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Bedrijvenmoeten verantwoordelijkheid
nemen voor internationale productieketen
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M
icrosoft is samenmet
Apple,Google,Dell en
Tesla aangeklaagd voor
betrokkenheidbij kin-
derarbeid inkobaltmij-
nen inCongo.Dekinde-

ren zoudengeenandere keushebben
dan inmensonterendeomstandigheden
tewerken voor ondermeer onze smart-
phones. Vanmode tot auto’s, van cho-
colade totwijn, eigenlijk staat er achter
iedere internationale productieketen
wel eenmoreel vraagteken.Mochthet
tot een veroordelingkomen, danworden
debedrijvengedwongenhunproductie
anders te organiseren.Waaromdoen ze
datniet nual op eigen initiatief? Enhoe
zorgenweervoordat bedrijven verant-
woordelijkheidnemenvoorhungehele
internationale productieketen?

Onlangs las ik Jacques vanMarken,de
eerste sociaal ondernemer vanNederland
vanbiograaf Jan vanderMast.De grond-
legger vanDSMenCalvé kenschetst hij
als eenmandie aanhet eind vande
negentiende eeuweenpersoneelsbeleid
voerdewaarmeehij zijn tijddecennia
vooruitwas.Deze entrepreneurwasniet
zonder zonden,maar vergelekenmet
hedendaagse ceo’swashij buitenge-
woonactief inhet opkomenvoorde
belangen vanarbeiders.Hijwas een
aartsvader vanhetwelvaartskapitalis-
me inNederlandenkan zichmetenaan
ondernemers alsWillemHovy enAnton
Philips.

Al lezend vroeg ikmij afwaaromdeze
mentaliteit verloren is gegaan in eenwel-
varend landals het onze en inhetWes-
ten inhet algemeen.Deoorzaakhiervan
ligt goeddeels inhetnauweeconomi-
scheparadigmadat onderwezenwordt
aanuniversiteiten enhogescholen, en
datMiltonFriedman inde jaren tachtig
scherp verwoordde: het doel van een
bedrijf iswinst, het doel vanpolitiek is
politiek.

Nog twee voorbeelden: In 2013open-
deVolkswageneen fabriek inXinjiang,
China.Ook toenalwasduidelijk dat
China eenpolitiestaat is diehet zeker in
die regio,waarOeigoerenwonen, niet
zonauwneemtmetdemensenrechten.
Volkswagenmaaktedeze keuzeondanks
datGoogle in 2009nogbeslotenhadom
China te verlaten vanwegedepolitieke
censuur. Tien jaar later is deonderdruk-
king inChinanoggroter en experimen-
teertGoogle tochweermet speciale
Chineseproducten.Demarkt vanpoten-
tiële consumenten is voorGoogle enorm
eneconomisch te aantrekkelijk omte
negeren.

Methunnieuweproductenkun je
helaasniet googelenop termenals ‘de-

mocratie’ of ‘arbeidstijden’.Wij inhet
Westenwetenwelwat er aandehand is
enkunnenhetnepnieuws vandeChine-
zenweerspreken.Doenwedat eigenlijk
wel voldoende?Voor Jacques vanMar-
ken zouhet antwoordduidelijknee zijn.

Nu zullen sommigenbeargumente-
rendatwie tegenMicrosoft, Google of
Volkswageneenmorele vingerheft, niet
begrijpt hoedewereldwerkt.Dankzij
hunpionierswerk zal ook inChina een
middenklasse ontstaandie opdenduur
vanzelf een liberale rechtsstaat zal optui-
genwaarinookde rechten vanwerkne-
mers zijn geborgd. Indebedrijfsethiek
noemenwedit het ‘vuile handen-dilem-
ma’: somsmoet jenueenmaal iets doen
watniet doordebeugel kan, omwille
van eenhoger doel. Volkswagenkan ver-
trekkenuitChina,maardanhebbende
vrijeOeigoerenhelemaal geenwerk en
welvaart.Microsoft kanwel eisendat de
mijnbouw fatsoeneert,maardat vereist
enorme investeringenencontrole.

Deze argumentatie leunt zwaar op
het geloof dat economische vooruitgang
altijd tot een liberale rechtsstaat leidt—
dedouxcommerce thesis.Of dit echt ge-
beurt, ismaar zeer de vraag.HetChinese
techbedrijfHuawei floreert uitstekend in

de autoritaire context vanChina en illus-
treert dat kapitalismeweleensbeter zou
kunnenwerken zónderdemocratie en
middenklassedanmét.Hierwordt eens
temeer zichtbaarhoezeerhetwesterse
geloof indewaarde vanhet individu en
zijn vrijheid eeneenmalige traditie is
die buitenEuropaniet dezelfde vanzelf-
sprekendheidheeft. Al zijn er gelukkig
bedrijvendiedergelijke vanzelfspre-
kendheidwel commercieelweten te ver-
talen: Tony’sChocolonely, Fairphone en
Triodos.Dat zijn echter uitzonderingen
opde regel.

Jacques vanMarken leefde eind
negentiende eeuwenciviliseerde zijn
productieketen, destijdsde ‘sociale
questie’ geheten.Daarbijmaaktehij vui-
le handen, smerige zelfs,maarwist hij
als ceoook zijnmedewerkers bij dehand
tenemenen zemoreel deweg tewijzen.

Mijn studenten lezendit jaar over zijn
politieke leiderschap: honderdenpagi-
na’s over de relatie tussenmoraal enon-
dernemerschap. Zouden studentenover
honderd jaar ookhoren vandeheden-
daagse ceo’s, omdathun internationale
productieketens vanwijn, chocolade,
koffie en smartphoneshet leven indie
herkomstlandendefinitief verbeterden?

Met Google’s nieuwe
producten kun je
helaas niet zoeken
op termen als
‘democratie’
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