Utrecht, 25-03-2020
Beste leden van het TruStone Initiatief,
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 coronavirus.
Ook de natuursteensector wordt getroffen. Enerzijds door een afgenomen vraag omdat
consumenten aankopen uitstellen anderzijds doordat delen van de productie stil is komen te liggen.
Daarnaast bestaat de kans dat ook publieke aanbestedingen vertraging oplopen, dan wel tot uitstel
leiden.
Zo is India in een lockdown. Alle 1,3 miljard inwoners van het land moeten de komende drie weken
binnenblijven. Veel arbeiders in de natuursteensector zijn dagloners en/of arbeidsmigranten en
hebben, nu het werk is stilgevallen, geen geld om te voorzien in hun dagelijks onderhoud. Premier
Modi heeft werkgevers opgeroepen om mensen door te betalen, of dat gebeurt is maar de vraag.
Arbeidsmigranten kunnen ook niet terug naar het platteland waar ze veelal vandaan komen, omdat
het openbaar vervoer stil is gelegd. Zij zitten vast, zonder inkomen. Alhoewel de overheid van India
een aantal maatregelen aangekondigd heeft zoals het uitdelen van water en voedsel, zijn de
aantallen mensen die geraakt worden door het gebrek aan dagelijks inkomen enorm, en is er
onvoldoende sociale bescherming om te voorkomen dat mensen terugvallen in (extreme) armoede.
De berichten die wij nu uit Rajasthan krijgen van onze partners zijn alarmerend.
Ook in landen als Brazilië, Angola, Zimbabwe, Turkije en Zuid-Afrika zullen maatregelen in verband
met COVID-19 velen in de sector en ook de (in)formele economie daaromheen treffen.1 De ILO
verwacht dat 25 miljoen banen wereldwijd kunnen verdwijnen en waarschuwt dat met name
vrouwen en migranten arbeiders extra kwetsbaar zijn.2
Het is een uitzonderlijke situatie waarin we allemaal te maken hebben met de gevolgen. In lijn met
ITUC, de International Trade Union Confederation, roepen wij overheden en bedrijven op om de
veiligheid van werknemers te garanderen en om voldoende inkomensgarantie te bieden in deze
periode.3
Dit geldt uiteraard voor de eigen medewerkers hier in Nederland en Vlaanderen maar betreft ook de
verantwoordelijkheid naar werknemers in de keten.
Als maatschappelijk middenveld en vakbonden willen we alle deelnemers van het TruStone Initiatief
vragen om rekenschap te geven dat de impact van het coronavirus ons wereldwijd treft. Wij roepen
de leden van TruStone op, om ook, en juist, in deze tijden van crisis al het mogelijke doen, ook voor
mensen verder in de keten, zoals bijvoorbeeld:
-

-

1

Als 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
risicolanden.
Monitoren van toeleveranciers opdat zij werknemers, maar ook tijdelijke krachten zoveel
mogelijk doorbetalen, ook als zij getroffen zijn door het virus en zeker waar de lokale
overheid in gebreke blijft.

https://www.business-humanrights.org/en/25-million-jobs-could-be-lost-worldwide-as-result-of-covid-19-estimatesilo?mc_cid=2147a502e3&mc_eid=916e9fd333&mc_cid=2147a502e3&mc_eid=916e9fd333
2 https://mailchi.mp/business-humanrights.org/covid-19-fears-grow-for-women-and-migrant-workers?e=6bfb4a5707
3 https://www.ituc-csi.org/covid-19-urgent-economic-stimulus?lang=en

-

Flexibel omgaan met de contracten met toeleveranciers als het gaat om sancties ten aanzien
van levertijden etc. of het openbreken van contracten.
Bovenal willen wij leden van TruStone 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 voor staan, kan nieuwe inzichten geven waardoor hopelijk minder ingrijpende
maatregelen genomen hoeven worden.

Wij wensen een ieder heel veel sterkte en wijsheid in deze moeilijke tijden. We hopen dat we snel
iedereen weer gezond in het echt kunnen spreken.

Met vriendelijke groet,
Namens Arisa- Lizette Vosman, Gine Zwart
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