldwijde beweging
‘Kinderrechten zijn een integraal onderdeel van ons mensenrechten- 
en buitenlandbeleid omdat onze investeringen daardoor rechtvaardiger, 
duurzamer en efficiënter zijn.’ Dat bepleiten 24 organisaties in het voor-
jaar 2012 in een brief aan de programmacommissies van de politieke 
partijen.dcxx Ze hebben in de weken voor de verkiezingen van 2012 ruim 
6.000 handtekeningen opgehaald. 
Wellicht heeft de petitie Lilianne Ploumen geholpen kinderarbeid weer 
op te pakken, als ze minister van Buitenlandse Handel en OS wordt in 
het kabinet Rutte II (2012-2017). Eind 2012 zet zij weer in gang wat 
Koenders in 2010 moest laten liggen. Tijdens de behandeling van de 
begroting belooft ze prioriteit te geven aan kinderarbeid en steun te 
geven aan de Child Labour Free Zones.dcxxi Kamerlid Voordewind, staat 
al met moties te zwaaien.dcxxii Ook de PvdA wil meer aandacht voor kin-
derarbeid. Ploumen gaat werk maken van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en kinderarbeid in productieketens, zoals Stop Kinderar-
beid in een brief aan de Kamer vroeg.dcxxiii In de jaren daarna blijkt dat 
Ploumens inzet geen gebakken lucht is.
In 2013 is de beweging tegen alle vormen van kinderarbeid aan het 
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groeien. Er zijn uitwisselingsbezoeken geweest tussen Afrikaanse en 
Indiase organisaties. In april komen honderdtwintig afgevaardigden uit 
24 landen, waaronder 18 Afrikaanse, in Oeganda bij elkaar op de confe-
rentie Van Werk naar School - Werken aan Kinderarbeidvrije Gebieden.
dcxxiv Er is brede overstemming over de strategie, met de Kampala De-
claration als resultaat.dcxxv Mijn rol is vooral het document met partners 
voor te bereiden en aan te passen op basis van de gevoerde discussies. 
Ook de ILO geeft op ons verzoek input. Ploumen betuigt per video haar 
steun. Vlak daarna bezoekt zij zelf een Child Labour Free Zone in Oe-
ganda, waarover zij in de Kamer verslag doet. En heel belangrijk: ook 
de Afrikaanse Unie, de EU, Unicef en de internationale vakbeweging 
steunen de Kampala Declaration. De ILO publiceert voor de gelegenheid 
de brochure Promoting Child Labour Free Zones through an Integrated 
Area-Based Approach, waarmee ze laat blijken onze benadering serieus 
te nemen.dcxxvi In oktober 2013 nemen organisaties en overheden uit 
zes Midden-Amerikaanse landen een soortgelijke Managua Verklaring 
aan. 
De Child Labour Free Zones komen ook uitgebreid aan bod tijdens de 
wereldconferentie tegen kinderarbeid in Brazilië in april 2013. Ploumen 
spreekt zich daar uit voor kinderarbeidvrije gebieden en een kinderar-
beidvrije wereld. De aanwezigen nemen de Brasilia Declaration Against 
Child Labour aan, waarin de nadruk is verschoven van de bestrijding van 
de ergste vormen van kinderarbeid naar die van alle vormen van kinder-
arbeid.dcxxvii Eindelijk! 

Hazelnoten uit Turkije
De LIW heeft vóór het ontstaan van de coalitie Stop Kinderarbeid hard 
gewerkt op de sectoren textiel/kleding, natuursteen en zaden113, en zet 
dat na 2010 deels voort binnen Stop Kinderarbeid. Dat onderneemt nu 
ook activiteiten rond de productie van hazelnoten in Turkije, bakstenen 
in Afghanistan, schoenen in India en andere landen, kleding in Bangla-
desh, koffie in Oeganda, goud in Mali en Oeganda en thee in Zimbabwe. 
Omdat ik - inmiddels met meer tijd voor Stop Kinderarbeid - het meest 
actief ben op hazelnoten en schoenen, komen die activiteiten hier uit-
gebreider aan bod dan de andere. 

113 Zie de betreffende hoofdstukken. 
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Turkije produceert driekwart van ’s werelds hazelnoten. Die komen bij-
voorbeeld in ijs, chocola, muesli, notenmixen en Nutella terecht. In 2010 
blijkt uit een documentaire van journalist Mehmet Ülger dat jonge kin-
deren meewerken aan de hazelnootoogst en dat hun ouders, seizoenar-
beiders, worden uitgebuit.dcxxviii Het TV-programma Een Vandaag zendt 
eind 2011 twee vervolgreportages over het onderwerp uit. Stop Kinder-
arbeid besluit er een campagnevervolg aan te geven, waarbij we nauw 
samenwerken met FNV Bondgenoten, die goede vakbondscontacten in 
Turkije heeft. SOMO doet voor ons een QuickScan van de sector en de 
betrokken bedrijven.dcxxix

We schrijven een brief aan ruim tien bedrijven. Onder andere Ahold re-
ageert niet. Unilever en Ferrero reageren afhoudend maar Nestlé pakt 
de kwestie op en laat onderzoek doen door de Fair Labor Association 
(FLA) waarna Nestlé zich bij de FLA aansluit.dcxxx De resultaten van het 
onderzoek laten een omvangrijk probleem zien van kinderarbeid en uit-
buiting van Koerdische migrantengezinnen, die van oogst naar oogst 
trekken. We kaarten de kwestie aan bij de Federatie van Nederlandse 
Levensmiddelen Industrie (FNLI) en haar Europese brancheorganisatie 
Caobisco. De laatste gaat de Turkse overheid aanspreken. De bij de FN-
LI aangesloten bedrijven - waaronder alle relevante multinationals - zijn 
collectief niet tot veel actie te bewegen; enkele leden afzonderlijk zijn 
dat wel. 
Nederlandse en Europese parlementariërs reageren snel en soms meer-
maals op onze informatie met Kamervragen. Minister Rosenthal van BZ 
en staatssecretaris Bleker van Economische Zaken en Landbouw ant-
woorden lauw: bedrijven moeten doen wat ze ‘redelijkerwijs’ kunnen, 
maar zijn niet verantwoordelijk voor de oplossing van het probleem. De 
vragen van Emine Bozkurt in het Europees Parlement leiden tot de ver-
rassende reactie dat de EU het gaat oppakken in de toetredingsonder-
handelingen met Turkije. 

De vele activiteiten die zelfs nog jaren later 
uit onze onverwacht succesvolle campag-
ne volgen zijn na te lezen.dcxxxi De hazelnoot-
kwestie is jaren later nog steeds actueel als 
minister Ploumen hem aankaart bij haar be-

Onverwacht succesvolle 
hazelnootcampagne
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zoek aan Turkije in 2014.dcxxxii Inmiddels gaat het niet alleen meer over 
hazelnoten, maar over seizoensarbeid bij een groot aantal oogsten, 
waarbij meestal migranten en kinderen worden ingezet. Turkse organi-
saties hebben daar onderzoek naar gedaan. De Fair Labor Association 
publiceerde onlangs het rapport Harvesting the Futuredcxxxiii over zes 
producten, waaronder hazelnoten, die duizenden veelal Koerdische sei-
zoenarbeiders met hun kinderen oogsten gedurende zo’n 6 tot 8 maan-
den per jaar. Het rapport legt de basis voor een nieuwe fase van het 
huidige project, waarin met acht multinationals en zestien Turkse leve-
ranciers wordt gewerkt aan uitbannen van kinderarbeid en gevaarlijk 
werk voor kinderen onder de 18 jaar. In 2021 ondernemen de ILO, Cao-
bisco en Nestlé nieuwe activiteiten rond de hazelnootoogst.dcxxxiv 
 
De gang van zaken is een mooi voorbeeld van hoe een relatief kleine 
campagne aanzienlijke resultaten kan boeken, juist ook ná de campag-

neperiode. Een reden is ongetwijfeld dat Turkije verreweg de grootste 
leverancier van hazelnoten is en bedrijven weinig mogelijkheden heb-
ben reputatieschade te vermijden door elders in te kopen. Andere sti-
mulansen zijn de prominente aandacht op TV, waarbij het lot van één 
meisje centraal staat, de EU die het onderwerp wil inbrengen bij toe-
tredingsonderhandelingen met Turkije, en het feit dat grote bedrijven 
in de voedingssector onder de loep liggen. Na het voorbeeld van Nestlé 

Hazelnootoogst Turkije, foto: Stop Child Labour
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en openbare rapporten van de Fair Labor Association gaan ook andere 
bedrijven als Ferrero aan de slag. 

Afghaanse kinderslavernij voor de NAVO
In Afghanistan koopt de NAVO bakstenen die door kinderen en slaven 
zijn gemaakt, staat 15 maart 2011 in de New York Times.dcxxxv Stop Kin-
derarbeid pakt de kwestie opdcxxxvi en alarmeert met succes politici in 
Nederland en Europa.dcxxxvii De Tweede Kamer wil dat de Nederlandse 
Kunduz-missie geen producten van kinderen en slaven koopt, daarop 
controle uitoefent en dat er een tijdgebonden plan komt om de arbeids-
omstandigheden van kinderen en volwassenen te verbeteren.dcxxxviii Mi-
nister Rosenthal en staatssecretaris Knapen laten de Kamer weten dat 
afwezigheid van kinderarbeid en uitbuiting voor NAVO/ISAF criteria 
zijn voor keuze van onderaannemers. NAVO/ISAF zou ‘zijn uiterste best 
doen om de aanvoerlijnen van de uitvoerders in kaart te brengen.’dcxxxix 
De ILO doet onderzoek , dat blootlegt dat zowel volwassenen als kin-
deren meer dan 70 uur per week werken en steeds dezelfde hande-
ling verrichten.dcxI In gehurkte positie kneden ze klei in de hete zon en 
rondwaaiend stof.dcxIi In februari 2012 constateert Stop Kinderarbeid: 
‘Volgens het op 6 februari door de ILO gepubliceerde rapport Buried in 
Bricks worden bakstenen in Afghanistan bijna uitsluitend door slaven 
gemaakt, waaronder in meerderheid kinderen. NAVO/ISAF gebruikt de-
ze bakstenen voor haar bouwprojecten. Ondanks het feit dat de NAVO 
dit al een jaar weet en de Tweede Kamer in juni 2011 op snelle actie 
aandringt, hebben zij geen zichtbare actie ondernomen.’ Ik vrees dat de 
situatie nu nog dramatischer is dan destijds.

We want childfriendly shoes!
Op 12 juni 2012, de Wereld Dag tegen Kinderarbeid, gaat een nieuwe 
campagne van start: We want childfriendly shoes! Wij vragen consu-
menten om via ‘Mr. Scribble’dcxIii een bericht aan schoenenbedrijven te 
sturen, waarin ze vragen om actie tegen kinderarbeid en om te laten 
weten wat ze er daadwerkelijk tegen doen.
Aanleiding is het onderzoeksrapport Waar de schoen wringtdcxIiii van 
SOMO, in opdracht van Stop Kinderarbeid.  In India blijken kinderen van 
12 tot 14 jaar in kleine fabrieken en huishoudens leer te looien en te 
bewerken, zolen te plakken en onderdelen aan elkaar te stikken voor 
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schoenmerken die in Nederland op de markt zijn. De meeste bedrijven 
kunnen kinderarbeid niet uitsluiten. Ze weten niet waar en door wie on-
derdelen worden geproduceerd.

Twee Europarlementariërs stel-
len een serie vragen aan de Eu-
ropese Commissie.dcxIIv dcxIv Ze 
willen een actieve ‘schoenen-
diplomatie’ in China, India, Viet-
nam en Brazilië, ketentranspa-
rantie en een concreet plan van 
aanpak. In Nederland stellen ze-
ven parlementariërs van evenzo-
vele partijen vragen aan minis-
ter Ploumen.dcxIvi Het ministerie 
consulteert een aantal Neder-
landse bedrijven en ons, en no-
digt bedrijven die niets van zich 
laten horen uit voor een gesprek 
met ons. De bedrijven Van Lier, 
Van Bommel, Cruyff Sports en 
Euroshoe blijken niet helemaal 
gewend aan onze benadering. 
‘De methodiek die de campagne 
Stop Kinderarbeid hanteert voor 

hoor en wederhoor is bij de bedrijven niet als zodanig herkend’, luidt de 
prachtige geit-en-kool formulering van de minister. Het is voor het eerst 
dat onze activiteiten erop uitdraaien dat een minister zelf de betrok-
ken partijen bij elkaar brengt. Het wordt een nuttig gesprek, waarbij we 
denk ik wat minder eng voor de bedrijven zijn geworden. 

Stop Kinderarbeid wil van een groot aantal schoenenbedrijven weten 
wat ze doen om kinderarbeid tegen te gaan. Aanvankelijk reageren ze 
mondjesmaat. Na hardnekkig doorvragen en publiciteit in onder meer de 
Volkskrant komen meer reacties binnen.dcxIvii In december 2012 publi-
ceren we het rapport Child Labour in the leather footwear industry.dcxIviii 

Het is een eerste beoordeling van beleid en praktijk van 28 schoenen-
bedrijven.dcxIix We voeren gesprekken met Deichmann (waar Van Haren 
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onder valt), een van de grootste bedrijven in de schoenenwereld, Ma-
cintosh (van Scapino, Manfield, Dolcis en Invito) en Clarks. Inmiddels 
onderzoekt een aantal bedrijven hun productieketens, of is begonnen 
met maatregelen tegen kinderarbeid. 
Daarnaast organiseert het Business Social Compliance Initiative 
(BSCI)114 in twee productiegebieden in India (Agra en Ambur) bijeen-
komsten met westerse schoenenbedrijven, Indiase leveranciers en 
maatschappelijke organisaties. Wij stellen voor dat Indiase vakbonden 
en NGO’s meedoen, waaronder de MV Foundation; dat gebeurt. De bij-
eenkomsten worden een kleine ramp omdat Dr. Kebschull, de BSCI ver-
tegenwoordiger in India, consequent de onderzoeksresultaten en de bij-
dragen van vakbonden en NGO’s negeert, en vooral wil laten zien dat er 
geen problemen zijn. Wij laten het BSCI bestuur weten dit onacceptabel 
te vinden, maar krijgen geen reactie. Blijkbaar hebben de medewerkers 
van BSCI waarmee we de bijeenkomsten voorbereidden andere ideeën 
en belangen dan het BSCI bestuur en Dr. Kebschull. 

Schoenenbedrijven merken dat het ons menens is. We verwachten niet 
meteen het maximale, maar wel duidelijke stappen. De interesse om 
vooruitgang te laten zien groeit. Net als in 2012 heeft Stop Kinderar-
beid schoenenbedrijven een vragenlijst voorgelegd, waarin openheid 
naar consumenten is opgenomen. Op basis van de antwoorden classi-
ficeren we bedrijven op een scorekaart als goed, redelijk of slecht. Nu 
zijn ze - gestimuleerd door de publieke score, horen we - bereid er meer 
werk van te maken.
Uit het rapport Working on the Right ShoesdcI van november 2013 blijkt 
dat 18 van de 28 Nederlandse en internationale schoenenbedrijven hun 
beleid, praktijk en/of transparantie hebben verbeterd. Hun acties varië-
ren van het uitpluizen van hun productieketen tot verbetering van hun 
gedragscode, externe controle op de uitvoering daarvan, deelname aan 
MVO-initiatieven en/of meer informatie op hun website of in hun jaar-
verslag. Een groot probleem blijft kinderarbeid bij onderaannemers en 
thuiswerkers, waar bedrijven nog weinig tot geen zicht, laat staan grip 
op hebben. Bedrijven als Puma, adidas, Nike, Timberland, Veja, Dr. Mar-

114 Het MVO initiatief Business Social Compliance Initiative (nu Amfori) heeft 2400 + leden uit 
de zakenwereld. 
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tens en ECCO springen eruit als voorlopers. Vijf bedrijven krijgen een 
negatieve score omdat ze niet hebben gereageerd: Gabor, Lotto Sport, 
Marks & Spencer, Schoenenreus en Wolky. 

Agra is een van India’s belang-
rijkste centra voor de export- 

en binnenlandse productie van 
schoenen: circa een kwart van 
de Indiase schoenen voor de ex-
port wordt daar geproduceerd. 
In 2014 richt Stop Kinderarbeid 
zich op deze regio, wat leidt tot 
een samenwerking met schoenenbedrijven, hun leveranciers, lokale 
maatschappelijke organisaties en de overheid. 
De Fair Labor Association brengt tussen 2015 en 2017 met Stop Kin-
derarbeid de problemen en mogelijke oplossingen in kaart.dcIi 115 We 
ontdekken dat in enkele wijken van Agra slechts 55% van de kinde-
ren onder de 14 jaar naar school gaat, en dan doorgaans maar een paar 
jaar. Van de werkende kinderen is de helft helemaal nooit naar school 
geweest. Hoewel de onderzoekers geen kinderarbeid vonden in de ex-
portfabrieken die ze bezochten, vonden ze wel voorbeelden van uitbe-
steding aan informele werkplekken met meestal ontbrekende controle.
Veel kinderen werken voor de binnenlandse markt. Uit interviews blijkt 
dat de belangrijkste oorzaken van kinderarbeid in deze sector liggen in 

Informele werkplekken 
zonder controle

115 Children’s Lives at Stake - Working Together to End Child Labour in Agra Footwear Production. 
 

http://www.indianet.nl/pdf/WorkingOnTheRightShoes.pdf
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het lage loon en het gebrek aan onderwijsmogelijkheden: er zijn geen 
overheidsscholen voor kinderen van 12 jaar en ouder.

Vanaf 2018 wordt in Agra lokaal actie ondernomen.dcIii In de wijk Shanti-
nagar werken veel kinderen. De MV Foundation en de NGO UPGSSS be-
ginnen hier een gebiedsgerichte aanpak. Ze werken samen met vier in-
ternationale schoenenbedrijven: Bata, Deichmann, Bugati/AstorMüller 
en El Corte Ingles. Bij elk werkend kind dat de NGO’s vinden, traceren zij 
het bedrijf dat de schoenen koopt die zij maken. Dat maakt het mogelijk 
de betreffende bedrijven aan te spreken en klachten van thuiswerkers 
op te lossen. Stop Kinderarbeid financiert het programma, met cofinan-
ciering van de schoenenbedrijven.
Lokale Child Protection Forums mobiliseren ouders en kinderen, ook als 
kinderen uit het onderwijs dreigen te verdwijnen, en ondersteunen hen 
bij formele procedures zoals het verkrijgen van geboortecertificaten. Zo 
nodig onderhandelen ze met lokale werkgevers. Ondernemers op ver-
schillende niveaus, van lokaal tot globaal, financieren onderwijsmate-
riaal. Twaalfhonderd kinderen, bijna allemaal betrokken bij de schoe-
nenindustrie, stromen het openbare basisonderwijs in. Er komen, met 
medewerking van de lokale overheid, vijf centra met brugcursussen 
voor 240 oudere kinderen, die worden voorbereid op het doorstromen 
naar het reguliere lager onderwijs. Andere wijken vragen om een zelfde 
aanpak. Helaas heeft Covid-19 op dit project een negatieve impact ge-
had: basisscholen zijn gesloten en veel andere activiteiten gestopt. In 
2022 gaan UPGSSS en MV Foundation het project nieuw leven inblazen.  

Kick-off in Mali
In april 2014 gaat het programma Uit het werk en naar school; samen 
werken aan kinderarbeidvrije zones van start, een voortzetting en uit-
breiding van het werk dat we tot nu toe hebben gedaan in Azië, Afrika 
en Latijns-Amerika. Het doel is kinderarbeidvrije zonesdcIiii tot stand te 
brengen in de sectoren natuursteen, textiel en schoenen in India, thee 
in Zimbabwe, koffie in Oeganda, landbouw en goud in Mali, en hazelno-
ten in Turkije.
Dat partnerorganisaties van Stop Kinderarbeid daar al jaren succesvol 
mee bezig zijn, blijkt uit het evaluatierapport over de periode 2011 – 
2014.  Het noemt ook de politieke lobby succesvol, vooral in Nederland 
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waar de Child Labour Free Zones-aanpak inmiddels is omarmd.

De voortgezette financiering van Stop Kinderarbeid komt op een bijzon-
dere manier tot stand. Eind 2013 dient de ChristenUnie met andere par-
tijen op de begroting 2014 een amendement in dat onder andere spe-
cifiek vraagt om 3 miljoen voor Stop Kinderarbeid.dcIiv Uiteindelijk komt 
er 5 miljoen beschikbaar voor een driejarig programma. In 2016 zorgen 
Van Laar en Voordewind ervoor dat de financiering van programma’s te-
gen kinderarbeid structureel wordt. De Kamer wil er elk jaar 10 miljoen 
voor uittrekkendcIv en Ploumen stemt in. Deze toezegging leidt er toe 
dat Stop Kinderarbeid een vervolgfinanciering van twee jaar krijgt voor 
het MVO programma Getting Down to Business. Maar ook dat er bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een Fonds Bestrijding 
Kinderarbeid komt, dat jaarlijks geld beschikbaar stelt voor bedrijven die 
kinderarbeid willen aanpakken in hun toeleveringsketen.dcIvi 

In oktober 2014 komen afgevaardigden uit alle bovengenoemde lan-
den samen in Ségou, Mali om het MVO-programma te bespreken.dcIvii 

De deelnemers bezoeken dorpen in de buurt die kinderarbeidvrij willen 
worden. We zien goudmijnen waar kinderen en volwassenen in primitie-
ve mijnschachten en chemisch vervuilde poelen goud delven en uitze-
ven.dcIviii Het wordt een belangrijke leerervaring voor iedereen, ook om-
dat er in Mali ook energie lijkt te zijn om die ellende te lijf te gaan. De 
Malinese Ministers van Onderwijs en Arbeid en diverse lokale overhe-
den zeggen hun steun toe. 

Twee publicaties met invloed
Onze Toolkit Kinderarbeidvrij Inko-
pen door OverheidsinstantiesdcIix 

 van maart 2014 sluit aan bij hand-
leidingen en stappenplannen die 
MVO Nederland in die periode pu-
bliceert. De onze is concreter, we 
benoemen risicolanden en risi-
coproducten zoals kleding (uni-
formen), natuursteen, computers, 
koffie en thee.
Begin april biedt kamerlid Voorde-

http://www.indianet.nl/pdf/WorkingOnTheRightShoes.pdf
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wind de Toolkit aan minister Ploumen aan. Zij belooft hem te versprei-
den en het gesprek aan te gaan met Binnenlandse Zaken, dat de leiding 
heeft bij overheidsinkopen. Ook wil ze gemeenten, provincies en water-

schappen stimuleren verantwoord 
in te kopen. De uitvoering van die 
plannen is traag, maar in 2016 krijgt 
dit een vervolg in een programma 
rond verantwoord inkopen van na-
tuursteen.
In juli 2014 doet Voordewind er nog 
een schep bovenop met een motie 
over sociale criteria voor overheids-
inkopen, die de toolkit aanprijst als 
een goed hulpmiddel.dcIx 
In aanloop naar de Internationa-

le Dag tegen Kinderarbeid in juni 2015 neemt Ploumen het handboek 
Stepping Stones for Creating Child Labour Free ZonesdcIxi in ontvangst.
dcIxii Ze belooft het te verspreiden via ambassades en internationale con-
tacten, en dat gebeurt ook. Zo krijgt de directeur van het kinderarbeid-
programma van de ILO het handboek aangeboden. 

Het is niet alles goud … in onze elektronica
Goud uit Oeganda en Mali wordt vanaf 2015 onderwerp van onderzoek, 
publiciteit en actie. Wereldwijd werken er meer dan 1 miljoen kinde-
ren in de goudmijnbouw, constateert SOMO in twee rapporten.116 Hun 
aantal groeit; in Mali is het aantal kinderen in de goudmijnbouw tussen 
2011 en 2015 bijna vertienvoudigd van ruim 20.000 naar 200.000. 
Het goud is bedoeld voor mobiele telefoons, computers en andere con-
sumentenelektronica. In de 4,6 miljoen smartpho-
nes die in Nederland in één jaar verkocht worden, 
zit 136 kilo goud ter waarde van €4.567.248.dcIxiii 

Elektronicabedrijven zijn tot dan toe blind voor kin-
derarbeid, met uitzondering van Fairphone en Mi-
crosoft. Geen enkel bedrijf weet precies waar hun 
goud vandaan komt en of dit met kinderarbeid is 

Kamerlid Voordewind en minister Ploumen met de Toolkit

116 Gold From Children Hands - Use of child-mined gold by the electronics sector (November 
2015) en No Golden Future - Use of child labour in gold mining in Uganda (April 2016). 
 

Fout goud in onze 
computers
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gewonnen.
In Mali steunen Kinderpostzegels en Stop Kinderarbeid het werk van 
ENDA Mali dat kinderarbeid in de goudwinning bestrijdt. Zij ondersteu-
nen ook onderzoek en lobby op lokaal, regionaal en nationaal niveau.dcIxiv 

In Busia, Oeganda werkt Stop Kinderarbeid vanaf juli 2017 samen met 
Fairphone, Philips en Solidaridad in een project dat kleinschalige mijn-
bouwgemeenschappen steunt bij het bestrijden van kinderarbeid en het 
werken aan duurzame en traceerbare toeleveringsketens.dcIxv Inmiddels 
is het project afgerond en geëvalueerd.dcIxvi 
We organiseren een consumentenpetitie, een conferentie en gesprek-

ken met elektronicabedrij-
ven. Nederlandse en Eu-
ropees parlementariërs 
stellen vragen, en er zijn 
gesprekken met Buiten-
landse Zaken, dat specia-
le aandacht heeft voor een 
conflictmineraal als goud.
dcIxvii Het idee ontstaat dat 
een IMVO Convenant over 

goud zou kunnen bijdragen aan praktische oplossingen. Het komt er en 
inmiddels is het vierde jaarverslag verschenen.dcIxviii Alle deelnemende 
bedrijven hebben nu een due diligence rapport gemaakt, maar over de 
impact ‘op de grond’ vind ik nog weinig, behalve in Oeganda.

Een nieuwe Indiase kinderarbeidwet
Na de Right to Education Law van 2009 wordt in India in 2016 ook de 
gewijzigde Wet op kinderarbeid aangenomen. Het is een verbetering 
van de oude wet uit 1986. In maart 2017 ratificeert India ook eindelijk 
beide ILO verdragen over kinderarbeid, omdat het vindt dat de kinderar-
beidwet na de wijziging daarmee nu wel in lijn is.dcIxix   
De nieuwe wet verbiedt alle arbeid van kinderen onder de 14. Daarmee 
is er eindelijk aansluiting op de Onderwijswet, die alle kinderen tot die 
leeftijd het recht geeft op gratis onderwijs en ouders verplicht ze naar 
school te sturen. Tot 2016 was er bovendien niets geregeld voor kinde-
ren van 14 tot 18 jaar, zij mochten elk soort werk doen. Nu mogen ze 
niet meer werken in mijnen en ander ‘gevaarlijk werk’, een veel bredere 

https://stopkinderarbeid.nl/convenant-verantwoord-goud-jaarrapportage-2020-2021/
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categorie. Ook de straffen op kinderarbeid zijn flink verhoogd. Betrap-
te werkgevers krijgen een gevangenisstraf van minstens een half tot 2 
jaar (eerder 3 maanden tot een jaar) en/of een boete tussen de ruim 250 
en 625 euro  (eerder 125 tot 250 euro). Bij een tweede overtreding kan 
een gevangenisstraf tot 3 jaar worden opgelegd.
Het grootste probleem in de wet is een uitzondering die zegt dat kin-
deren onder de 14 na school hun familie mogen helpen of in een fa-
miliebedrijf mogen werken, mits het werk niet gevaarlijk is. Maar deze 
uitzondering is zélf gevaarlijk. Bedrijven en koppelbazen besteden veel 
werk uit aan gezinnen en de uitgebreide familie. Kinderen werken mee 
aan bijvoorbeeld het stikken van schoenen en voetballen, het knopen 
van tapijten, het rollen van beedi’s (sigaretten) en wierookstaafjes, kle-
ding borduren, kunstnijverheid en het plakken van labels. Ouders krij-
gen meestal stukloon dat zo laag is dat zij hun kinderen inschakelen om 
meer productie te maken. The Hindu Business Online schrijft: ‘De harde 
realiteit is dat door familiebedrijven uit te zonderen, de regering uitein-
delijk de uitbuiting van de armen en kwetsbaren legitimeert.’dcIxx Uitbe-
steding door grote bedrijven aan families tegen uitbuitingstarieven is 
een trend, zegt de zakenkrant.
Ondanks de nieuwe wet, opgesteld om alle vormen van kinderarbeid il-
legaal te maken, zullen miljoenen kinderen toch aan het werk blijven, 
met name kinderen van Dalits, Adivasi (tribalen) en moslims uit minder 
of niet geletterde gezinnen. Honderden Indiase kinderrechtenverdedi-
gers protesteren tegen de uitzondering in de wet. De LIW en het Inter-
national Dalit Solidarity Network schrijven daarover samen een artikel 
op de website van de Guardian.dcIxxi 

Het ILO Child Labour Platform en een nieuwe handleiding 
Op initiatief van de Nederlandse regering wordt in 2010 tijdens de We-
reldconferentie Kinderarbeid het Child Labour Platform (CLP) opge-
richt. Het moet bedrijven samenbrengen om hun ervaringen te delen en 
actie te ondernemen. De uitvoering wordt overgedragen aan het Initia-
tief Duurzame Handel (IDH). Ons contact met het IDH begint moeizaam. 
Het IDH vindt dat de bedrijven vrij met elkaar moeten kunnen praten en 
dat NGO’s als Stop Kinderarbeid daar stoorzenders bij kunnen zijn. Een 
eenmalige meet and greet voor het overkoepelende overleg van bedrij-
ven is wel voldoende. Voor een publicatie over best practices worden 
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toch een aantal NGO’s uitgenodigd.117 dcIxxii De bedrijven zelf lijken het 
juist wel interessant te vinden om met NGO’s te praten in deze voor hen 
veilige setting, maar het IDH beslist anders. Een aantal van onze publi-
caties, waaronder de handleiding voor bedrijven, staan wel in het CLP 
verslag van 2011 en 2012.dcIxxiii 

Na 2012 wordt het Child Labour Platform (CLP) door het IDH overge-
dragen aan de UN Global Compact en de ILO. Tijdens een eerste bijeen-
komst worden NGO’s waaronder Stop Kinderarbeid uitgenodigd. Bij de 
halfjaarlijkse sessies in Genève blijken wij als enige NGO te zijn overge-
bleven. Later hoor ik dat het een bewuste keus van de ILO is geweest 
om de inbreng van de NGO’s beperkt te houden, want het CLP moet 
vooral een Platform van betalende multinationals zijn (wij hoeven niet 
te betalen voor deelname). De internationale vakbeweging is ook verte-
genwoordigd. We reageren constructief-kritisch op multinationals die 
hun aanpak presenteren en brengen ook de gebiedsgerichte aanpak ter 
sprake. We krijgen later van de ILO-CLP coördinator te horen dat we 
niet te nadrukkelijk aanwezig moeten zijn. Tegelijkertijd merken we dat 
bedrijven onze inbreng waarderen, maar de ILO bepaalt goeddeels de 
agenda. Mijn coalitie-collega Leonie Blokhuis van Hivos krijgt in de vele 
jaren dat we deelnemen één keer de gelegenheid om in een panel een 
korte presentatie te geven over de kinderarbeidvrije zones en de erva-
ringen van Stop Kinderarbeid. Als we meer samenwerking zoeken met 
de ILO op ons bekende sectoren als natuursteen, wordt dat afgehou-
den. Het tripartiete karakter (vakbonden, werkgevers en landen) laat 
niet of moeizaam de inbreng van NGO’s toe. We doen in een position 
paper voor de Wereldconferentie Kinderarbeid in 2017 de aanbeveling: 
‘Maatschappelijke organisaties zouden meer expliciet erkend moeten 
worden als essentiële partners in de strijd tegen kinderarbeid.’dcIxxiv  

De ILO is de organisatie met het internationale mandaat om kinderar-
beid en schendingen van andere arbeidsnormen te bestrijden. Ze for-
muleert met de lidstaten de normen ofwel conventies op het gebied 
van arbeidsrechten, oefent een zekere toezichthoudende rol uit op de 

117 Dit document zou door de ILO worden bekrachtigd en breder worden verspreid, maar dat is 
nooit gebeurd. Zelf hebben we het wel gepromoot. 
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uitvoering, doet onderzoek, adviseert regeringen en voert projecten uit. 
Ook los van het Child Labour Platform hebben we gesprekken met ILO-
IPEC (het kinderarbeidprogramma) en met afzonderlijke medewerkers 
in Genève en New Delhi. Onze meningsverschillen staan een nuttige 
en productieve dialoog niet in de weg. Een goed voorbeeld maken we 
mee als de ILO en de Internationale Organisatie van Werkgevers (IOE) 
een nieuwe handleiding laten schrijven voor hoog-risico sectoren met 
veel kinderarbeid.dcIxxv De betrokken bedrijven leveren een bijdrage aan 
de handleiding en Stop Kinderarbeid wordt gevraagd commentaar op 
het concept te geven. Een aantal van onze suggesties wordt overgeno-
men: bedrijven moeten samenwerken met lokale gemeenschappen en 
NGO’s, en niet alleen kinderarbeid uit hun productieketen verwijderen 
maar ook medeverantwoordelijk zijn voor de overgang van werk naar 
school. In December 2015 publiceren de ILO en de IOE de Child Labour 
Guidance Tool for Business.dcIxxvi 

Nederlandse initiatiefwet kinderarbeid
In 2014 neemt PvdA-kamerlid Roelof van Laar het initiatief voor een 
wet die de verkoop van producten gemaakt door kinderarbeid verbiedt. 
Het gaat niet om een boycot, maar om de mogelijkheid een specifiek 
bedrijf aan te kunnen spreken op kinderarbeid in haar keten. Centraal 
staat de zorgplicht van een bedrijf: het moet onderzoeken of en waar in 
hun productieketen kinderarbeid voorkomt, en nagaan hoe ze dat kun-
nen voorkomen en bestrijden. 
Stop Kinderarbeid is positief over Van Laars voorstel maar alles valt of 
staat met de uitwerking.dcIxxvii Bedrijven zijn geneigd bij een (gepubli-
ceerd) geval van kinderarbeid bij een leverancier meteen de relatie te 

verbreken. 

Wij willen juist dat het bedrijf zich inspant om bij 
leveranciers kinderarbeid te voorkomen, en kinde-
ren die er toch blijken te werken naar school te 
helpen. Dus niet weghollen, maar een toetsbaar 
plan van aanpak opstellen. We leveren op verzoek 
van Van Laar ook inbreng op de wet en de bijbeho-

117 Gold From Children Hands - Use of child-mined gold by the electronics sector (November 
2015) en No Golden Future - Use of child labour in gold mining in Uganda (April 2016). 
 

Niet weghollen maar 
aanpakken
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rende Memorie van Toelichting.
Voordat de Kamer in mei 2015 over de Initiatiefwet Zorgplicht Kinderar-
beid debatteert, doet Stop Kinderarbeid aanbevelingen aan de Kamer-
commissie die de wet gaat bespreken.dcIxxviii Zo pleiten we met succes 
voor een definitie van kinderarbeid die is gebaseerd op de ILO-verdra-
gen tegen kinderarbeid, en voor het openbaar maken van de verklarin-
gen die bedrijven over hun inspanningen moeten publiceren. Ook de ILO 
IOE Child Labour GuidancedcIxxix komt op onze suggestie in de wet.

Ons pleidooi om de zorg- en rapportageplicht in de conceptwet te ver-
breden naar andere fundamentele arbeidsrechten is niet succesvol. Wij 
brengen de samenhang van dwangarbeid en kinderarbeid naar voren en 
het belang om consumenten over beide te informeren. In een gesprek 
met Van Laar bepleit ik opnieuw om naast kinderarbeid in ieder geval 
dwangarbeid en moderne slavernij in de wet op te nemen. Zijn inschat-
ting is echter dat de kans op aanname van de wet het grootst is als hij 
zich beperkt tot kinderarbeid. 

In februari 2017 neemt de Tweede Kamer de Wet Zorgplicht Kinderar-
beid aan.dcIxxx CDA, VVD en PVV stemmen tegen. De wet is op sommige 
punten concreter geworden dan het ontwerp: als na onderzoek in de 
productieketen kinderarbeid wordt gevonden, moet het bedrijf een ver-
beterplan maken om dat te bestrijden én daarover een openbare ver-
klaring opstellen. Iedereen kan bij een bedrijf een klacht indienen met 
concrete informatie over betrokkenheid bij kinderarbeid. Als het bedrijf 
niet binnen zes maanden actie onderneemt, kan de klager naar een toe-
zichthouder stappen. Die kan het bedrijf verplichten maatregelen te ne-
men, anders volgt een boete. Van een bedrijf dat binnen vijf jaar weer 
wordt betrapt, krijgt de directeur een gevangenisstraf van maximaal zes 
maanden. 
De Eerste Kamer organiseert een hoorzittingdcIxxxi waar ook Stop Kinder-
arbeid haar visie mag gevendcIxxxii. Opvallend is dat veel partijen, waar-
onder VNO-NCW, nu juist vallen over het feit dat de wet alleen over 
kinderarbeid gaat en bovendien niet Europees is. Van VNO-NCW is het 
waarschijnlijk een tactische zet, zij hopen dat de initiatiefwet vanwege 
zulke bezwaren niet door de Eerste Kamer komt. Verder is er veel twijfel 
of een wet die betrekking heeft op gedrag van bedrijven buiten Neder-
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land wel goed gehandhaafd kan worden. Toch neemt de Eerste Kamer 
op 19 mei 2019 de wet met een kleine meerderheid aan. Het was span-
nend wat de aarzelende D66 senatoren zouden doen; ze stemmen voor!
Maar ... de Wet Zorgplicht Kinderarbeid wacht anno 2022 nog steeds op 
uitvoering. Hij is op de plank gelegd mede omdat vier partijen (CU, PvdA, 
GroenLinks en SP) inmiddels een voorstel hebben ingediend voor een bre-
dere zorgplichtwet voor bedrijven, die ook over kinderarbeid gaat.dcIxxxiii 

Daarvoor voert het MVO Platform al jaren campagne, waarbij Arisa nauw 
is betrokken.dcIxxxiv In het coalitieakkoord van eind 2021 is het resultaat 
daarvan terug te vinden: ’Nederland bevordert in de EU de internatio-
naal maatschappelijk verantwoord ondernemen wetgeving (IMVO) en 
voert nationale IMVO-wetgeving in die rekening houdt met een gelijk 
speelveld met de omringende landen en implementatie van mogelijke 
EU-regelgeving.’dcIxxxv 

Regeringsleiders EU zetten een stap vooruit
Als Nederland in de eerste helft van 2016 voorzitter van de Europese 
Unie is, gebruikt de regering de gelegenheid om op het hoogste EU ni-
veau - dat van de regeringsleiders in de Europese Raad - een verklaring 
over kinderarbeid uit brengen.dcIxxxvi De goede verhoudingen met de mi-
nisteries van Ploumen (BH-OS) en Koenders (BZ) leiden ertoe dat wij 
input kunnen leveren. 
De Raad ’bevestigt opnieuw de dringende noodzaak van het uitbannen 
van de ergste vormen van kinderarbeid’ maar plaatst die nu in de con-
text van een aanpak van alle vormen van kinderarbeid. Zij stelt dat maat-
regelen tegen kinderarbeid het ’efficiëntst en duurzaamst zijn, wanneer 
zij verankerd zijn in alomvattende actieplannen en programma’s voor 
het uitbannen van kinderarbeid, onder meer via geïntegreerde gebieds- 
en sector gebaseerde programma’s en waardeketenbenaderingen.’118  
Concreet vraagt de Raad aan de Europese Commissie te zorgen voor sa-
menhang tussen de bestrijding van kinderarbeid en door haar gefinan-
cierde onderwijsprogramma’s en activiteiten op het gebied van ‘waardig 
werk’, verantwoord ondernemen en beroepsonderwijs. De Raad conclu-

118 Wikipedia: ‘Een waardeketen is een keten van activiteiten. Producten passeren de achtereen-
volgende activiteiten van de keten en verwerven hierbij bij iedere activiteit enige waarde. Dit be-
grip wordt vaak gebruikt om na te gaan bij wie de baten van iedere toevoeging van waarde terecht 
komen.’ 
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deert dat kinderarbeid en dwangarbeid nauw met elkaar verbonden zijn 
en vaak in vergelijkbare contexten en sectoren voorkomen.dcIxxxvii De lan-
ge mars is nog lang niet gelopen, maar we zijn weer iets verder, hoop ik.  

Gebiedsgerichte aanpak in India en Argentinië
In augustus 2017 organiseert Stop Kinderarbeid in New Delhi de nationale 
conferentie Stepping Stones for Creating Child Labour Free Zones.dcIxxxviii 

Met 135 deelnemers uit 16 verschillende deelstaten is de dag een groot 
succes. Mensenrechtenactivisten, vertegenwoordigers van overheden, 
bedrijven, internationale organisaties, NGO’s en media ontmoeten el-
kaar, delen ervaringen en verkennen samenwerking. In diverse deelsta-
ten worden plannen gesmeed om het aantal kinderarbeidvrije zones te 
vergroten.
De conferentie is ook een uitgelezen gelegenheid voor de verspreiding 
van een nieuwe handleiding van Stop Kinderarbeid, waarin we lokale 
organisaties en gemeenschappen, NGO’s en vakbonden adviseren hoe 
bedrijven te betrekken bij hun werk tegen kinderarbeid. Maar ook hoe 
je bedrijven ertoe kunt brengen om het inkomen en de arbeidsomstan-
digheden van volwassenen te verbeteren. De handleiding heet Coope-
rating with the Private Sector in Child Labour Free Zones in IndiadcIxxxix 

en bestaat ook in een Afrikaanse versie.dcxc 

Op 16 november 2017 nemen de duizenden 
deelnemers aan de Wereldconferentie over Kin-
derarbeiddcxci in Argentinië de Buenos Aires De-
claration on Child Labour, Forced Labour and 
Youth Employment aan.dcxcii Stop Kinderarbeid 
kon haar inbreng leveren tijdens bijeenkomsten 
met het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (SZW). Onze focus lag, zoals ge-
woonlijk, op de rol van het maatschappelijk middenveld, de gebieds- of 
gemeenschapsgerichte aanpak, kwaliteitsonderwijs, en toeleveringske-
tens die vrij zijn van kinderarbeid en andere arbeidsrechtenschendin-
gen. Het Ministerie steunde deze punten. 
De conferentie is een markplaats van ontmoetingen, discussies, uit-
wisselingen en pogingen nieuwe bondgenoten te vinden. Zo proberen 
SKA-coördinator Sofie Ovaa en ik tot een betere samenwerking te ko-

Een marktplaats van 
ontmoeting en discussie
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men met de Global March Against Child Labour. Global March houdt het 
af, er is wellicht teveel oud zeer. 

In de aanloop naar de conferentie schrijf ik het position paper Getting 
Children Out of Work and Into School: Combining Bottom-Up and Top-
Down Strategies to Stop Child Labour.dcxciii Ik zet hierin een aantal be-
langrijke lessen van de afgelopen jaren op papier over effectieve manie-
ren om kinderarbeid te bestrijden. De kern is de combinatie van lokaal 
werken in en met dorpen, steden, regio’s en bedrijven enerzijds, ander-
zijds het ijveren voor overheidssteun voor goede onderwijsvoorzienin-
gen en wetgeving. En dan niet wachten tot dat allemaal ‘van boven’ 
komt: je kunt beginnen met lokale mobilisatie tegen kinderarbeid en 
de organisatie van onderwijs, dat voert meteen, de druk op voor lokale 
overheden om mee te werken. Samen met anderen in binnen- en bui-
tenland kun je daarna nationale regeringen, internationale organisaties 
en multinationale ondernemingen in beweging zien te krijgen. 
Stop Kinderarbeid ziet in de slotverklaring van de conferentie de ge-
biedsgerichte aanpak terug.dcxciv Verder pleit de verklaring voor ‘… ver-
sterking van de organisatorische capaciteit van lokale gemeenschappen 
bij hun inspanningen om kinderarbeid en dwangarbeid te voorkomen, 
op te sporen en uit te bannen (...) en deze inspanningen op grote schaal 
te repliceren.’ Langzamerhand kruipt deze benadering ook in rapporten 
van de ILO. Als je nu op de website van de ILO zoekt naar Child Labour 
Free Zones dan vindt je een groot aantal rapporten - vooral van de afge-
lopen tien jaar - over initiatieven onder deze noemer in Sri Lanka, Kenia, 
Oeganda, Centraal Amerika, India, Indonesië, Filippijnen, de Maldiven en 
Bangladesh. Inhoudelijk heb ik de rapporten niet beoordeeld, maar het 
is veelbelovend dat de ILO tanker zijn koers bijstelt. 

Tafels van vermenigvuldiging
Inmiddels hebben in 14 landen 23 lokale organisaties in ontwikkelings-
landen in de praktijk laten zien dat de visie en aanpak van de MV Foun-
dation ook buiten India werken. Tot 2018 zijn 63.000 kinderen in Afrika 
en Latijns-Amerika van werk naar school begeleid, of ervan weerhou-
den de school te verlaten. Indirect heeft de Child Labour Free Zone aan-
pak veel mensen en organisaties geïnspireerd. In 2018 zijn elf bedrijven 
daarmee aan het werk, en minstens vier MVO-initiatieven: de Conve-
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nanten textiel en kleding, natuursteen en goud, plus Rainforest Alliance. 
Voor wie meer over de activiteiten en lessen van Stop Kinderarbeid wil 
lezen is de evaluatie van het programma 2014-2017 een must!dcxcv 
Het huidige programma van Stop Kinderarbeid met Unicef en Save the 
Children – Work: No Child’s Business en de resultaten van partnerorga-
nisaties in een groot aantal landen zullen leren of de benadering terrein 
gaat winnen.dcxcvi 

De situatie nu
Begin 2022 zit de strijd tegen kinderarbeid zacht gezegd niet bepaald 
in de lift. Al vóór de coronapandemie is het aantal werkende kinderen 
wereldwijd volgens Unicef en de ILO met 8,4 miljoen gegroeid, een stij-
ging die volledig plaatsvindt in de landen ten zuiden van de Sahara.dcxcvii 

Bevolkingsgroei, groeiende extreme armoede, terugkerende crises en 
ontoereikende sociale beschermingsmaatregelendcxcviii dcxcix hebben er 
sinds 2016 voor gezorgd dat nog eens 16,6 miljoen kinderen zijn gaan 
werken. In totaal werkten ten zuiden van de Sahara pre-corona 86,6 
miljoen minderjarigen, meer dan in de rest van de wereld bij elkaar.
In gebieden waar wel enige verbetering is geboekt, zoals Azië en het 
Stille Oceaangebied, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, brengt de 
coronacrisis die vooruitgang in gevaar. Nog eens 9 miljoen kinderen lo-
pen het risico om voor eind 2022 aan het werk te moeten. Dat getal kan 
zelfs stijgen naar 46 miljoen. Economische klappen en schoolsluitingen 
kunnen er toe leiden dat kinderen die al arbeid verrichten langere uren 

maken onder slechtere condities. 

In India heeft de pandemie er ook hard inge-
hakt.dcc De basis- en middelbare scholen zijn 
lange tijd gesloten geweest en zijn dat begin 
2022 soms nog steeds. Veel kinderen zijn na 
opening weg gebleven. In augustus 2021 zijn 
1400 kinderen in 15 deelstaten geïnterviewd.

dcci Het onderzoek richtte zich vooral op achtergestelde buurten en 
krottenwijken. Slechts 8% van de kinderen krijgt regelmatig online les 
en 37% helemaal niet. De meeste kinderen kunnen maar een paar woor-
den lezen. De meeste ouders willen dat de scholen snel opengaan om-
dat ze de lees- en schrijfvaardigheden hard achteruit zien gaan.

Pandemie hakt erin
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Als gevolg van de sluiting van zo’n 1,5 miljoen scholen zijn veel meer 
kinderen gaan werken, vaak uit Dalit en Adivasi gemeenschappen. Ik 
ken geen nationale cijfers, die zijn er mogelijk ook niet, maar een on-
derzoek in 24 districten van Tamil Nadu laat zien dat kinderarbeid daar 
onder kinderen van ouders met lagere inkomens is gestegen van bijna 
30% tot bijna 80%.dccii De pandemie heeft een massale toename veroor-
zaakt van mishandeling en geweld, niet alleen in toch al afschuwelijke 
situaties van gebonden arbeid, maar ook thuis. 
Natuurlijk zijn er maatschappelijke organisaties, ook partners van Arisa  
die openluchtklassen organiseren en andere vormen van steun bieden, 
maar de aangerichte schade is enorm.dcciii Herstel zal nog jaren duren. 
Hopelijk is er de afgelopen tientallen jaren voldoende geleerd om de 
achterstand snel in te halen.



                                       264                                                                                                                Een berg verzetten

IV Dalit rights are 
human rights

Wereld Racisme Conferentie geeft Dalits een stem
Een eerste internationaal podium voor Dalit organisaties is de Wereld 
Racisme Conferentie (WRC) in het Zuid-Afrikaanse Durban in 2001. 
Voorafgaand is in New Delhi een voorbereidende conferentie, waaraan 
ik namens Dalit Netwerk Nederland (DNN) deelneem. Bij de aanvraag 
van een visum voor India wordt nadrukkelijk gevraagd naar mijn contac-
ten ter plekke, die ik niet geef omdat dat een risico kan opleveren voor 
de betreffende mensen. Desondanks krijg ik toch mijn visum. 
De gezamenlijke verklaringdcciv draait er niet omheen: ‘Onaanraakbaar-
heid is een misdaad tegen de menselijkheid.’dccv De deelnemers doen 
een dringend beroep op de VN om tijdens de Wereld Racisme Confe-

De 14-jarige Sukhwinder Singh werkt sinds zes jaar voor een loon van 63 euro per jaar om een lening van 474 euro 
terug te betalen. Foto: Jacob Carlsen
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rentie concrete maatregelen te benoemen tegen onaanraakbaarheid en 
kastediscriminatie. Slachtoffers maken pijnlijk duidelijk wat het inhoudt. 
Een halfblinde jongen vertelt dat hij lijm in zijn oog kreeg gesmeerd om-
dat hij bij een filmvoorstelling in het dorp onvoldoende afstand hield 
van de hogere-kaste hindoes. Anderen vertellen over ongestraft geweld 
tegen Dalit vrouwen, illegale bezettingen van Dalit land, het boycotten 
van Dalits bij verkiezingen. Gebonden arbeiders en werkende kinderen 
zijn bijna altijd Dalits. Ex-premier Gujral steekt de hand in eigen boezem 
met de opmerking dat ‘ondanks wetgeving, de politieke wil om de rech-
ten van de Dalits te beschermen schromelijk ontbreekt.’ 

Dalit organisaties en soortgelijke groepen uit Japan en Senegal, 160 
man/vrouw sterk, zijn in Durban goed georganiseerd aanwezig. Zij krij-
gen steun van Afrikanen, Roma en anti-apartheid activisten en maken 
zich zeer zicht- en hoorbaar. De conferentie wordt voor hen een enorm 
publicitair en deels ook politiek succes. De Volkskrant schrijft: ‘Met 
tromgeroffel en enthousiaste yells trokken de ongeveer 300 Dalit acti-
visten op het NGO-forum zelfs meer aandacht dan de grimmiger Pales-
tijnen. Maar vooral wat ze te vertellen hadden maakte indruk. Het ver-
haal van een geminachte, bij geboorte vernederde mensensoort.’ Toch 
is kastediscriminatie niet in de slotverklaring terug te vinden. Bizar is 
dat zelfs het verbod van discriminatie op basis van afkomst - genoemd 
in het Verdrag tegen Rassendiscriminatie dat door de meeste landen 
is geratificeerd - de eindtekst niet haalt.dccvi India heeft er alles aan ge-
daan dat te voorkomen, gesteund door de VS die India’s hulp nodig heb-
ben bij andere kwesties. De EU wacht vooral op wat anderen doen, hoe-
wel Nederland dan nog wel bereid is de Dalit zaak te ondersteunen. 
Dat geldt voor meer regeringen en dat is winst. Winst is ook dat de hele 
wereldgemeenschap nu op de hoogte is. En heel belangrijk: de Indiase 
Mensenrechtencommissie en veel Indiase kranten vinden dat een der-
gelijk groot mensenrechtenprobleem meer aandacht moet krijgen, ook 
internationaal.dccvii 

Dalits door Verenigde Naties erkend
Het International Dalit Solidarity Network (IDSN) zet zich vanaf haar 
ontstaan in maart 2000 in om kastediscriminatie op de VN agenda de 
krijgen en te houden. Jaar na jaar gaan delegaties van Dalits uit Zuid-
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Azië en andere leden van IDSN (waaronder ikzelf vanuit het Dalit Net-
werk Nederland en als bestuurslid van IDSN) naar Genève. We richten 
ons tot de VN Mensenrechtenraad en tot vertegenwoordigers van lan-
den die de Universal Periodic Reviews voorbereiden, het VN ‘mensen-
rechtenexamen’. Eenmaal per vier jaar moeten alle landen zo’n examen 
afleggen. Ze moeten dan vragen over hun beleid beantwoorden en rea-
geren op voorstellen voor verbetering. We spreken ook regelmatig met 
relevante VN-organen als het Office of the High Commissioner for Hu-
man Rights, de speciale VN rapporteurs, de VN verdragsorganisaties en 
de ILO. Bijna jaarlijks organiseert IDSN tijdens bijeenkomsten van de Men-
senrechtenraad zogenoemde side events om deelonderwerpen te agen-
deren.dccviii Zij doet dit altijd samen met andere organisaties.dccix Dit laatste 
is nuttig maar ook noodzakelijk, omdat India de accreditatie van IDSN als 
‘organisatie met een consultatieve VN status’ sinds 2007 blokkeert door 
steeds weer nagenoeg dezelfde, al lang beantwoorde vragen te stellen in 
het VN Comité dat over accreditatie beslist.119 Inmiddels is IDSN’s aan-
vraag het langstlopende verzoek ooit. Het is een schaamteloze poging 
van India om de discussie in de VN over kastediscriminatie de nek om te 
draaien. Een reeks speciale rapporteurs en zelfs de voormalige EU Ho-
ge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken stellen dat aan de kaak, 
vooralsnog zonder resultaat.dccx Het VN systeem als geheel faalde hier 15 
jaar lang op pijnlijke wijze. Maar op 7 december 2022 heeft een meerder-
heid van landen alsnog besloten om IDSN toe te laten toch het VN sys-
teem.
India wil buitenlandse bemoeienis met kaste en Dalits voorkomen, ter-
wijl (of omdat?) velen in India goed beseffen dat het land een enorm pro-
bleem heeft. Notabene Manmohan Singh, premier van 2004 tot 2014, 
zegt in 2006 dat er een ‘... parallel is tussen de praktijk van onaanraak-
baarheid en de misdaad van apartheid.’ Singh noemt onaanraakbaar-
heiddccxi een smet op de mensheid en zegt dat er ‘... zelfs na 60 jaar con-
stitutionele wettelijke bescherming en staatssteun nog steeds sociale 
discriminatie tegen Dalits is in vele delen van ons land.’

119 De consultatieve status bij VN, te verlenen door ECOSOC, geeft niet-gouvernementele 
organisaties onder meer het recht om deel te nemen aan VN-conferenties en vergaderingen, 
om schriftelijke verklaringen en rapporten in te dienen en om panelgesprekken (side events) 
te organiseren in VN-gebouwen.
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Langzaam maar zeker komt de aandacht in de VN voor kastediscrimina-
tie op gang. Aanvankelijk laagdrempelig. Als in 2000 de Sub-Commissi-
on on the Promotion of Human Rights ‘discriminatie op basis van werk 
en afkomst’ definieert, valt ook discriminatie op basis van kaste daaron-
der. In 2002 gaan twee speciale rapporteurs aan de slag om het onder-
werp in kaart te brengen, in Azië en elders. In juni 2007 leggen ze het 
eindrapport, inclusief het concept Principes en Richtlijnen ter bestrij-
ding van kastediscriminatie, voor aan het Bureau van de Hoge Commis-
saris voor de Mensenrechtenrechten (OHCHR), en in 2009 wordt het 
door de Mensenrechtenraad gepubliceerd.dccxii  
In de loop der jaren schrijft bijna elke thematische Speciale VN Rap-
porteur wel een rapport over kastediscriminatie, of refereert eraan in 
een overkoepelend rapport. In de ‘mensenrechtenexamens’ zijn inmid-
dels elf landen over kaste aan de tand gevoeld. Ook de thematische VN 
verdragsorganisaties gericht op uitbanning van discriminatie van vrou-
wendccxiii, rechten van het kind, uitbanning van rassendiscriminatie en op 
economische, sociale en culturele rechten, hebben over kaste landen-
rapporten geschreven. Niet alleen over Zuid-Azië maar ook over het Ver-

enigd Koninkrijk, Yemen en een reeks landen in 
Afrika. IDSN, die bij bijna alle rapporten inbreng 
levert, heeft deze samengebracht in een unie-
ke compilatie die steeds wordt bijgewerkt.dccxiv 

Als het VN Comité voor de Uitbanning van 
Rassendiscriminatie duidelijk maakt dat kaste-
discriminatie onder de bepalingen van het be-

treffende VN verdrag valt, is India het enige land dat dit betwist.dccxv 

Vanaf 2009 doen ook bijna alle Hoge Commissarissen voor de Mensen-
rechten kraakheldere uitspraken over kastediscriminatie. De Zuid-Afri-
kaanse Navi Pillay was de eerste. Zij schreef in het opinieartikel Tearing 
down the wall of caste: ‘De tijd is gekomen om het beschamende con-
cept van kaste uit te bannen.’ Zij roept de internationale gemeenschap 
op om samen te komen zoals ze dat deed tegen apartheid. Pillay blijft 
zich uitspreken, onder meer tegen de mensonwaardige praktijk van het 
handmatig poepruimen, waartoe vooral Dalit vrouwen zijn veroordeeld. 
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Ra’ad Al Hussein zegt 
in maart 2018: ‘Wat betreft India ben ik in toenemende mate verontrust 

Ban het beschamende 
concept van kaste uit
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door de discriminatie en het geweld tegen minderheden, waaronder Da-
lits en andere lage kastes, en religieuze minderheden zoals moslims.’dc-

cxvi

 
In 2017 publiceert het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensen-
rechten een uitvoerige handleiding voor VN medewerkers en andere 
betrokkenen.dccxvii Het is een van de meest zichtbare tekens van de be-
trokkenheid van de VN.
De kennis over de aard en omvang van kastediscriminatie is inmiddels in 
het hele VN systeem verankerd. De uitspraken van rapporteurs, verdrags-
organisaties en de Hoge Commissaris voor Mensenrechten zijn overdui-
delijk: het is een van de omvangrijkste en meest ingrijpende mensen-
rechtenschendingen waarmee de internationale gemeenschap wordt 
geconfronteerd. Betekent dit dat die nu in actie komt? Allerminst. De VN 
Mensenrechtenraad heeft de concept-Principes en Richtlijnen geen for-
meler status gegeven en daarmee tot een bindend document voor de lid-
staten gemaakt. IDSN vraagt landen en organisaties het document ook 
zonder formele status tot uitgangspunt te maken van hun beleid ter be-
strijding van kastediscriminatie. Hoe zit het met de Europese Unie? 

Dalit’s moeizame strijd in Europa
Al in de aanloop naar de Wereld Racisme Conferentie in Durban (2000), 
maar ook daarna, pleiten de LIW en andere organisaties bij de Neder-
landse regering en de Europese Unie voor meer aandacht voor de Da-
lits. De eerste resultaten daarvan worden snel zichtbaar, met name in 
het Europees Parlement (EP). Dat pleit in een mensenrechtenrapport 
voor een actiever beleid tegen kastediscriminatie. Ook betreurt het Par-
lement dat dit onderwerp niet in de slotverklaring van Durban is geko-
men. We vragen de Europese Commissie kastediscriminatie op tafel te 
leggen bij de politieke EU-India Top 2001 in New Delhi, en erop toe te 
zien dat de Europese hulp ook Dalits bereikt. Dat gaan we niet doen, 
antwoordt de Commissie, maar we zullen het wel in allerlei andere vor-
men van overleg en samenwerking aan de orde stellen.dccxviii  
De LIW is vaak vertegenwoordigd in IDSN delegaties die met Dalits uit 
heel Zuid-Azië op bezoek gaan bij Europese instellingen. Onze expertise 
ontwikkelt zich vooral in de richting van ‘Dalits en het internationale be-
drijfsleven’. Bij het EP hebben we in de loop der jaren succes. IDSN vat 
de resultaten zo samen: ‘Het Europees Parlement (EP) heeft kastedis-
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criminatie aan de orde gesteld in hoorzittingen van commissies, vragen 
aan EU Commissarissen, gezamenlijke verklaringen, EP resoluties ten 
behoeve van het EU Annual Report on Human Rights in the World en via 
het aannemen van verschillende resolutiesdccxix over kastediscriminatie 
en de positie van Dalits.’dccxx Het EP doet in haar resoluties steeds een 
klemmend beroep op de Commissie en de Raad om zich uit te spreken 
over kastediscriminatie, maar heeft geen doorzettingsmacht. 
Bij de Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de EU, en - nog 
belangrijker - de Europese Raad, de regeringsleiders van de 27 lidstaten 
die de politieke lijn uitzetten, is de oogst uiterst mager. IDSN heeft op 
verzoek van de Europese Commissie in 2009 een rapport geschreven 
dat wellicht gebruikt wordt door ambassades in Zuid-Azië, maar zicht-
bare resultaten zijn er niet.dccxxi De Europese Raad heeft op één uitzon-
dering na nog nooit publiek stelling genomen tegen kastediscriminatie. 
Die uitzondering is een statement van toenmalig Hoge Vertegenwoor-
diger voor buitenlandse zaken Federica Mogherinidccxxii in 2017: ‘... dat 
overal ter wereld mannen, vrouwen en kinderen nog steeds het slacht-
offer zijn van rassendiscriminatie op grond van hun huidskleur, ras, af-
komst, kaste, godsdienst en etnische of nationale herkomst.’ Het lijkt 
triviaal dat kaste in dit rijtje staat, maar het is een eerste erkenning en 
benoeming van kaste als oorzaak van discriminatie en uitsluiting. 
Verder blijft het oorverdovend stil op het Europese topniveau.

Nederlandse steun aan Dalits verdampt na Indiase tegenwind
Na een informele fase van werken start het Dalit Netwerk Nederland 
(DNN) in oktober 2004 de campagne Stop Kastediscriminatie - Steun 
de Dalits! Op de manifestatie waar de indringende documentaire I am 
Dalit - How are you?dccxxiii wordt vertoond, spreken onder meer de Ne-
derlandse mensenrechtenambassadeur Piet de Klerk en Europarlemen-
tariër Max van den Berg. De Klerk noemt kastediscriminatie een schok-
kend internationaal mensenrechtenprobleem en zegt ook: ‘Nederland 
trekt zich het lot van Dalits aan. Het bieden van gelijke kansen voor kas-
telozen, tribalen en minderheden is een van de belangrijke doelen die 
Nederland in internationaal verband nastreeft.’ En: ‘De Europese Unie, 
gesteund door Nederland, stelt kastediscriminatie dan ook nadrukkelijk 
in multilateraal verband aan de orde.’dccxxiv Van den Berg vindt dat de EU 
de handelsbesprekingen met India moet koppelen aan eisen op het ge-
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bied van mensenrechten.
Langzamerhand lijken landen en internationale organisaties tot enige ac-
tie bereid. De LIW en DNN informeren het publiek via een reeks publica-
ties, waaronder de informatieve de brochure Onaanraakbaar.dccxxv Daar-
naast zijn er tentoonstellingendccxxvi, filmsdccxxvii, het fotoboek Leven als  
Dalitdccxxviii, documentaires, lezingen en de daarbij behorende publiciteit. 
Een bijzondere publicatie is het rapport Making Things Worse (2007)dccxxix, 
een diepgaand onderzoek naar kastediscriminatie in de nasleep van de 
tsunami aan de kust van Tamil Nadu. Het laat zien dat veel hulpverle-
ners onbewust, onzorgvuldig of cynisch bijdroegen aan de kloof tussen 
hogere-kaste vissers en Dalit gemeenschappen. 

Uit een NIPO-enquête in 2004 blijkt dat 
twee van de drie Nederlanders discriminatie 
van Dalits als een probleem zien dat de hele 
wereld aangaat.dccxxx In 2009 is dat vier van 
de vijf.dccxxxi Draagvlak genoeg, zo blijkt. We 
benaderen de Tweede Kamer en de regering. 
Ministers Bot (2003 – 2007) en vooral Ver-

Ondergedompeld in het riool, paneel uit de tentoonstelling Onaanraakbaar, foto Jacob Carlsen

Een miljoen Dalit 
poepruimers
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hagen (2007-2010) van Buitenlandse Zaken zijn toeschietelijk. Ze spre-
ken hun afschuw uit (‘schrijnend’ noemt Verhagen het) over de positie 
van de Dalits en noemen discriminatie een prioriteit van het mensen-
rechtenbeleid. Nederland stelt zelfs een vraag over de een miljoen Da-
lit poepruimers tijdens het VN ‘mensenrechtenexamen’ van India. Maar 
een speciale rapporteur vinden ze niet nodig. 

Een in juni 2011 door de Tweede Ka-
mer aangenomen motie van Voor-
dewind - het enige Kamerlid dat re-
gelmatig de Dalit-kwestie aan de 
orde steltdccxxxii - constateert dat ‘… 
ca. 250 miljoen Dalits het slacht-
offer zijn van talloze schendingen 
van fundamentele mensenrechten 
en dat deze groep disproportioneel 
lijdt onder schendingen van arbeids-
rechten in productieketens van Ne-
derlandse bedrijven, waaronder in de 
kleding, zaden en natuursteen.’dccxxxiii 

De Kamer verzoekt de regering om 
de kwestie te agenderen in de EU, 
de VN en de Mensenrechtenraad, 
bedrijven aan te spreken op het be-
strijden van kastediscriminatie en fi-
nanciële steun te geven aan het International Dalit Solidarity Network.
Een maand later is minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal (VVD) 
op werkbezoek in India, waarna hij doodleuk laat weten ‘... volop ver-
trouwen te hebben in de wijze waarop de Indiase regering bezig is dit 
soort zaken - kinderarbeid, dwangarbeid, non-discriminatie e.d. - aan 
te pakken.’ De subsidie aan het IDSN, bijna rond, wijst hij op het laatste 
moment af. Zijn opvolger, sociaaldemocraat Timmermans, laat tijdens 
de begrotingsbehandeling eind 2012 gelukkig een ander geluid horen. 
Hij vindt dat Dalits ‘al eeuwenlang niet eens op de ladder [van maat-
schappelijke emancipatie] staan, laat staan op de onderste sport’, dat 
‘we moeten investeren in de versterking van hun positie’ en dat het on-
derwerp hoger op de agenda van de EU zou moeten staan. 

foto Pete Pattisson
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Een goede toon lijkt gezet, maar die verandert snel na toekenning van 
de Mensenrechtentulp, een Nederlandse staatsprijs voor mensenrech-
ten, aan de Indiase Dalit activist Marimuthu Bharathan.dccxxxiv In januari 
2013 vindt de uitreiking plaats. De jury ziet Bharathan als een ‘onver-

moeibare kampioen voor betere le-
vens- en arbeidsomstandigheden 
voor de Dalits’. Hij organiseert 
bijvoorbeeld Dalits die als poep- 
ruimers droge toiletten moeten 
schoonmaken met een schepje en 
een veger, en voert campagne te-
gen marteling op politiebureaus. 
Lokale autoriteiten dwarsbomen 
Bharathans werk en verbieden 
steevast door hem georganiseer-
de demonstraties.dccxxxv De India-
se regering is razend over de prijs. 
Bharathan krijgt geen visum om 
hem in ontvangst te komen ne-
men, met als motivatie een (vol-
gens Indiase mensenrechtenor-
ganisaties valse) aanklacht van 

moord. Er dreigt een diplomatieke rel, maar de ceremonie gaat door en 
ik mag de toespraak van Bharathan voorlezen. Hij zegt: 
‘Zelfs vandaag is de situatie van de Dalits in India zwak en hopeloos. De 
Dalits worden gecategoriseerd als ongeletterd, landloos, onwetend, on-
dervoed, ongeorganiseerde arbeiders, migranten, kinderarbeiders, vod-
denrapers enzovoort. Meer dan 70% van de bovengenoemde catego-
rieën komt uit Dalit gemeenschappen. De armste 20% van de Indiase 
bevolking bestaat voor 90% uit Dalits. De politici en bureaucraten wil-
len echter niet toegeven dat Dalits bewust onder aan de sociale ladder 
worden gehouden (…) De valse beschuldigingen van moord tegen mij 
en de constante bedreiging van mijn leven en dat van mijn gezin heeft 
mijn wil niet verzwakt. Ik zal blijven vechten voor de rechten van mijn 
mensen en wens voor onze toekomstige generaties een gelijkwaardige 
en rechtvaardige samenleving. Ik heb de durf om te geloven dat dit mo-
gelijk is.’dccxxxvi 

Fotoboek Leven als Dalit / Dalit Lives, foto’s: Paul van der Stap

http://www.indianet.nl/dalitlives.html
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Bij de ceremonie zegt Timmermans pijnlijk weinig over het werk van Ba-
rathan en ook over Dalits heeft hij nauwelijks iets te melden. ‘Wij maken 
ons zorgen om de positie van de Dalits,’ kan er nog net vanaf. Hij vertelt 
over een Dalit die 100 jaar geleden voor het eerst mocht meedoen aan een 
cricketwedstrijd: ‘Dat werd als een doorbraak gezien voor de positie van 
Dalits – die nog steeds zeer kwetsbaar is.’ Een wel heel veilige opmerking! 
Verder niets over zijn eerdere belofte te investeren in hun emancipatie. 
Juryvoorzitter Cisca Dresselhuys zegt dat de keuze voor Barathan ‘door 
de Indiase regering niet juichend is ontvangen.’dccxxxvii Er is, zegt zij, ‘ge-
waarschuwd dat de goede betrekkingen tussen Nederland en India sterk 
geschaad zouden kunnen worden, als de prijs naar de heer Bharathan 
ging.’ Desondanks verwacht de prijswinnaar dat de Tulp hem in India met 
enig ceremonieel zal worden uitgereikt. Dit zou hem in zijn activiteiten 
steunen en enige bescherming bieden . Maar een ambassademedewer-
ker levert het beeldje van de Tulp zonder vooraankondiging bij Bharathan 
af. De pers moet er vooral geen lucht van krijgen, het vermijden van di-
plomatieke schade gaat boven alles.dccxxxviii Dat blijkt ook uit het feit dat 
het ons in 2013 niet meer lukt met BZ een gesprek over Dalits te heb-
ben. Politiek lijkt het onderwerp verdampt te zijn. Timmermans besteedt 
er in een Kamerdebat over mensenrechten nauwelijks aandacht aan en 
zijn beleidsnota over mensenrechten noemt Dalits niet. Ik ben kwaad en 
geschokt over feit dat hij het zo laat afweten, terwijl Nederland jarenlang 
een relatieve voortrekker is geweest. Ik kan niet anders dan concluderen 
dat economische en politieke belangen Timmermans er van weerhouden 
zijn beloftes gestand te doen.dccxxxix 

Mars Dalit-vrouwen voor zelfrespect
Wereldwijd is de ontzetting groot als eind 2012 berichten naar buiten 
komen over een dodelijke groepsverkrachting van een studente fysio-
therapie in New Delhi. In het kielzog daarvan worden meer groepsver-
krachtingen bekend, vooral van Dalit vrouwen. We alarmeren parlemen-
tariërs, en een bijna twee derde meerderheid in de Kamer vraagt in 
maart 2013 aan de ministers Timmermans en PloumendccxI om actie.dccxIi 

Timmermans doet beleefde toezeggingen voor agendering in EU en VN, 
vergezeld van de gebruikelijke dooddoener: ’… de implementatie van de-
ze wetgeving [ter bescherming van Dalits, GO] stuit echter vaak nog op 
gebrekkige lokale uitvoering, vooral in landelijke gebieden.’ 
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Twee vrouwen, de een ernstig, de ander vurig. Samen een tornado. As-
ha Kowtal, algemeen secretaris van het Indiaas Forum voor de Rechten 
van Dalit Vrouwen (AIDMAM), en filmmaakster Thenmozhi Soundarara-
jan zijn in juni 2014 te gast bij de LIW.dccxIii Asha en Thenmozhi maken 
de wereld getuige van de strijd van Dalit vrouwen. In de lente van 2014 
klimmen een kleine honderd Indiase vrouwen in riksja’s, auto’s, jeeps en 
busjes en beginnen aan een Mars voor het Zelfrespect van Dalit Vrou-
wen. Ze bezoeken plekken waar Dalit vrouwen slachtoffer zijn gewor-
den van (seksueel) geweld. Ze ontmoeten die vrouwen en hun families; 
met straattheater en demonstraties trekken ze de aandacht van media 
en publiek, ze roepen politie en justitie ter verantwoording. Vervolgens 
doen ze hun verhaal in Europa en de VS. Asha en Thenmozhi leggen al-
les vast.
De LIW en FNV Mondiaal organiseren een publieksevenement, gesprek-
ken met Kamerleden en BZ en 
publiceren de brochure Da-
lit Vrouwen Rechteloos.dccxIiii 

NRC Handelsblad brengt een 
artikel onder de kop: ‘Je mag 
een Dalit meisje verkrachten 
en doden.’dccxIiv Kamerleden 
roepen Timmermans nog-
maals op tot actie.dccxIv

De minister laat weten dat hij 
het onderwerp bij de India-
se regering en in de dialoog 
met de Speciale VN Rappor-
teur voor Geweld tegen Vrou-
wen heeft aangekaart.dccxIvi 

Permanente aandacht voor 
het onderwerp lijkt een no-
go area te zijn. Nederland 
doet in de VN en de EU bijna 
niets, terwijl VN Rapporteurs 
inmiddels tientallen aanbeve-
lingen hebben gedaan.

NRC, 5 juni 2014
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Muilkorf voor mensenrechtenverdedigers
Kamerleden van zeven fracties laten in maart 2013 weten dat ze zich 
zorgen maken over de verdachtenlijst waarop de Indiase regering 103 
Indiase en 24 internationale organisaties, waaronder veel donoren, 
heeft geplaatst.dccxIvii Dit kan ertoe leiden dat Indiase organisaties geen 
geld meer uit het buitenland kunnen ontvangen en, net als verdacht ge-
maakte internationale organisaties, hun werk niet meer kunnen doen. 
Bij de lijst horen visabeperkingen. De Kamer wil dat de Nederlandse re-
gering er bij India op aandringt de lijst openbaar te maken. Timmermans 
zegt dat de EU-delegatie daarover een gesprek met de Indiase autoritei-
ten wil. Over Nederlanders die geen visum krijgen houdt Timmermans 
zich op de vlakte. Visumweigering komt regelmatig voor, vooral bij men-
sen die zich inzetten voor mensenrechten of journalisten die daarover 

schrijven. Het is mij niet duidelijk waarom dat 
voor de Kamer verborgen zou moeten blijven.

Begin 2017 voelt Kamerlid Voordewind de mi-
nisters Koenders en Ploumen aan de tand over 
de Foreign Regulation and Contribution Act, 
die het werk van maatschappelijke organisa-
ties in India belemmert.dccxIviii Gedupeerd zijn 
onder andere Amnesty International, Green-

peace en de Dalit NGO Navsarjan. Hun financiële tegoeden zijn al maan-
den bevroren en ze mogen geen geld meer uit het buitenland ontvan-
gen. Voordewind vraagt: ‘Bent u bereid om in overleg te gaan en druk te 
zetten op de Indiase overheid om deze maatregelen terug te draaien, in 
het bijzonder de zeer restrictieve Foreign Contribution and Regulation 
Act?’ dccxIix De ministers antwoorden dat ze zich inspannen om daar aan-
dacht voor te vragen. Binnenskamers zullen ze dat wellicht doen, maar 
het ziet er niet naar uit dat dit helpt.

Koenders doet het tussen 2014 en 2017 niet veel beter dan Timmer-
mans. Als kamerlid vroeg hij in 2002 nog hoe minister Herfkens het on-
derwerp Dalits zou gaan oppakken in de bilaterale ontwikkelingssamen-
werking met India.dccI Vijftien jaar later betreurt hij in reactie op vragen 
van Voordewind het stopzetten van de financiering van Navsarjan, een 
van de meest gerespecteerde organisaties tegen kastediscriminatie in 

Bankrekening van  
Amnesty bevroren
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India.dccIi Maar, zegt hij, er blijven genoeg organisaties over om de belan-
gen van Dalits te behartigen… Zo veeg je blijkbaar een olifant onder het 
tapijt. Maar de grote bult blijft zichtbaar.

De dupe van onverantwoord ondernemen
Kastediscriminatie raakt bedrijven die in India opereren omdat, ook als 
ze dat niet willen, discriminatie van Dalits vrijwel standaard praktijk is in 
hun personeelsbeleid en/of productieketen. Door hun investeringen of 
via hun leveranciers kunnen ze dat versterken als ze geen actief beleid 
voeren. In veel bedrijven, beroepen en zeker in managementfuncties 
worden Dalits buitengesloten. Bijna alle gebonden arbeiders zijn Dalits 
of Adivasi. Hun geringe landbezit en gebruik wordt regelmatig belaagd 
door bedrijven met goede connecties; kapitaal voor een eigen bedrijf is 
voor Dalits moeilijk te vinden.
In 2003 begint in IDSN de discussie over een richtlijn waarmee bedrij-
ven kastediscriminatie kunnen bestrijden. De LIW is daar met haar MVO 
expertise nauw bij betrokken. We vragen advies van experts, bedrijven 
en vakbonden en stellen de eerste versie op van de Ambedkar Princi-
ples120 met als startpunt: maak een plan voor een proactief personeels-
beleid voor Dalits met speciale aandacht voor Dalit vrouwen. Doe dat 
ook in de productieketen en bied extra trainingsmogelijkheden aan Da-
lits, plus cursussen Engels als toegang naar beter betaalde functies. In 
juli 2006 lanceren we in Londen de definitieve Ambedkar Principles met 
de veel te lange ondertitel: Employment and Additional Principles on 
Economic and Social Exclusion Formulated to Assist All Foreign Inves-
tors in South Asia to address caste discrimination.dccIii 

In 2006 doen we pogingen om Nederlandse multinationals als Heine-
ken, Philips en de Rabobank te interesseren voor mogelijk discrimine-
rende praktijken bij hun Indiase dochters en partnerbedrijven. Enkele 
bedrijven kaarten het aan bij hun joint venture partners, maar dat stuit 
steeds op een afwijzing. De Nederlandse hoofdkantoren laten het daar-
na afweten.

120 Bhimrao Ramji Ambedkar (1891 – 1956) zelf geboren in als Dalit, was een Indiase jurist, 
econoom, politicus en gelijkheidsstrijder die actie voerde tegen de discriminatie van onaan-
raakbaren. Hij schreef mee aan de Grondwet, bekeerde zich tot het Boeddhisme en is nog 
steeds de grootste bron van inspiratie voor Dalit organisaties en bewegingen.
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In de jaren daarna integreren we het onderwerp in rapporten over de 
sectoren kleding, zaden, natuursteen en leer.dccIiii Daarmee plaatsen we 
kastediscriminatie in de brede discussie over arbeidsrechten, zodat het 
ook lukt het onderwerp in het Kleding- en Natuursteenconvenant te krij-
gen. Het werk van de organisatie READ is een goed voorbeeld van een 
organisatie voor Dalit vrouwen en meisjes voor wie kastediscriminatie 
dagelijkse praktijk is in hun werk in spinnerijen en kledingfabrieken.dccIiv 

De herziene versie van 2009 de Ambedkar Principles krijgt als beter 
hanteerbare ondertitel Principles and Guidelines to address Caste Dis-
crimination in the Private Sector. Aanbevelingen zijn: betrek Dalits bij 
planning en uitvoering van gemeenschapsprojecten; zorg bij aankoop 
en huur van hun land dat dit vrijwillig gebeurt en behoorlijk wordt ge-
compenseerd; zorg ervoor dat lokale Dalit bedrijven toeleveringscon-
tracten krijgen. Ook mogen bedrijven lokale hulpbronnen als water en 
grond van Dalit gemeenschappen die daarvan afhankelijk zijn niet uit-
putten of misbruiken. De Ambedkar Principles worden gebruikt voor de 
Dalit Discrimination Check (DDC)dccIv van IDSN, een hulpmiddel waar-
mee bedrijven hun impact in kaart kunnen brengen.121 Recent hoorde ik 
dat Dalit groepen in India er ook mee werken.

Terugkijkend 
De politieke kleur van ministers bleek niet erg bepalend voor Nederlands 
stellingname. Bij bijna de hele kleurenwaaier staat de economische en 
politieke relatie met India voorop, en buigt de betreffende bewindsman 
voor de druk van India. Nota bene de toekenning van de Nederlandse 
Mensenrechtenprijs aan een Indiase Dalit was een negatief kantelpunt 
in de aandacht voor de rechten van Dalits. Hoe cynisch kan het gaan.
Enkele lidorganisaties van het Dalit Netwerk Ne-
derland (DNN) moeten uit India vertrekken van-
wege de belemmeringen die de Indiase overheid 
opwerpt; DNN kalft af en wordt ten slotte opge-
heven. De LIW vindt zelf weinig fondsen voor dit 
werk, maar laat het thema niet los en blijft het 
verbinden met verantwoord ondernemen.

121 De Dalit Discrimination Check is ontwikkeld door het Danish Institute for Human Rights 
en IDSN.

Het werk tegen kaste-
discriminatie is niet voor 

niets geweest



                                       278                                                                                                                Een berg verzetten

Hoewel het klimaat in India nu guur is voor maatschappelijke organi-
saties, denk ik absoluut niet dat alle werk in het teken van kastediscri-
minatie voor niets is geweest. De strijd gaat door, in de eerste plaats 
in India en andere landen in Zuid-Azië. Internationaal, ook in de VN, is 
er veel meer kennis en betrokkenheid dan 20 jaar geleden. Met name 
Scandinavische landen durven het probleem te benoemen. De Neder-
landse regering heeft blijkbaar niet het lef om dat zelfs maar in de EU 
en de VN te doen. Ja, ik ken de politieke en vooral economische belan-
gen, ik snap dat een paar losse veroordelende statements weinig indruk 
maken, maar het blijft stuitend en onbegrijpelijk dat Nederland in EU en 
VN verband geen urgente permante prioriteit van dit onderwerp maakt.
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V Hindoe-extremisme, 
marteling, internet-

beperkingen en diplomatie
Het grootste deel van de activiteiten van de LIW/Arisa is gericht op 
mensenrechtenschendingen van specifieke groepen, maar vanaf ons 
ontstaan vragen we ook aandacht voor India’s mensenrechtenbeleid in 
algemenere zin. De eerste nota erover dateert van november 1983: De 
Mensenrechten Worden In India Stelselmatig Geschonden.dccIvi Daarin 
kaarten we wetten aan als de National Security Act, die preventieve 
hechtenis zonder vorm van proces mogelijk maakt, en wetten die de 
rechten van alle Indiërs beperken of schenden maar vooral critici en ac-
tivisten treffen. In een brief aan de Commissie OS van de Tweede Ka-
mer berichten we over mishandeling door de politie, marteling en sterf-
gevallen van gevangenen en het vermoorden van politieke activisten in 
zogenoemde encounters.dccIvii  

De massamoord op moslims in Gujarat
Eind februari 2002 wordt in Gujarat een trein met hindoe pelgrims in 
brand gestoken. Het is de lont in een kruitvat, de deelstaat wordt het 
toneel van een jacht op moslims, met gruwelijke taferelen van moord en 
verkrachting. Indiase en buitenlandse mensenrechtenorganisaties con-
stateren dat het geweld gepland is, en dat de hindoe-nationalistische 
overheid de geweldplegers steunt. Het is niet voor het eerst. In een 
open brief van eind 1999 aan premier Kok en minister Herfkens schre-
ven we al over het beleid van de overheid ten aanzien van minderheden 
als christenen en moslims: ‘Een deel van de achterban van de BJP rege-
ring is nauw betrokken bij aanvallen op deze minderheden.’ 
We spreken onze regering daar weer op aan. In maart 2003 meldt Am-
nesty International dat de schuldigen aan de massamoord niet worden 
bestraft en dat de regering van Gujarat nauwelijks iets voor de slachtof-
fers doet. De deelstaatregering wordt in december 2002 opnieuw geko-
zen, na een haatcampagne tegen moslims. In 2003 loodst premier Modi 
een antibekeringswet door het parlement die er vooral op lijkt gericht 
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kastelozen te beletten zich tot christendom of islam te bekeren. Door te 
beweren dat bekeringen een complot van andere godsdiensten tegen 
het hindoeïsme zijn, mobiliseert hij zijn achterban en maakt hij impliciet 
duidelijk dat Dalits hun ondergeschikte plaats moeten kennen. 
Drie PvdA Kamerleden stellen vragendccIviii en de reactie van minister De 
Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken is helder: ‘De deelstaatregering 
onder leiding van premier Modi heeft weinig gedaan om de massamoor-
den te voorkomen (...) Van berechting van de daders van de moordaan-
slagen is slechts in beperkte mate sprake (…) Er bestaat zorg over op-
zettelijke en systematische discriminatie en/of uitsluiting van moslims.’ 
Nederland zet zich in EU verband in, zegt hij, om de Gujarat-kwestie bi-
lateraal en multilateraal aan de orde te stellen.dccIix 

In april 2002 overhandigt de EU aan India een document met een offi-
ciële veroordeling van de moorden in Gujarat. Tezelfdertijd lekt uit dat 
er een intern EU rapport bestaat dat ‘duidelijk bewijs van medeplichtig-
heid van deelstaatministers’ (van de toenmalige regering Modi in Guja-
rat) vermeldt.dccIx 122 Het rapport is nooit gepubliceerd. Begin juni 2022 
vraag ik het officieel aan bij de EEAS, de diplomatieke dienst van de EU. 
Eind oktober krijg ik bericht dat het totale, tweedelige rapport niet voor 
publicatie bestemd is omdat dat ‘de internationale relaties tussen de 
EU en India in gevaar zou brengen’.123 Wel krijg ik een deel waarin een 
aantal feiten rond de massamoord worden weergeven. Het vermeldt 
dat minstens 2.000 mensen door geweld zijn omgekomen, dat wijd ver-
spreide verkrachting van moslim vrouwen voorkwam, dat 140.000 men-
sen hun huis of levensonderhoud verloren en de omstandigheden in de 
vluchtelingenkampen extreem slecht waren. 

Ook een in 2002 uitgelekt Nederlands rapport beschuldigt premier Mo-
di van het niet beschermen van moslims. De Indiase regering reageert 
woedend en verwijt de EU een ‘partijdige rol’ te spelen die de relaties 
zou kunnen verstoren. Dat weerhoudt het Europees Parlement er niet 
van om op 16 mei 2002 een resolutie aan te nemen die vraagt om on-
afhankelijk onderzoek naar de moorden. Het verwijst naar onafhankelijk 

122 Bron is het Indiase blad The Week van 12 mei, 2002.
123 Brief van 28 oktober van de EEAS aan mij plus een deel van een rapport in mijn bezit.
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onderzoek waaruit betrokkenheid van overheidsambtenaren en politie 
zou blijken.dccIxi

De Europese Commissie houdt zich in april 2004 echter op de vlakte.
dccIxii Ze vindt dat de daders moeten worden berecht, de slachtoffers op-
vang moeten krijgen en de minderheden moeten worden beschermd, 
maar verder houdt ze het bij vrome woorden over ‘haar regelmatige 
constructieve dialoog met de Indiase regering’.124 

Een op regeringsniveau goed geïnformeerde Indiër vertelt me later dat 
onze protesten tegen de massamoord in Gujarat er mede oorzaak van 
kunnen zijn dat ik sinds september 2002 geen visum voor India meer 
krijg. Als een deelstaatregering een buitenlandse bezoeker wil weren, 
zegt hij, zal de regering dat bijna altijd inwilligen. 
We blijven de moordpartij in Gujarat aan de orde stellen.125 dccIxiii Minis-
ter Bot zegt in 2004 zonder omwegen dat hij onze zorgen deelt en be-
nadrukt nog eens de inspanningen via de EU en de VN.dccIxiv De EU voer-
de in juni 2002 een démarche (een ‘diplomatieke ‘oorvijg’) uit, waarbij de 
Indiase regering werd aangesproken op de gebeurtenissen in Gujarat. 
Wat mij opvalt is dat het een rechtse regering is die zich hier durft uit 
te spreken en in positieve zin afsteekt bij latere iets linksere kabinetten 
die kastediscriminatie onder tafel laten verdwijnen. 

Hindoe-extremistisch geweld
Al in de jaren tachtig, maar vooral sinds de jaren negentig volgen we 
met grote zorg het opkomende hindoe-nationalisme dat regelmatig ex-
tremistische vormen aanneemt.dccIxv Vanaf het najaar van 1990 zijn er 
in India hevige uitbarstingen van geweld tussen fanatieke hindoe-nati-
onalisten onder leiding van BJP-leider Advani enerzijds, moslims ander-
zijds. Directe aanleiding voor de conflicten is de controverse rond een 
moskee in Ayodhya, die volgens hindoe-nationalisten is gebouwd op de 
vroegere plaats van een tempel gewijd aan de hindoegod Rama. Eind 
2002 slopen ‘heilige werkers’ de moskee.dccIxvi 

124 Het Europees Parlement kan op een aantal terreinen alleen advies uitbrengen. De Euro-
pese Commissie en de lidstaten (de Europese Raad) zijn vanwege politieke en economische 
belangen vaak conservatiever als het om relaties met andere landen gaat.
125 We doen dit mede namens Novib, ICCO, CMC, Cordaid, ICCO, Hivos en Kerk in Actie.
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Het geweld tegen christenen - vooral degene die die ook Dalit zijn - 
kent dieptepunten in 2007 en 2008 in Orissa, maar duikt ook daarna 
regelmatig op.dccIxvii Intimidatie en geweld tegen christenen en moslims

wordt een vast onderdeel van de mobilisatie van de hindoe-strijdgroe-
pen van de regeringspartij BJP.dccIxviii 

Over hindoe-extremisme en de conflicten tussen hindoes en moslims 
organiseren we enkele bijeenkomsten. We benoemen het in brieven aan 
de Kamer en publiceren er regelmatig over op onze website en in ons 
tijdschrift India Nu. Sinds de komst van de regering Modi in 2004 en 
vooral zijn herverkiezing in 2019 is de situatie sterk verergerd. Het land 
wordt verdeeld door de onverzoenlijke politiek van de BJP en haar ve-
le militante aanhangers. Religieuze minderheden worden tweederangs 
burgers. Sommige BJP leiders roepen nu ongestraft op tot geweld te-
gen moslims. Het is denk ik het grootste probleem dat India nu teistert; 
de gevolgen zijn niet te overzien.dccIxix In april 2022 beschrijft de NRC 
hoe Modi er in slaagt ‘India grondig te hindoeïseren’.dccIxx Een artikel in 
The Atlantic van mei 2022 beschrijft dat de Hinduization of India al bij-
na compleet is.dccIxxi

BJP leiders roepen op tot 
geweld tegen moslims

The Atlantic, 27 mei 2022
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Beperking internetvrijheid
Medio 2011 publiceert de Indiase Congres regering de Information and 
Technology Rules, die beperkende regels vaststellen voor de inhoud 
van websites. De New York Times publiceert daarover het artikel India 
snoert vrijheid van meningsuiting in op internetdccIxxii. Indiase media en 
maatschappelijke organisaties uiten hun bezorgdheid. De nieuwe re-
gels stellen letterlijk iedereen - de overheid zelf, organisaties maar ook 
individuele burgers - in staat te eisen dat inhoud van websites wordt 
verwijderd op basis van een lijst van breed geformuleerde criteria. Zo 
mag webinhoud iemand of een organisatie niet in diskrediet brengen 
of schadelijk zijn voor India’s relaties met een ander land. Het is een 
bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten in 
India, en kan ook gevolgen hebben voor Nederlandse organisaties en 
bedrijven. De LIW en onze provider Antenna sturen een brief naar de 
ministers van Buitenlandse en Economische Zaken en de Tweede Ka-
mer.dccIxxiii We verwijzen naar de gevolgen die de regels gehad zouden 
hebben voor de rechtszaak die wij in 2007 aan onze broek kregen. Het 
nieuwe internetregime maakt het feitelijk mogelijk ons aan te klagen 
voor publicaties op onze website. Het ministerie van BZ zegt de kwestie 
in de gaten te houden. Op onze website blijven we deze en andere men-
senrechtenkwesties jarenlang volgen.dccIxxiv  dccIxxv  dccIxxvi     

Marteling in politiebureaus en gevangenissen
Tussen 2001 en 2010 zijn bij de Indiase Nationale Mensenrechtencom-
missie (NHRC) ruim 14.000 personen geregistreerd als overleden in In-
diase politiebureaus en gevangenissen, zo staat in het rapport Torture 
in India 2011 van het Asian Centre for Human Rights (ACHR).dccIxxvii In 
de meeste gevallen is sprake van dood door marteling. De ACHR stelt 
ook dat het aantal bekende doden in detentie slechts een fractie is van 
het werkelijke totaal. Niet alle gevallen komen bij de NHRC terecht en 
deze organisatie heeft geen bevoegdheden met betrekking tot het le-
ger. Het rapport Torture en Impunity in India (2008)dccIxxviii toont aan dat 
ruim een derde van de gemelde slachtoffers Dalits zijn en 40% tot de 
daarna laagste kaste behoort. 
Marteling is gruwelijk en het ontbreken van adequate wetgeving en 
handhaving daarvan is een schandvlek voor India. India heeft ook het al 
bijna 25-jarige VN Verdrag tegen Marteling niet geratificeerd. We infor-
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meren parlementariërs over het voortdurende drama. Europarlementa-
riër Peter van Dalen (CU) stelt in december 201dccIxxix: ‘De EU moet deze 
kwestie aankaarten bij de Indiase autoriteiten. Dit is slechts het topje 
van de ijsberg. We kunnen als belangrijke handelspartner van India niet 
net doen alsof onze neus bloedt.’ De Europese Commissie ontkent het 
probleem niet: ’Gevallen van foltering en overlijden in gevangenschap 
zijn geregeld aan bod gekomen in de jaarlijkse lokale mensenrechten-
dialoog tussen de EU en India. (…) Het wetsvoorstel is nog steeds niet 
goedgekeurd en de zaak zal opnieuw worden besproken tijdens de vol-
gende dialoog op 22 maart 2012.’ Ik verwacht dat systematische mar-
teling  een veel actievere houding van de EU zou rechtvaardigen, maar 
nee.
India heeft nog steeds geen wet tegen marteling, al zijn er in de straf-
wet wel bepalingen die marteling verbieden. In de praktijk is sinds 2011 
niets veranderd: ‘Elke dag overlijden gemiddeld vijf mensen in India in 
hechtenis, waarvan een aantal bezwijkt onder marteling in gevangenis-
sen en politiebureaus,’ schrijft The Wire in juli 2020.dccIxxx 

Het zal wel diplomatie zijn
Bij hoorzittingen in de Tweede Kamer kunnen we regelmatig ons ver-
haal doen. Zo neem ik in maart 2013 als spreker deel aan een hoorzit-
ting over mensenrechten.dccIxxxi De Kamer wil ook onze mening horen 
over de Mensenrechtenrapportage 2011 van minister Uri Rosenthal. De 
eerste zin daarvan luidt: ‘De Indiase regering zet zich in voor verbete-
ring van de mensenrechtensituatie in het land, maar er zijn nog de nodi-
ge problemen in India.(…) beperkte handhaving van wetgeving, bijvoor-
beeld op het gebied van arbeidsomstandigheden en sociale kwesties 
(…) corruptie en straffeloosheid.‘ Ook de achtergestelde vrouwen en 
vrijheid van meningsuiting komen aan bod. 
Vreemd, zeg ik, dat meteen de eerste zin de Indiase regering vrijpleit, 
terwijl daarna blijkt dat die ruimschoots tekortschiet en politiek en 
ambtenarij doordesemd zijn van economische belangen, corruptie en 
kastebewustzijn. Ook het rechtssysteem is een nachtmerrie voor armen 
en minderheden: je kunt als Dalit niet of nauwelijks je recht halen, zelfs 
niet bij moord of marteling in een politiebureau. 
Rosenthal is geen voorloper wat betreft mensenrechten, maar ook an-
dere ministers van BZ zijn geneigd mensenrechtenschendingen slechts 
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omfloerst te erkennen, om in één adem de Indiase regering te prijzen 
voor hun pogingen deze te bestrijden. Het zal wel diplomatie zijn..

Modi vergroot de druk op NGO’s
Vanaf mei 2014 waait er een nieuwe politieke wind in India: de hin-
doe-nationalistische partij BJP onder leiding van Narendra Modi komt 
aan de macht. 
In juni 2015 brengen premier Rutte, minister Ploumen en staatssecre-
taris Dijksma met ruim 100 bedrijven in hun gevolg een bezoek aan In-
dia. Nederlandse vertegenwoordigers van ontwikkelings-, milieu- en 
mensenrechtenorganisaties maken ondanks hun verzoek daartoe geen 
deel uit van deze delegatie. De laatste tijd is dat 
wel gebruikelijk en veel NGO’s hebben zich aan-
gemeld, waaronder de LIW , maar de Indiase am-
bassade verstrekt hen geen visa.

Dat is niet toevallig. Het bezoek vindt plaats op 
het moment dat het recht op organisatiedccIxxxii en 
vrijheid van meningsuiting in India steeds meer 
onder vuur liggen.dccIxxxiii Vlak na Modi’s start als 
premier lekt een rapport van de Indiase inlichtingendienst uit over de 
invloed van NGO’s op India’s ontwikkeling.dccIxxxiv Het is gericht aan de 
minister-president en beschuldigt ‘door het buitenland gefinancierde’ 
NGO’s ervan dat ze ‘dienen als instrumenten voor de buitenlandse be-
langen van westerse regeringen’, door het steunen van verzet tegen on-
der meer kernenergie, kolengestookte centrales en genetisch gemodi-
ficeerde gewassen. De agressieve toon is gezet en een aantal NGO’s 
merkt al snel de gevolgen.dccIxxxv 

Samenwerking van Nederlandse met Indiase organisaties wordt onmoge-
lijk of heel moeilijk. Ze krijgen geen visa, Indiase organisaties krijgen geen 
vergunningen voor het ontvangen van financiële steun en bankrekenin-
gen worden geblokkeerd. In mei 2015 schrijven Amnesty, Greenpeace, 
de FNV, FNV Mondiaal, ICCO en de Landelijke India Werkgroep een open 
brief aan Rutte,dccIxxxvi die wordt gepubliceerd in de Volkskrant.dccIxxxvii 

In antwoord op KamervragendccIxxxviii zegt Ploumen dat zij tegen de In-
diase minister van Binnenlandse Zaken haar zorg heeft uitgesproken 

NGO’s onder vuur
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over de krimpende ruimte voor internationale NGO’s om in India te ope- 
reren.dccIxxxix In de maanden daarna zou overleg plaatsvinden over de bij-
drage van internationale NGO’s aan sociale en economische ontwikke-

ling binnen de Indiase wet-
geving. Dat is voor velerlei 
uitleg vatbaar. We zijn er 
niet gerust op, en dat blijkt 
later terecht. 

Muis tegen olifant?
In mei en juni 2017 gaan 
Rutte en Modi bij elkaar op 
bezoek. Eerst gaat Rutte 
met een grote delegatie van 
ministers en bedrijven naar 
India. In de aanloop daarvan 
plaatst de National Herald 
een artikel dat zowel ka-
merlid Voordewind als mij-
zelf citeert.dccxc Voordewind 

zegt: ‘Ik hoop van harte dat de handelsdelegatie zich zal uitspreken over 
de mensenrechtensituatie in India, vooral de kwetsbare situatie van de 
Dalits, religieuze minderheden en kinderarbeid, maar ook over de finan-
ciering van NGO’s.’ Via BNR Radio kan ik laten horen dat de LIW van het 
bezoek van Rutte een duidelijke stellingname verwacht.

De maand daarna pakken we het uitgebreider aan. Als Modi in 2017 een 
bezoek aan Nederland brengt, stuurt de LIW een open brief aan Rutte 
waarin we vragen enkele pijnpunten aan de orde te stellen: de stille re-
geringssteun voor geweld van hindoe-extremisten, de bedreigde vrij-
heid van meningsuiting, weigering van visa aan Nederlandse NGO-me-
dewerkers en de schending van arbeidsrechten in productieketens.dccxci 

Maar we zeggen ook dat India en Nederland samen de schending van 
arbeidsrechten kunnen aanpakken in de productieketens van Neder-
landse bedrijven. 
Trouwdccxcii, de Indiase National Heralddccxciii, The Times of Indiadccxciv en 
The Wiredccxcv schrijven over deze brief. De eindverklaring van Rutte en 

National Herald, 23 mei 2018
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Modi beperkt zich tot de groeiende economische samenwerking. De re-
gering zegt dat ze de zorgen van de LIW in gesprekken met Modi wel 
heeft aangekaart.dccxcvi Sommige ambtenaren van BZ vertellen op ver-
wijtende toon dat onze open brief het opheffen van de blokkades te-
gen NGO’s heeft bemoeilijkt. Dat zou kunnen, maar een oorverdovende 
stilte zet ook niet bepaald zoden aan de dijk. India speelt het spel met 
succes: het knijpt NGO’s de keel af, maar je mag niet roepen dat je stikt 
want dat is slecht voor je kansen om uit de wurggreep te komen.

In de speech bij mijn afscheid van de LIW medio 2018 noem ik een van 
de belangrijkste dilemma’s: ‘Kunnen we een openlijk kritische rol ten op-
zichte van de Indiase regering blijven spelen en tegelijk praktisch met 
onze Indiase partners blijven samenwerken rond verantwoord onder-
nemen in de natuursteen-, zaden- en kledingsector? (…) Ik denk dat we 
die kritiek moeten blijven uiten, en om ons minder kwetsbaar te maken 
meer partners moeten vinden bij andere maatschappelijke organisaties, 
in de politiek en mogelijk het bedrijfsleven.’ 
Ik wil daar nog iets aan toevoegen. Kritiek van een kleine organisatie als 
de LIW/Arisa op een groot land als India kan potsierlijk lijken: de muis 
tegen de olifant. Toch blijkt - en dat is ook wat we van BZ ambtenaren 
horen - dat het India verrast dat ook de Nederlandse regering voorzich-
tig iets zegt over mensenrechten. Het boek erover wordt dan niet ge-
sloten. Ook horen Indiase mensenrechtenactivisten in India via ons en 
de Indiase pers dat er in het buitenland kritiek is. Dat verwachten ze ook 
van ons. We ondersteunen hun stem. 

De afgelopen jaren is de mensenrechtensituatie onder Modi alleen 
maar slechter geworden, laat onder meer Amnesty’s 2020/21 rapport 
zien.dccxcvii Kritische onafhankelijke organisaties, activisten en journa-
listen wordt het werken steeds moeilijker of onmogelijk gemaakt. Ve-
len worden gearresteerd en verdwijnen in overvolle gevangenissen. Ge-
weld door BJP-gerelateerde groepen tegen minderheidsgroepen wordt 
niet onderzocht en bestraft. Wat ik eerder hindoe-nationalisme noemde 
kunnen we nu gewoon hindoe-extremisme noemen. De aanvallen van 
hindoe-militanten op moslims en christenen, gesteund of gedoogd door 
de BJP regering, dreigen de samenleving te splijten. 
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Wat vindt de Nederlandse regering daarvan? Op vragen van Kamerle-
den Segers (CU) en Van der Staaij (SGP) over het geweld tegen moslims 
en christenen antwoord minister Kaag halverwege 2021 dat ’de span-
ningen tussen de verschillende religieuze groeperingen met golfbewe-
gingen verlopen.’ Zij zegt wat over projecten, de noodzaak van dialoog, 
algemeenheden over het belang van mensenrechten en de vaak perfide 
rol van sociale media, maar niets over de rol van de Indiase regering on-
der Modi bij het actief aanwakkeren van de spanningen tussen hindoes 
en met name moslims en christenen. Daar kan geen dialoog tegenop.

Onze moeizame relatie met de Indiase overheid
In 1995 nodigt de Indiase Ambassade de LIW nog uit een bijdrage te 
leveren aan het seminar Consumer boycot versus free trade.dccxcviii De 
verhoudingen zijn dan nog redelijk.
In 2001 vraagt de politieke secretaris van de Indiase Ambassade in Ne-
derland mij een paar keer op gesprek. De eerste keer in januari voor een 
lunch in een aangenaam restaurant in Den Haag. Het is een vriendelijk 
gesprek over wat de LIW doet, en waarom. De aanleiding is waarschijn-
lijk de aanbieding van 13.000 handtekeningen door het Dalit Netwerk 
Nederland in juli 2000. Wat later, terwijl ik in de Ambassade wacht op 
een visum, spreekt een tolk me aan. Hij is een Nederlander die ook an-
dere functies voor de Ambassade vervult. Hij zegt dat ik eigenlijk een 
journalistenvisum moet aanvragen, omdat ik wel eens een artikel schrijf 
na een bezoek aan India. Ik krijg mijn visum, maar ook argwaan.
De tweede bijeenkomst ruim een maand later, op verzoek van de se-
cretaris en op de Ambassade zelf, is al wat indringender. Wat doet die 
LIW nou precies? Als ik een maand later een visum aanvraag om in Del-
hi de voorbereidende conferentie bij te wonen voor de World Confe-
rence Against Racism in Zuid-Afrika, zijn de vragen concreter: wat ga 
ik precies doen, wie ga ik ontmoeten? De Ambassade deelt mee dat ze 

mij vertrouwen - de ondertoon zegt het tegenover-
gestelde - maar dat de Conferentie en mijn deelname 
daaraan vragen oproepen. Op de vraag wie ik in New 
Delhi ga ontmoeten - de vragen worden concreter 
en de druk wordt opgevoerd - antwoord ik dat ik niet 
weet of die mensen het op prijs stellen als ik dat ver-
tel. Daar blijft het bij. Ik krijg een visum.dccxcix 

Weigering van mijn 
visum is een klap
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Eind september 2002 valt dan toch de bijl. Op mijn visumverzoek in ver-
band met een bezoek aan India in het kader van onderwijs en kinderar-
beid krijg ik te horen: ‘It is not in our hands anymore sir, New Delhi [de 
Indiase regering] will decide on your request.’ Na weken wachten wordt 
duidelijk dat het visum niet meer komt. Pogingen om via het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken de zaak vlot te trekken leveren niets op. Tij-
dens de EU-India Top van 2004 in Nederland heeft voormalig premier 
Balkenende ons visumprobleem aangekaart bij de Indiase premier Man-
mohan Singh, zonder resultaat. Het betekent het einde van mijn werk-
bezoeken aan India, die in de jaren daarvoor meestal twee keer per jaar 
plaatsvonden. Ik voelde het al enige tijd aankomen maar toch is het een 
klap. Ik kan niet meer ter plekke met mensen praten en hun werk met ei-
gen ogen zien, mensen die me vaak persoonlijk dierbaar zijn geworden. 
Droevig, maar ik heb er geen moment aan getwijfeld de strijd op te ge-
ven. De contacten houden gelukkig niet op: er zijn meer bezoeken van 
Indiase partners aan Nederland, we ontmoeten elkaar elders in Zuid- 
Azië en de toegenomen mogelijkheden om digitaal te communiceren 
compenseren voor een deel de contacten ter plekke. 

De relatie van de LIW met de Indiase overheid is nooit eenvoudig ge-
weest en uiteindelijk zeer problematisch geworden. De problemen die 
we aankaarten worden gebagatelliseerd of niet erkend. Maar we zoeken 
de Indiase overheid ook niet actief op. We zien haar niet als onze primai-
re gesprekspartner, hoewel wij een gesprek met de Ambassade niet uit 
de weg gaan. Dialoog met Indiase overheden, zo menen wij, hoort pri-
mair thuis bij Indiase maatschappelijke organisaties. Deze zoeken inder-
daad veelvuldig contact: van confronterend, constructief-kritisch tot 
samenwerkend. Desondanks lopen we natuurlijk in het oog bij de Indi-
ase Ambassade, omdat onze activiteiten invloed hebben op de Neder-
landse relatie met India. Dieptepunt is natuurlijk de rechtszaak in 2007, 
aangespannen door een Indiaas kledingbedrijf, later met mondelinge 
steun van de Indiase regering, tegen de LIW en andere organisaties.

De pogingen om jaren later toch weer een visum te bemachtigen mis-
lukken. Zelfs een uitnodiging van multinational Syngenta om naar In-
dia te komen voor een stakeholder meeting over de zadenkwestie helpt 
niet om de Indiase Ambassade te vermurwen. Als ik een reden vraag 
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voor de afwijzing is het antwoord: dat weet u zelf wel.
Tijdens een gesprek een aantal jaren daarvoor wijst de politieke secre-
taris naar mijn schoenen en zegt: ‘Wat zou u er van vinden dat ik zou 
zeggen dat uw schoenen niet goed gepoetst zijn? U praat vaak negatief 
over India; hoeveel artikelen in uw blad India Nu zijn eigenlijk positief 
en hoeveel negatief? U maakt ons zwart.’ Op mijn vraag of onze activi-
teiten rond mensenrechten niet legitiem zijn vanuit het oogpunt van In-
dia’s democratische waarden, komt geen antwoord. 
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VI. Achteraf bezien
Wat hebben we bereikt en welke resultaten zijn blijvend? Wat zijn nu en 
in de nabije toekomst de kansen en uitdagingen van een kleine mensen-
rechtenorganisatie als Arisa? Wat valt er te leren van onze strategieën 
van de afgelopen 40 jaar? Hoe is de context waarin we werkten veran-
derd, en wat heeft dat voor gevolgen?
Bij de beantwoording van die vragen passeren alle langlopende thema’s 
van de LIW de revue: 

1. Ontwikkelingssamenwerking (OS) met India
2. Kinderarbeid en onderwijs
3. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)
4. Dalits
5. Mensenrechten in breder perspectief 

Deze thema’s zijn in de loop der jaren steeds meer met elkaar verwe-
ven. Bijvoorbeeld: hoe kunnen OS fondsen worden ingezet voor bestrij-
ding van kinderarbeid en IMVO, hoe bereik je daarbij ook Dalit kinderen, 
en welke baat kunnen Dalits hebben bij verantwoord ondernemen? En 
niet te vergeten: hoe kunnen we ondanks de toenemende repressie van 
maatschappelijke organisaties en andere kritische stemmen in India (en 
andere landen in Zuid-Azië) toch in het strijdperk treden voor mensen-
rechten? 

Onze doelstellingen en partners
Onze aanvankelijke doelstelling was het ondersteunen van progressie-
ve bewegingen; nu zie ik dat als een van de middelen. We hebben het 
doel later concreter geformuleerd: bijdragen aan een menswaardig be-
staan voor de (kans)armen in India. Begin 2002 voegen we toe dat dit 
gebeurt ‘vanuit het bredere streven naar een rechtvaardige wereld met 
de mensenrechten als uitgangspunt’. Sindsdien noemt de LIW zichzelf 
een mensenrechtenorganisatie. In 2016 zeggen we dat de LIW ‘streeft 
naar een rechtvaardiger samenleving waarin mensenrechten, waaron-
der arbeidsrechten, in India en andere Zuid-Aziatische landen worden 
nageleefd.’
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‘Solidair met de rechtelozen’ zit al in onze oorspronkelijke aanpak, maar 
wordt later onze richtinggevende slogan. Om dat waar te maken is het 
noodzakelijk om nauw met NGO’s en vakbonden in India samen te wer-
ken. We willen vooral met organisaties werken die arme en gemargi-
naliseerde groepen vertegenwoordigen, en deze zelf stem en invloed 
geven. Met organisaties die publieke diensten als onderwijs en gezond-
heidszorg uitvoeren, werken we alleen samen als 
ze daarin vernieuwend zijn, en groepen bereiken 
die nog geen toegang hadden tot die voorzienin-
gen. Organisaties met veranderpotentieel dus. 

Indiase organisaties hebben onze opvattingen 
mede gevormd, hetgeen we ook hebben uitge-
dragen. Maar altijd is duidelijk dat zij uiteindelijk 
over hun eigen daden en woorden gaan, en wij 
ook. We hebben vrijwel nooit organisaties gefinancierd, en in het enkele 
geval waarin we daarin wel een (meestal indirecte) rol speelden, dan al-
tijd ná een fase waarin de niet-financiële samenwerking voorop stond. 
Al met al denk ik dat we diverse geslaagde en blijvende vormen van sa-
menwerking op touw hebben gezet, waarbij we als organisaties elkaar 
aanvulden. Vaak binnen bredere coalities van Nederlandse en internati-
onale organisaties. 

Een belangrijke partner in India is de MV Foundation waarmee we sinds 
1995 samenwerken. Zij lieten ons zien dat het mogelijk is om kinder-
arbeid te bestrijden en kinderen die tot de armste groepen behoren, 
naar een reguliere dagschool te krijgen. Een visie en aanpak die in India 
van marginaal tot mainstream werd, in Indiase wetgeving vorm kreeg én 
daarnaast in Afrika  en Midden-Amerika gehoor vond. 
Een belangrijke partner in Nederland in de coalities rond kinderarbeid, 
IMVO, Dalits en OS is sinds midden jaren negentig de FNV in diverse 
geledingen: van FNV Mondiaal (later omgedoopt tot Mondiaal FNV) 
tot sectorale bonden op het gebied van onder meer voeding, onder-
wijs, bouw en agrarisch werk. De basis daarvan is natuurlijk de gemeen-
schappelijke focus op arbeidsrechten. Terwijl directe samenwerking 
met de traditionele vakbonden in India meestal lastig was, werkten met 
we met ‘Mondiaal’ en de bonden aan thema’s waarbij ook hun Indiase 

Van marginaal naar 
mainstream
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partnerbonden waren betrokken. Diverse door de LIW geëntameerde 
thema’s zijn door de FNV opgepakt. Omgekeerd hadden wij veel baat bij 
hun ervaringen, de inzet van hun achterban, hun internationale netwerk 
en langetermijnperspectief. Arisa blijft daarom zeer gebaat bij een goe-
de en langdurige relatie met de Nederlandse vakbeweging.

Een strategisch middel uitgelicht: politieke pleitbezorging
Politieke pleitbezorging is op alle onderwerpen een onmisbare activiteit 
van de LIW geweest. Onmisbaar omdat zonder die druk geen beleids-
verandering van de grond komt.
Dat begon toen we met Indiase vissersbonden het ministerie van OS 
aanspraken op de negatieve effecten van de levering van visserijtraw-
lers met hulpgelden, en het ministerie daarmee ophield. Pleitbezorging 
droeg ook bij aan de afbouw van de zuivelhulp aan India. Over maat-
schappelijk verantwoord ondernemen, kinderarbeid, Dalits en andere 
mensenrechtenkwesties hadden we een veelheid van contacten met 
Kamerleden, Kamercommissies, ministers en ministeries. Een indicatie 
van de frequentie daarvan: op de website van de Tweede Kamer wordt 
de Landelijke India Werkgroep tussen 2008 en 2018 75 keer genoemd, 
voor de helft in de context van Kamervragen over publicaties van de 
LIW. Daarnaast leverden we informatie aan voor Kamervragen, moties 
en debatbijdragen, zonder dat onze naam aan het resultaat verbonden 
werd. We stuurden een groot aantal brieven en voerden een groot aan-
tal gesprekken vooral met de ministeries van (Buitenlandse Handel en) 
Ontwikkelingssamenwerking en Economische Zaken.

Het woord lobby staat in de geur van geheimzinnigheid en zelfs achter-
baksheid, daarom gebruik ik het liever niet. Pleitbezorging is vooral we-
ten wat je wil bepleiten, bij wie en wanneer je dat het beste kunt doen. 
De inhoud - het ‘wat’ - ging via brieven, rapporten en artikelen de open-
baarheid in, waarna we het bij politieke contacten toelichtten en toe-
spitsten op vragen om actie van Kamer of regering. Het was natuurlijk 
van cruciaal belang dat de informatie die wij aanleverden klopte. Zonder 
dat loopt het vertrouwen in de afzender en alle volgende informatie een 
flinke deuk op. Aan ons onderzoek en onze rapporten stelden we daar-
om hoge eisen. 
Het ‘wie’ bepaalden we op basis van prioriteiten en portefeuille van een 
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Kamerlid, minister of ambtenaar. Natuurlijk is het daarbij een extra voor-
deel als je iemand treft die ‘onze’ onderwerpen een hoge prioriteit geeft. 
Joël Voordewind (CU) was daarvan sinds 2007 het duidelijkste voor-
beeld. Zelf zocht hij - heel belangrijk - ook weer steun van parlementai-
re collega’s. Het ‘wanneer’ bepaalden we vaak door nauwgezet te vol-
gen bij welke Kamerdebatten onze informatie kon aanhaken. Maar soms 
was een rapport zo nieuwswaardig dat het ook zonder zo’n ‘haakje’ kon. 
Na 2000 is politieke pleitbezorging een grotere rol gaan spelen in het 
LIW-werk, en dan met name rond de thema’s IMVO, kinderarbeid, Dalits 
en andere mensenrechten. Toen de Kamer en diverse regeringen IMVO 
en het bestrijden van kinderarbeid eenmaal omarmd hadden, ontstond 
ruimte voor meer specifieke voorbeelden, zoals kinderarbeid in bedrijfs-
sectoren als kleding, zaden en natuursteen. 
Wij volgden niet alleen de bestaande agenda’s van de Kamer en minis-
teries rond ontwikkelingssamenwerking, bedrijfsleven en mensenrech-
ten, maar voegden daar in de loop van de tijd ook zelf onderwerpen aan 
toe. Onze agendering van Dalits en andere mensenrechten was aan-
vankelijk wel maar later minder succesvol, vooral toen India tegengas 
begon te geven. De meeste partijen gaven het op toen de regering elke 
kritiek op de Indiase overheid ging vermijden. 
Is onze pleitbezorging de tijd en moeite waard geweest? Absoluut! Ver-
geleken met andere activiteiten, bijvoorbeeld het doen en publiceren 
van een goed onderzoek, vergt pleitbezorging relatief weinig tijd, terwijl 
het onontbeerlijk is om Kamer en regering in beweging te krijgen en te 
houden. We kregen zelden precies wat we wilden, maar in de meeste 
gevallen, durf ik te zeggen, zijn er stappen in de goede richting gezet en 
nieuwe onderwerpen geagendeerd. 

Ontwikkelingssamenwerking met India: verleden en toekomst
In de beginfase van de LIW boekten we snel succes met de trawlerac-
tie, en ook later hebben we kunnen bijdragen aan de kanteling van het 
OS beleid ten aanzien van India. Of zoals een officiële evaluatie van de 
Nederlandse OS met India uit 1994 constateert: ‘Continue druk van de 
Landelijke India Werkgroep droeg bij aan dit nieuwe beleid’ – wat in-
hield dat een aanzienlijk deel van de hulp voortaan ging naar bestrijding 
van armoede en achterstelling, onder meer in programma’s rond drink-
watervoorziening, basisonderwijs, vrouwenrechten en milieubehoud. 
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Niet geslaagd is ons streven ontwikkelingssamenwerking grotendeels 
te richten op de bestrijding van armoede en het realiseren van mensen-
rechten. Een paar bruggen te ver, zo bleek. Het bedrijfsleven heeft altijd 
flink mee kunnen eten uit de ruif van OS, onder het twijfelachtige motto 
dat activiteiten van die bedrijven in India ook goed voor de armen zijn.
De bilaterale samenwerking stopt in 2003 abrupt door toedoen van In-
dia én van Nederland. De Indiase regering van de hindoe-nationalisti-
sche BJP partij wil zich vooral associëren met grote landen. Nederland 
wijst het Indiase aanbod af om de bilaterale samenwerking te vervangen 
door vormen van particuliere en semi-gouvernementele samenwerking. 

Dat laatste gebeurt later alsnog, vooral met hulp-
geld dat wordt ingezet voor programma’s waar 
het Nederlandse bedrijfsleven blij mee is. Maar 
gelukkig ook voor soms omvangrijke program-
ma’s van maatschappelijke organisaties, waaron-
der LIW, FNV en Stop Kinderarbeid.

Vanaf 2012 vallen de terreinen buitenlandse 
handel en ontwikkelingssamenwerking (BHOS) 

onder één minister. ‘Gedeelde belangen zouden een bijdrage kunnen le-
veren aan wederzijds profijt’, zo benoemt de onafhankelijke directie In-
ternationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van BZ een beleids-
doel van het ministerie tussen 2012 en 2020.dccc India wordt bij deze 
hulp&handel-aanpak weer een belangrijk partnerland. Een voordeel zou 
zijn dat de handel nu als het ware aan tafel zit met de pleitbezorgers 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En inderdaad heeft mi-
nister Ploumen zich hiervoor sterk gemaakt. De LIW heeft hiervan dank-
baar gebruik gemaakt om IMVO te agenderen. 
Maar de vermenging van handel en hulp heeft ook een groot nadeel, zo-
als blijkt uit een programma als het Dutch Good Growth Fund van 750 
miljoen Euro, dat ook in India actief is. Het moet armoedebestrijding 
en IMVO combineren met toegang van Nederlandse bedrijven tot nieu-
we markten. Dat laatste is succesvol, het eerste lukt hoogstens matig. 
Hulp & handel is een verstandshuwelijk waarbij een van de partners er 
meestal bekaaid van af komt. Minister Ploumen en haar opvolgers stel-
den wel in toenemende mate IMVO als voorwaarde voor steun aan OS 
programma’s via het bedrijfsleven, maar de impact daarvan op verbete-
ring van arbeidsrechten is tot op de dag van vandaag mager. 

Het verstandshuwelijk 
van hulp en handel
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De besteding van hulp in India via het bedrijfsleven is momenteel, hal-
verwege 2022, aanzienlijk. Dat is aanzienlijk minder het geval met steun 
aan onafhankelijke Indiase mensenrechtenorganisaties. Ook daarvoor 
was het vaak al moeizaam opereren voor kritische NGO’s maar met na-
me sinds 2014, toen Modi premier werd, wordt onafhankelijke kritische 
en activistische organisaties het leven zuur of onmogelijk gemaakt. Or-
ganisaties die hen met overheidsgeld steunden zoals Hivos en Cordaid 
zijn gedwongen uit India te vertrekken, of zijn zelf vertrokken omdat 
hun speelruimte te zeer werd ingeperkt. Een aantal voorheen interna-
tionale organisaties zijn geheel Indiaas geworden, maar ook zij moeten 
op hun tellen passen. Toch zijn er nog mogelijkheden, bijvoorbeeld via 
Mondiaal FNV en Arisa, om met Indiase lokale organisaties en soms met 
bedrijven aan betere arbeidsomstandigheden te werken.

De LIW en nu Arisa maken al een aantal jaren gebruik van de mogelijk-
heden die de combinatie van hulp en handel biedt. Vaak gaat het over 
onderwerpen die wij zelf hebben geagendeerd, zoals kinderarbeid en 
de maatschappelijke rol van bedrijven. Momenteel is de alliantie Work: 
No Child’s Business actief, en zijn er via onder meer de Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland IMVO-projecten met bedrijven in de zaden-, 
kleding- en natuursteen-sector. Kansen op dit gebied liggen er waar-
schijnlijk in de toekomst ook, in India en in de andere Zuid-Aziatische 
landen waarop Arisa zich richt.
In de beleidsevaluatie Gedeelde belangen – Wederzijds profijt? doet de 
IOB interessante aanbevelingen op het gebied van hulp en handel. Ze 
bepleit meer te sturen op impact op de lange termijn, en meer op sec-
toren en ketens in plaats van op enkele individuele bedrijven. IMVO en 
verduurzaming van waardeketens moeten versterkt worden. Dat sluit 
allemaal goed aan bij de ambities van Arisa en partners. Het is te hopen 
dat de minister die aanbevelingen overneemt, en India het ook in de 
toekomst toelaat dat sectorale initiatieven werken aan verbetering van 
arbeidsrechten.  Er zijn ook programma’s die zich moeilijk lenen voor 
Buitenlandse Zaken-financiering. Dat zijn met name programma’s met 
en voor Dalit organisaties, mensenrechten- en al te uitgesproken mi-
lieuorganisaties. India maakt dit steeds moeilijker en vaak onmogelijk. 
Mogelijk zijn hiervoor andere financiers te vinden. 
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Samenvattend: we hebben tot circa 2000 aanzienlijk kunnen bijdragen 
aan het ombuigen van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking met 
India in de richting van sociale en milieuprojecten. Sinds de samenvoe-
ging van handel en hulp in één ministerie hebben we gebruik kunnen 
maken van financiering voor Stop Kinderarbeid en IMVO-gerelateerde 
activiteiten als de Convenanten kleding en natuursteen. Voor ‘contro-
versiëler’ programma’s moet andere financiering worden gezocht.
Wat betreft het EU ontwikkelingsbeleid boekten we vooral resultaat wat 
betreft de zuivelhulp voor Operatie Vloed. Pogingen om de omvangrijke 
hulp van de EU en Nederland aan Indiase onderwijsprogramma’s bij te 
sturen in de richting van werkende kinderen leden schipbreuk. Geluk-
kig zijn onze partnerorganisatie MV Foundation en andere organisaties 
er wél in geslaagd om het Indiase basisonderwijs te ‘openen’ voor grote 
aantallen werkende kinderen.

Kinderarbeid en onderwijs
Kinderarbeid is vanaf 1995 een centraal thema voor de LIW en is dat nu 
ook voor Arisa. Dat was aanvankelijk niet vanzelfsprekend. Lange tijd 
zagen we het als een gevolg van armoede; inkomensverbetering zou dit 
probleem oplossen. Dat het uit de wereld helpen van kinderarbeid juist 
armoedebestrijding is, werd ons medio jaren negentig duidelijk gemaakt 
door de Indiase NGO’s SACCS, Global March en vooral de MV Founda-
tion. Daar konden we vanuit Nederland op grofweg twee manieren aan 
bijdragen. Allereerst door bij publiek en beleidsmakers die andere visie 
op kinderarbeid te bepleiten, met als beoogd resultaat om deze te ver-
anderen. Ten tweede door bedrijven en overheden aan te spreken op 
hun verantwoordelijkheid voor producten zónder kinderarbeid, en voor 
wettelijke vastlegging van een verbod op kinderarbeid in productieke-
tens.
Daarin zijn we samen met Stop Kinderarbeid goed geslaagd. In India en 
Afrika zijn nu veel voorbeelden van de gebiedsgerichte aanpak van kin-
derarbeid, waarbij de hele gemeenschap meewerkt om kinderen uit het 
werk te halen en naar het reguliere onderwijs te halen. Deze breed (uit)
gedragen visie heeft in Nederland maar geleidelijk ook bij de ILO ingang 
gevonden. 
Opmerkelijk resultaat hebben we ook bereikt met de focus op Neder-
landse, Europese en internationale bedrijven in de productieketens van 
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kleding, tapijten, voetballen, natuursteen en 
zaden. We hebben onderzoek gedaan en ge-
publiceerd, en politici geconfronteerd met 
de resultaten daarvan. Het heeft geleid tot 
nieuw overheidsbeleid, bijvoorbeeld de wet-
telijke sanctionering van het gebruik van kin-
der- en dwangarbeid door bedrijven die pro-
fiteren van overheidsprogramma’s. De Wet 
Zorgplicht Kinderarbeid, geïnitieerd door Kamerlid Van Laar (PvdA), be-
vat enkele aanbevelingen van Stop Kinderarbeid. Deze wet is mede de 
aanzet geweest tot bredere wetgeving rond schending van mensen-
rechten en milieu.
In de loop van de jaren heeft ook ons hardnekkig bestoken van bedrij-
ven met informatie over misstanden in hun ketens vermindering van 
kinderarbeid opgeleverd, bijvoorbeeld in de zaden-, natuursteen en kle-
dingsectoren. Ons werk rond kinderarbeid en IMVO is daarbij nauw ver-
weven geraakt. Bij bedrijven die we aanspraken op kinderarbeid heb-
ben we daarna ook bepleit  andere arbeidsrechten na te leven. De strijd 
tegen kinderarbeid in productieketens heeft substantieel bijgedragen 
aan de huidige internationale norm dat bedrijven zélf de verantwoorde-
lijkheid hebben om arbeidsrechten in hun productieketen te realiseren. 
Kinderarbeid bleek een breekijzer voor meer vergaande maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid van bedrijven.

Het oude paradigma: eerst armoede bestrijden, dan verdwijnt kinderar-
beid vanzelf, is hardnekkig gebleken maar wel afgezwakt. Dat blijkt on-
der andere uit de Durban Call to Action on the Elimination of Child La-
bour (2022), die uitbanning van kinderarbeid benadrukt als manier om 
armoede te bestrijden.dccci  
Het is positief dat India wettelijk heeft vastgelegd dat élk kind naar een 
dagschool gaat en geen werk hoeft te doen dat dit belemmert.  Dat is 
nog lang niet volledig in de praktijk gebracht, zeker sinds de langdurige 
schoolsluitingen tijdens de Covid 19 pandemie hebben geleid tot een 
enorme uitstroom uit het onderwijs en een sterke toename van kinder-
arbeid.

De gebiedsgerichte aanpak in India bleek op kleinere schaal overdraag-

Opmerkelijk resultaat
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baar naar Afrika: een verdienste van de hele Stop Kinderarbeid Coali-
tie en een bijzondere ervaring. Met veel andere op het oog herhaalbare 
programma’s lukt dat niet. Op basis van een gegeven en twee voorwaar-
den lukte dat hier wel. Het een niet altijd onderkend feit dat zelfs anal-
fabete arme ouders die weinig verwachten van de toekomst  bijna altijd 
enige hoop hebben dat hun kinderen het via onderwijs beter zullen krij-
gen. Vervolgens is de eerste voorwaarde dat lokale gemeenschappen 
zelf een cruciale rol spelen bij veranderingen die het leven van hun kin-
deren en henzelf perspectief geven. Ten tweede moet er een lokale or-
ganisatie - en vervolgens ook een (lokale) overheid - zijn die de overtui-
ging heeft dat schoolgang voor de armste en meest rechtelozen nodig 
en mogelijk is, en die vervolgens alles uit de kast haalt om dit te verwe-
zenlijken. In Afrika bleken lokale instituties, bijvoorbeeld dorpsraden, al 
ervaring te hebben bij het organiseren van gemeenschappen voor ge-
zamenlijke doelen. 

De noodzaak om kinderarbeid te bestrijden blijft acuut en is enorm toe-
genomen door de Covid 19 pandemie. Nu verzaken zou die terugslag 
tot een blijvende maken. Het is daarbij belangrijk om het onderwerp ook 
op de politieke agenda te houden. Dat lijkt geregeld, vanwege enerzijds 
de inmiddels erkende ernst van het probleem en anderzijds de ‘aaibaar-
heid’ van het onderwerp, maar blijvende aandacht is geenszins gega-
randeerd. Er is veel concurrentie van andere dringende problemen. 

Een risico is ook dat de aandacht alleen uitgaat naar kinderarbeid in 
multinationale productieketens. De meeste werkende kinderen werken 
niet voor grote marktpartijen, maar in kleine lokale bedrijven, bij boeren 
én in het huishouden. Ook daar is lokale organisatie en mobilisatie on-
ontbeerlijk, en in het verlengde daarvan ondersteuning van onafhan-
kelijke organisaties die het vliegwiel van verandering zijn. Overheden, 
bedrijven, NGO’s en vakbonden hier moeten blijvend investeren in het 
uitbouwen en ondersteunen van de gebiedsgerichte aanpak. 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Het begon met ‘schone’ kleding en tapijten zonder kinderarbeid, en met 
vrijwillige keurmerken. Het was een nieuwe invalshoek voor de aanpak 
van armoede en rechteloosheid, die zou uitmonden in IMVO: Internati-
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onaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De LIW was daarvan 
in Nederland een van de initiatiefnemers. Inmiddels gaat het over de 
verplichting van bedrijven om zich te houden aan internationale nor-
men op het gebied van mensenrechten en milieu. Onderweg leek het 
vaak een lange tocht van twee stappen voorwaarts en een terug, toch 
kunnen we constateren dat in zo’n 20-25 jaar een relatief snelle en ra-
dicale verandering heeft plaatsgevonden in het denken over de maat-
schappelijke rol van bedrijven. Helaas zijn normen zoals de OESO Richt-
lijnen nog steeds vrijwillig, en staat de praktijk er nog ver van af. Ook is 
het nog de vraag in hoeverre toekomstige wetgeving deze richtlijnen 
helemaal zal weerspiegelen. Maar de trend is  gezet: meer verplichting, 
minder vrijblijvendheid. 
We pleitten als LIW, vooral via het MVO Platform, al snel voor IMVO wet-
geving, maar waren ook steeds betrokken bij vrijwillige vormen van MVO 
zoals die vanaf eind vorige eeuw gestalte kregen. De LIW en het MVO 
Platform werden om dat laatste soms bekritiseerd. Ik was en ben ervan 
overtuigd dat je geen effectieve wetgeving voor elkaar krijgt zonder 
een lange weg van begripsvorming, acceptatie en uitvoering, successen 
en mislukkingen. Alleen op basis daarvan kon de conclusie gemeengoed 
worden dat vrijwilligheid niet genoeg oplevert en dat je verantwoorde-
lijkheid van bedrijven juridisch moet verankeren. Dit lijkt nu te gaan luk-
ken, maar ik denk dat de strijd om betekenisvolle wetgeving en vooral 
de uitvoering daarvan nog lang niet is gestreden en gewonnen. Niet in 
Nederland, niet in de EU en niet internationaal. Het denken in termen 
van oplossingen door ‘de markt’ en de macht van het internationale be-
drijfsleven zijn daarvoor nog te groot.

De LIW heeft regelmatig meegewerkt aan vrijwillige initiatieven die uit-
eindelijk niet of niet helemaal aan onze normen voldeden. Soms zijn we 
eruit gestapt zoals bij Rugmark, het TFT natuursteenprogramma en het 
IDH theeprogramma. Soms zijn we het toch aangegaan en hebben we 
jaren actief deelgenomen, zoals bij het Kledingconvenant. Bij het Na-
tuursteen convenant is Arisa nog steeds betrokken. Toen ik al schrij-
vend de multi-stakeholder initiatieven tegenkwam waarbij we teleur-
gesteld zijn vertrokken, schrok ik: hadden we niet te vaak verkeerde 
besluiten genomen? Achteraf geloof ik niet dat dit zo is. We hadden ons 
als LIW kunnen beperken tot voorlichting, campagnes en beleidsbeïn-
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vloeding, dan maak je geen vuile handen. Maar het was noodzakelijk om 
ideeën in de praktijk uit te proberen, ook als die praktijk tekortschoot en 
niet voldeed aan onze verwachtingen. We hebben ook van fouten veel 
geleerd. Bijvoorbeeld dat de impact van gedragscodes zonder publieke 
verantwoording en lokale betrokkenheid varieert tussen weinig effec-
tief en zeer schadelijk. Deze inzichten gebruikten we weer in volgende 
campagnes en beleidsbeïnvloeding. Richtlijnen als die van de VN en de 
OESO ontwikkelen zich verder naar aanleiding van de praktijk. Met an-
dere woorden: vrijwillige IMVO initiatieven zijn hard nodig geweest en 
blijven nodig om de aard en kwaliteit van wetgeving te beïnvloeden. 
Een belangrijke plus is dat ze soms verder gaan dan bestaande en te 
verwachten wetgeving - al blijft staan dat uiteindelijk alleen een wette-

lijke verplichting bedrijven echt kan vastpinnen 
op hun verantwoordelijkheden.

Er zijn lessen te trekken ten aanzien van de voor-
waarden voor het meewerken aan de uitvoeren-
de kant van MVO. De eerste is dat de duik in de 
praktijk niet mag betekenen dat de onafhanke-
lijkheid en kritische houding van de LIW op de 
tocht komen te staan.
In de onderhandelingen over het Kleding- en 

Natuursteenconvenant hebben we steeds laten weten dat we door-
gaan met publicatie van kritische rapporten over die sectoren, inclusief 
de bedrijven die aan de convenanten deelnamen. Ik was verbaasd dat 
bedrijven daarover verbaasd waren. Natuurlijk kregen ze de kans om 
feitelijk op onze rapporten te reageren en aan te geven welke verbeter-
maatregelen ze gingen nemen. De tweede les is dat we moeten kunnen 
meebeslissen over de inhoud en deels de uitvoering van een initiatief, 
willen we eraan meedoen. Daar ging het mis met het IDH, TFT en Rug-
mark. Ten derde: multi-stakeholder initiatieven moeten zich al doende 
verder kunnen ontwikkelen en leren van ervaringen. Maar zoals voor al-
le criteria geldt: in de praktijk is het ook voor ons leren van ervaringen. 
Vaak weet je tevoren niet wat je te wachten staat, en soms heb je te 
maken met verborgen agenda’s. Dan moet je besluiten nemen op basis 
van inschatting en niet van harde feiten.

Onafhankelijkheid 
mag niet op de tocht 

staan
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Nationale economieën zijn onderling zeer met elkaar verknoopt en in 
dat netwerk maken de machtigste spelers de dienst uit, zowel multi-
nationale bedrijven als landen. Bedrijven die landen en markten opzoe-
ken waar de regelgeving of handhaving onder de maat is (de beruchte 
race to the bottom), maken daar zonder tegendruk zelden geen mis-
bruik van. De kledingindustrie is een bekend voorbeeld, maar de zade-
nindustrie vind ik minstens zo schrijnend. Het gaat om grote kapitaal-
krachtige bedrijven die ook in Nederland veel en langdurig investeren 
in nieuwe zaden. Ze staan hier vaak als goede werkgevers bekend, maar 
in India betalen ze boeren een schijntje voor de door hen opgekweekte 
zaden, waardoor de grotendeels vrouwelijke werknemers niet eens het 
magere minimumloon krijgen en alle arbeiders ver onder een leefbaar 
loon verdienen.
Multinationals bewegen niet vanzelf, en zeker niet als dat hun econo-
mische belangen aantast. In gesprekken die wij met ze hadden zeiden 
ze vaak dat ze al deden wat wij bepleitten, en dat we dus niet hoefden 
te ‘duwen’. Maar bedrijven zijn primair gericht op privaat succes en niet 
op publiek belang. Dat moet worden afgedwongen door maatschappij 
en politiek. Er zijn voorlopers die nieuwe ideeën snel adopteren en bij-
dragen aan betere praktijken en nieuwe visies. Maar vakbonden, maat-
schappelijke organisaties en de pers hebben de rol om nieuwe ideeën 
aan te kaarten, uit te proberen en breder ingang te doen vinden. En, ja-
wel, om te duwen. Overheden hebben de taak om de succesvolle ideeën 
en praktijken om te zetten in beleid en wetgeving. Hen daartoe aanzet-
ten blijft noodzakelijk - waarbij de middelen kunnen variëren van verlei-
ding tot aan de schandpaal nagelen. 

Op de stroperigheid van het Nederlandse IMVO beleid ben ik al eerder 
ingegaan. Inmiddels zijn de begrippenkaders ervan wel drastisch ten 
goede veranderd en is het grondwerk verricht voor wetgeving. De grote 
vraag voor mij blijft of IMVO een veranderingsmotor is waarmee we de 
bestaande sociaaleconomische ongelijkheid, de milieu- en de klimaat-
crisis te lijf kunnen gaan. Ik denk dat IMVO alléén de wereld niet gaat 
redden, dat het voor Arisa, soortgelijke NGO’s, vakbonden en milieuor-
ganisaties, slechts één van de instrumenten is of kan zijn om een recht-
vaardige wereld op basis van mensenrechten te bevechten. En zelfs als 
de wetgeving internationaal helemaal in orde is, moeten mensen zich 
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wel kunnen organiseren om hem te kunnen gebruiken. Dat is gezien de 
bestaande en vaak nog toenemende repressie in landen als India, China 
en Turkije niet bepaald vanzelfsprekend. Dergelijke repressie bestaat in 
Nederland en Europa niet, maar wij kennen wel ongereguleerd flexwerk, 
onzeker werk en uitbuiting van migranten. Zonder organisatie zijn deze 
praktijken ook hier deel van het patroon van structurele uitbuiting, zoals 
we dat kennen van landen als India.
IMVO is op z’n best onderdeel van een groter proces van noodzakelij-
ke verandering van de Nederlandse, Europese en internationale econo-
mie en politiek. Louter met een IMVO bril kijken leidt tot bijziendheid, 
zoals ik ook bij de strijd tegen kinderarbeid heb betoogd. IMVO is een 
belangrijke, maar ook beperkte correctie op de trend van groeiende on-
gelijkheid en verslechterende ecosystemen. Een bescheiden inperking 
van de macht van grote bedrijven. Er is meer nodig. Bijvoorbeeld het 
aanpakken van grootscheepse belastingontduiking door multinationale 
bedrijven, mogelijk gemaakt door Nederlands overheidsbeleid. De Rus-
sische oorlog tegen Oekraïne en de haperende pogingen om zicht te 
krijgen op de schimmige wereld van Russisch geld, maken weer eens 
duidelijk hoezeer Nederland voorrang heeft gegeven aan financiële be-
langen, ten koste van publieke waarden als energiezekerheid, transpa-
rantie en bevordering van mensenrechten. 
En voor wat betreft India: gezien de toenemende wederzijdse investe-
ringen en handel bij gelijktijdig toenemende schendingen van mensen-
rechten en ondermijning van de rechtsstaat in India, is er alle reden de 
relatie van Nederland met India kritisch onder de loep te nemen. De EU 
en India gaan in 2022 onderhandelen over een investerings- en han-
delsverdrag waarover de gesprekken tien jaar geleden vastliepen. Dit 
is mogelijk een gelegenheid om de naleving van mensen- en arbeids-
rechten en bestrijding van kastediscriminatie als voorwaarden te stel-
len voor afspraken over economische samenwerking. Dat impliceert 
ook waarborgen voor het terugdringen van hindoe-extremisme. Eerlijk 
gezegd is het, gezien premier Modi’s track record, weinig reëel te ver-
wachten dat daarover met India relevante afspraken kunnen worden 
gemaakt. In dat geval is het beter niet méér onderlinge afhankelijkheid 
te creëren door een nieuw handels- en investeringsverdrag, en India te 
‘belonen’ voor toenemende repressie. We gaan de ‘Russische fout’ toch 
niet opnieuw maken?
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Dalit lives matter – maar niet voor de meeste politici
Het ontstaan van een Indiase en wereldwijde beweging voor de men-
senrechten van Dalits was een bijzondere omslag. Organisaties van een 
op alle fronten gediscrimineerde en vernederde bevolkingsgroep van nu 
200 miljoen mensen, deden rond de millenniumwisseling voor het eerst 
een beroep op internationale verdragen en vroegen de internationale 
gemeenschap zich hun lot aan te trekken. Tijdens de Wereld Racisme 
Conferentie in Durban, Zuid-Afrika (2001) wisten zij voor het eerst de 
internationale aandacht te vestigen op kastediscriminatie als ’misdaad 
tegen de menselijkheid’. Kort daarvoor ontstond 
een stevige solidariteitsbeweging, het Interna-
tional Dalit Solidarity Network (IDSN), waarvan 
de LIW vanaf het begin deel uitmaakte en waarin 
Arisa nog steeds actief is. 

Na intensief lobbywerk van IDSN doen de VN 
mensenrechtenrapporteurs en het Office of the 
High Commissioner on Human Rights van de VN min of meer wat bin-
nen hun mogelijkheden ligt om aandacht voor het onderwerp te vra-
gen. Dat heeft geleid tot de concept Principes en Richtlijnen ter bestrij-
ding van kastediscriminatie. Het bracht ook meer kennis over de rol die 
kastediscriminatie speelt bij andere schendingen van mensenrechten. 
Tijdens het vierjaarlijkse Mensenrechten Examen dat elk land moet af-
leggen bij de VN Mensenrechtenraad, worden regelmatig vragen over 
het onderwerp gesteld. Inmiddels erkennen alle landen, uitgezonderd 
India, dat het verbod op discriminatie op basis van werk en afkomst - 
dus ook kaste - onder het VN anti-discriminatie verdrag valt. Datzelfde 
geldt voor de door de ILO gebruikte term ‘sociale afkomst’ waaronder nu 
- hoewel bewust nogal onder de radar gehouden - ook kaste valt. 

Maar er valt nog een wereld te winnen. De Mensenrechtenraad heeft 
de Principes en Richtlijnen niet bevestigd, en het ontbreekt ook nog 
aan een internationaal verdrag om kastediscriminatie overal ter wereld 
te bestrijden. India verzet zich tegen elke aandacht voor het onderwerp 
onder het mom dat het te ingewikkeld en te typisch Indiaas zou zijn, en 
dus ongeschikt voor behandeling door de VN. Andere landen delen die 

Alleen India ontkent 
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mening veelal niet maar laten het er bij zitten, bang om India van zich 
te vervreemden. Zo blijft kaste een ondergeschoven begrip en kaste-
discriminatie een werkelijkheid die makkelijk genegeerd wordt. VN or-
ganisaties krijgen nauwelijks politieke steun van regeringen om het on-
derwerp bij de Indiase regering aan te kaarten en actieprogramma’s te 
initiëren. 
EU-parlementariërs hebben belangstelling voor het onderwerp en na-
men stevige resoluties aan, maar de Europese Raad en Commissie zwij-
gen als het graf. In Nederland lukte het de LIW en partners aanvankelijk 
om kastediscriminatie op de politieke agenda te krijgen, maar na toe-
kenning van de Nederlandse mensenrechtenprijs voor een Indiase Dalit 
en de woedende reactie daarop van India, blies ons land schielijk en be-
schamend de aftocht. 
Het onderwerp werd daarna in een diepe la gestopt vanwege economi-
sche en politieke belangen. Om resultaten te bereiken is een lange-ter-
mijn inzet noodzakelijk. In de EU en VN zijn openingen, maar dat kost 
tijd, een permanente politieke en diplomatieke inzet en coalitievorming 
met vertegenwoordigers van andere landen. De Scandinavische landen 
hebben zich wat moediger getoond dan Nederland, maar tot een ster-
ke gezamenlijke inbreng van EU lidstaten is het nog niet gekomen. Er is 
echter geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. IDSN blijft daar 
aan werken. Maar er is veel meer nodig. Samenwerking met Indiase Da-
lit en andere organisaties, maar ook met groepen die zelf weten wat het 
betekent om gediscrimineerd en achtergesteld te worden. Met jonge-
ren, die nu ook de klimaatbeweging nieuw elan geven. Nieuwe initiatie-
ven voor mensenrechten in India, zoals de London Story,dcccii komen  te-
genwoordig ook steeds meer op in de Indiase gemeenschap in Europa 
en de VS. Zo’n brede beweging maakt individuele organisaties in India 
en hier minder kwetsbaar voor uitsluiting, repressie en boycots, al zal 
het heel wat hoofdbrekens kosten die te omzeilen. Wil solidariteit geen 
loze kreet blijven, dan moeten we ons tijd en inspanningen getroosten 
om de taaie werkelijkheid langdurig te lijf te gaan. Net als indertijd, toen 
apartheid heerste in Zuid-Afrika, maar waarschijnlijk nog veel langer.
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Mensenrechten in breder perspectief
Mensenrechten zijn niet links of rechts, ze gelden voor ieder mens en 
zijn vastgelegd een reeks internationale verdragen. In de praktijk von-
den we voor onze pleidooien meer gehoor bij de linkse partijen, de CU 
en deels het CDA. De VVD en partijen rechts daarvan reageerden maar 
zelden positief. Voor de strijd tegen kinderarbeid vonden we de meeste 
steun, maar die hield voor partijen ter rechterzijde op als het te verplich-
tend werd, zoals in de Wet Zorgplicht Kinderarbeid. Als Nederlandse 
economische belangen geschaad lijken te worden, maakt vooral rechts 
maar regelmatig ook links snel ‘rechtsomkeert’. De ChristenUnie was de 
partij die in de Kamer het meest aandacht vroeg voor gevoelige thema’s 
als Dalits en hindoe-extremisme. Wellicht ook omdat veel Dalits christen 
zijn en hindoe-extremisme naast moslims ook christenen bedreigt, maar 
toch. De ‘vaandelvlucht’ van PvdA coryfee Frans Timmermans toen het 
erop aankwam het voor Dalits op te nemen, nota bene direct na toeken-
ning van de Nederlandse Mensenrechtenprijs aan Dalit-activist Mari-
muthu Bharathan, was voor mij een van de pijnlijkste episodes van het 
Nederlandse mensenrechtenbeleid.

Onder premier Modi glijdt de Indiase democratie - toch al gemankeerd 
door het kastesysteem en extreme ongelijkheid - snel af naar een be-
denkelijk niveau, met  politiek aangestuurde polarisatie en haatcampag-
nes en toenemende onvrijheid van pers en organisatie. Volgens de ge-
renommeerde wetenschapper Jean Drèze, in zijn lezenswaardige artikel 
The Revolt of the Upper Castes, kan de hindoe-nationalistische bewe-
ging worden gezien als de opstand van de hogere kasten tegen ‘onder-
liggende’ groepen als Dalits die actief gelijkwaardigheid nastreven.dccciii 

De beweging is volgens hem een ‘reddingsboot’ voor die hogere kas-
ten, die hun greep op de lagere kasten dreigen te verliezen, onder meer 
omdat Dalits nu meer onderwijs genieten en profiteren van quota in bij-
voorbeeld dorpsraden.  Meestal vermijden Hindutva-leiders het onder-
werp ‘kaste’. Als het toch aan de orde komt, presenteren zij en hun orga-
nisaties het als een manier om de samenleving ordelijk te organiseren 
en als een samenbindend begrip voor alle hindoes. Waarmee niet-hin-
does worden uitgesloten, en alle anderen die in de weg staan van het 
herstellen van de ‘Brahmaanse orde’. 
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Internationaal en ook in de Nederlandse politiek 
en media is er weinig serieuze aandacht voor de 
erosie van de democratie en de mensenrechten 
in India. Dat is geen nieuw verschijnsel. Maar nu 
India in toenemende mate een belangrijke han-
dels- en politieke partner is, wordt de discre-
pantie tussen het met de mond beleden men-
senrechtenbeleid en de praktijk steeds pijnlijker. 

Op Kamervragen van CU en SGP over geweld en discriminatie tegen 
religieuze minheden in India gaf minister Kaag van Buitenlandse Za-
ken onlangs nog een ontwijkend en daardoor misleidend antwoord.dccciv 

Ze zoomt uit van het huidige giftige beleid van de regering door dat te 
plaatsen in een historische golfbeweging van religieuze spanningen. Ze 
noemt weliswaar de huidige problemen, de rol van de sociale media, 
de mensenrechtendialoog en de projecten die Nederland op dit gebied 
ondersteunt. Maar geen woord over hoe de regering Modi de haat en 
het geweld tegen religieuze minderheden tot hoeksteen van haar beleid 
heeft gemaakt. Ze vermijdt ook te spreken over het monddood maken 
van de maatschappelijke oppositie, terwijl Genocide Watch constateert 
dat India de vijfde fase heeft bereikt van de tien fases van daadwerkelij-
ke genocide.dcccv De bilaterale mensenrechtendialoog van de EU met In-
dia wordt vooral gebruikt om de schending van die rechten te bagatel-
liseren. Er komt niets tastbaars uit. Dat is niet alleen kwalijk; het maakt 
ook duidelijk dat stille diplomatie de problemen rond mensenrechten in 
India niet gaat oplossen. 

Als er al in internationaal verband over mensenrechten elders wordt ge-
sproken, valt soms de frase ‘zij delen onze westerse waarden niet’. Dat 
ergert me al jaren, het is een belediging voor alle Indiërs die zich juist 
voor die waarden inzetten en het negeert bovendien de slachtoffers. 
Bij mensenrechten gaat het om universele normen. Naast ‘misplaatste  
etnocentrisme’ verwijten Indiase machthebbers buitenlandse critici ar-
rogantie en blindheid voor hun eigen gebreken. Die gebreken zijn er ook. 
Maar van beide kanten proberen regeringen en andere machthebbers 
zich met deze argumentatie onder de universaliteit van mensenrech-
ten uit te wurmen, met name onder de verplichting ze daadwerkelijk te 
handhaven, zowel in eigen land als internationaal.

Erosie van de Indiase 
democratie
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Ook onze stem wordt door de Indiase regering en andere critici als be-
voogdend afgedaan. Ons verweer is dat wij stem geven aan mensen 
van wie rechten worden geschonden. Is dat argument te schamel? Ik 
vind van niet. Op basis van de universeel erkende mensenrechten kun-
nen en moeten we India, maar vooral onze eigen overheid en bedrijven 
aanspreken. De ruimte daarvoor is er ook: er is een hele internationale 
structuur van instituties opgebouwd om mensenrechten te bevorderen 
en elkaar aan te spreken op schendingen daarvan, zeker als die structu-
reel zijn en voortkomen uit een slecht functionerende staat. Daarnaast 
kunnen NGO’s en vakbonden de maatschappelijke ruimte gebruiken om 
misstanden aan de orde te stellen. Als dat niet meer gebeurt is dat een 
misplaatst geschenk aan staten en bedrijven die brutaal hun eigen be-
lang op de voorgrond stellen.

In deze dagen, waarin Rusland het autonome land Oekraïne binnenvalt 
en verwoest, wordt breed de noodzaak gvoeld om een rode lijn te trek-
ken tegen de bedreiging van de democratie in Europa. We constateren 
dat we daar wel erg laat mee zijn, en dat we ondanks de voortekenen 
steeds met het dictatoriale en oorlogszuchtige Rusland zijn blijven han-
delen. Dat blijven we ook doen met landen als China, Saoedi Arabië en 
Turkije. En met India. Nederland zou, bij voorkeur in EU-verband of in 
een bredere coalitie, India duidelijk moeten maken dat de toenemen-
de repressie, het ongestraft haat zaaien tegen moslims en christenen, 
en de uitsluiting van 200 miljoen Dalits tot economische en politieke 
consequenties zal leiden. Een van die consequenties zou moeten zijn 
dat er geen EU-India handels- en investeringsverdrag komt. Dat zal ook 
Nederland economisch pijn doen. Maar dat liever dan later, te laat, con-
stateren dat wij met onze handel hebben bijgedragen aan het onder-
steunen en schoonpraten van een autocratische regering die mensen-
rechten predikt, maar ze ondertussen aan zijn laars lapt.

Bij het bezoek begin april 2022 van de Indiase president Ram Nath Ko-
vind aan Nederland zei Tweede Kamer voorzitter Vera Bergkamp: ‘De 
commissie voor Buitenlandse Zaken heeft besloten om dit jaar de sa-
menwerking met India tot een van haar prioriteiten te maken.’dcccvi Maar 
wat gaat dat inhouden? Nog meer zakendoen zonder pijnlijke kwesties 
aan te kaarten? ‘De relatie tussen India en Nederland is sterk’, zei Berg-
kamp. Dan moet die toch tegen een stootje kunnen?
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Tenslotte
Aan de honderden miljoenen in India die niet van hun grondwettelij-
ke en internationaal vastgelegde rechten kunnen genieten, zijn maat-
schappelijke organisaties, de Nederlandse overheid, de EU en de inter-
nationale gemeenschap verplicht zich meer dan voorheen voor hen in 
te spannen. Als we solidair willen zijn met mensen voor wie vrijheid, ge-
lijkheid en rechtvaardigheid nog onbereikbaar zijn, dan ligt er nog een 
enorme taak voor ons. 
Een geheel maakbare wereld ligt niet in het verschiet. Maar zonder ver-
zet tegen de schending van mensenrechten waar ook ter wereld, is er 
geen enkele hoop op verbetering. Wel het vooruitzicht van verslechte-
ring. Het verhaal van veertig jaar vechten voor mensenrechten van de 
LIW laat zien dat ook een kleine organisatie kan bijdragen aan het ver-
leggen van de koers van een tanker. Veertig jaar duwen bleek een berg 
te kunnen verzetten. 
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