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“Alle werksters in de spinnerij zijn sumangali” 

(Janaki)

INDIA

SUMANGALI : 3 JAAR WERKEN IN DE 
FABRIEK OM DE BRUIDSSCHAT TE BETALEN
Sumangali betekent “gehuwde vrouw” in Hindi. Als 
systeem werd sumangali 10 jaar geleden ingevoerd 
in Tamil Nadu. Jonge, ongehuwde meisjes uit arme, 
rurale streken worden aangenomen als werkkracht 
in de textielindustrie voor een periode van drie tot 
vijf jaar. 

Deze meisjes zijn meestal 15 tot 18 jaar oud, maar 
sommigen zijn amper 12. Ze maken vaak deel uit 
van de Dalit, de laagste kaste in India. De meisjes 
verblijven in de fabriek en mogen niet naar buiten. 
De werkgever belooft hen dat ze bij hun vertrek 30 
000 roepies (400 euro) zullen ontvangen om hun 
bruidsschat te betalen. Als het meisje de fabriek wil 
verlaten voordat haar contract ten einde is, krijgt 
ze geen cent. Sumangali is vooral gebruikelijk in 
spinnerijen. 

Ververijen
• De behandeling en het verven van 

textiel veroorzaken zo’n 20 % van de 
zoetwatervervuiling in deze wereld.

• 100 tot 150 liter water zijn nodig om 1 kg 
textiel te verven. 

Impact op milieu en gezondheid:
De giftige producten in textielverf vervuilen lucht en 
water. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid 
van de werknemers die vaak zonder bescherming 
werken. Ook de personen die het vervuilde water 
drinken lijden hieronder. De vervuiling brengt schade toe 
aan geïrrigeerde gewassen en brengt de biodiversiteit in 
gevaar. 

DE FABRIEKEN BIEDEN WERK... MAAR TEGEN 
WELKE PRIJS?

INDIA

• 2de grootste textielexporteur na China.
• Exporteert voornamelijk naar de VS, de EU en 

de Verenigde Arabische Emiraten. 
• De textielindustrie is de tweede grootste 

werkgever van het land, na de landbouw.
• 45 miljoen Indiërs werken in de 

textielindustrie. Dit zijn hoofdzakelijk vrouwen. 

Spinnerijen
• 3100 spinnerijen in India.
• 60 % van de werkkrachten zijn jonger dan 18 

jaar.
• 88 % onder hen zijn migranten afkomstig uit 

andere Indiase staten.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN van een 
spinster:

• loon : 3 € per dag
• werkdruk en onbetaalde overuren
• geen sociale zekerheid
• gezondheidsproblemen
• geen vakbondsvrijheid
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