Amsterdam, 16 maart 2020
Beste CKT leden,

Op dit moment worden we allemaal geconfronteerd met het COVID-19 virus dat wereldwijd een
uitdaging vormt. Er is bijna geen land dat geen gevolgen kent van het Corona-virus.
Ook de textielsector wordt getroffen. Enerzijds door een afgenomen vraag omdat consumenten
aankopen uitstellen en mensen minder geneigd zijn te shoppen. Na een relatief slecht winter seizoen
zal dit voor menig bedrijf een enorme financiële impact hebben.
Een ander gevolg is de maatregel in China om vrijwel alle productie op te schorten tot na het Chinese
Nieuwjaar – de aanvoer van kleding naar Europa en ook de toeleverantie van grondstoffen en
materialen naar andere productielocaties in Azië en Afrika hapert. We zien dat in landen met een
groot Chinees belang in de textielindustrie, als Vietnam, Cambodja en Myanmar, fabrieken geen
orders kunnen produceren of leveren, simpelweg door tekort aan stoffen, naalden en andere
materialen.
Velen van jullie zullen het artikel uit Trouw1 van 8 maart hebben gelezen. Hierin staat duidelijk wat
de gevolgen van Corona zijn voor de textielindustrie in Vietnam en Cambodja maar ook de
(in)formele economie eromheen die afhankelijk is van de sector. De overheid van Myanmar heeft
ook maatregelen aangekondigd en de omstandigheden dwingen soms bedrijven hun deuren te
sluiten. Onze vakbondspartners melden de sluiting van 16 textielfabrieken. Daarnaast horen we dat
fabrieken een lagere productie draaien en het aantal werkuren worden ingekort. IndustriALL2 schat
dat in Cambodja 200 locaties productie zullen opschorten of sterk verminderen. Dit alles heeft een
duidelijk effect op de werkgelegenheid en inkomsten van arbeiders nu er helaas soms werknemers
zonder loon en werk naar huis worden gestuurd.
Vanuit Bangladesh horen we dat orders gecanceld worden of betalingen uitgesteld. Dit legt alle
financiële risico’s bij de producent neer die een enorme verantwoordelijkheid hebben naar de vaak
duizenden gezinnen die afhankelijk zijn van het loon van de textielarbeiders.
Het is een uitzonderlijke situatie waarin we allemaal te maken hebben met de gevolgen. In lijn met
ITUC, de International Trade Union Confederation, roepen we overheden en bedrijven op om de
veiligheid van werknemers te garanderen en mocht het nodig zijn, ze op betaald verlof te sturen3.
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Dit geldt uiteraard voor de eigen medewerkers hier maar betreft ook de verantwoordelijkheid naar
werknemers in de keten.
Naar aanleiding van de uitbraak van het Corona-virus in China heeft FLA een advies geschreven
waarin bedrijven wordt opgeroepen om op een aantal zaken rekenschap te geven:
1. Monitoren van toeleveranciers opdat zij werknemers doorbetalen, ook als zij getroffen zijn
door het virus;
2. Flexibel omgaan met de contracten met toeleveranciers als het gaat om sancties t.a.v.
levertijden etc. of het openbreken van contracten. Dit geldt ook t.a.v. toeleveranciers in
derde landen die als gevolg van het virus met een tekort aan voorraden zitten. 4
Als vakbonden willen we alle deelnemers van het convenant vragen om rekenschap te geven dat de
impact van het Coronavirus ons wereldwijd treft. Als bedrijf en individu hier, maar ook in de meeste
productielanden. Indien er maatregelen genomen moeten worden, wees dan bewust welke
consequenties dit heeft in uw keten en de potentieel enorme gevolgen voor met name werknemers
in textielfabrieken. Bovenal willen wij convenantsleden oproepen om in deze crisistijd de dialoog
met toeleveranciers aan te gaan. Vanuit solidariteit, maar ook met het oog op de vitaliteit van de
productie op langere termijn. Juist een open gesprek over de gezamenlijke uitdagingen waar we als
sector gezamenlijk voor staan, kan nieuwe inzichten geven waardoor hopelijk minder ingrijpende
maatregelen genomen hoeven worden.

Met vriendelijke groet,

Sarah Baghat-Ziadi – FNV
Kitty Huntjens – CNV
Lieke Ruijmschoot – CNV Internationaal
René Kouwenhoven – FNV
Ruben Korevaar – Mondiaal FNV
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