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De onzichtbare makers van uw smartphone lieten deze week hun stem horen, voor een
nieuwe lockdown die straks weer smoort.

Z e hebben geen bekende naam, geen bekend gezicht. Maar samen zijn ze de
werkkrachten achter de iPhone die u misschien in uw handen heeft of thuisgeleverd
krijgt.

Jaarlijkse verruilen tienduizenden Chinezen hun vertrouwde thuis op het pla�eland voor een
stapelbed in een van de slaapzalen op de fabriekssite van Foxconn, de belangrijkste producent
van Apples iPhone. Uren rijden ze met de bus, honderden kilometers ver, voor de belofte van
een goede job met aantrekkelijk loon in 'iPhone City'. Velen zien het als een buitenkans om hun
jonge kinderen of hulpbehoevende ouders te kunnen onderhouden.

iPhone City. Zo wordt de Chinese provinciehoofdstad Zhengzhou ook genoemd door de
aanwezigheid van de Foxconn-fabriek, de belangrijkste productiehub van iPhones en andere Apple-
producten.
200.000. In het 'hoogseizoen', als de productie op kruissnelheid komt, werken meer dan 200.000
arbeiders in de fabriek. Ze is de belangrijkste werkgever in de provincie Henan. Foxconn is goed voor
meer dan de helft van het handelsvolume.
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Zelfmoorden. De hoogleraar Jenny Chan deed voor haar doctoraat uitgebreid onderzoek naar de vele
zelfmoorden onder jonge fabrieksarbeiders en sprak met anderen, die getuigden over de hoge
werkdruk en de precaire arbeidscontracten.
Protest. Afgelopen week culmineerde de onvrede van de arbeiders in gewelddadig protest. Eerder
deze maand vertrokken tienduizenden werknemers uit Zhengzhou. Toch lijkt niet meteen beterschap
in zicht.

De realiteit op de fabriekssite is minder rooskleurig, blijkt uit moeizaam verzamelde
getuigenissen. De hoge werkdruk, tegenvallende lonen en kortetermijncontracten die weinig
werkzekerheid bieden, dreven veel jonge arbeiders tot zelfmoord.

Afgelopen week escaleerde het ongenoegen onder
de arbeiders van Foxconn tot een ongezien hoogtepunt. Fabrieksarbeiders kwamen massaal in
opstand op het bedrijventerrein, een zeldzame gebeurtenis in het autoritaire China.

De hoofdpunten van vandaag, leest u in De Tijd Avond. Uw dagelijkse round-up van
de actualiteit.

Ontvang nu ook gratis onze nieuwsbrief.
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Videobeelden van de protesten vonden ondanks de censuur hun weg naar socialemediasites als
Weibo en Twi�er. De wereld zag hoe arbeiders hekkens omver duwden en klappen incasseerden
van wapenstokken van de oproerpolitie en veiligheidspersoneel in wi�e beschermende pakken.

Gesloten lus

De gevolgen van het coronavirus deden de emmer overlopen. Sinds oktober functioneert de
fabriek vanwege coviduitbraken in een 'gesloten lus'. Arbeiders mogen alleen nog via een vaste
route van hun slaapzaal naar hun werkplaats en terug.

Om samenkomsten te vermijden zijn de bedrijfskantines gesloten. Werknemers krijgen
maaltijdpakke�en in de plaats, vaak weinig voedzame instantnoedels. Krijgen ze wel verse
voeding, dan ruiken de maaltijden muf zodra het deksel eraf gaat. De slaapzalen ruiken



evenmin fris. Door een tekort aan poetsploegen stapelt vuilnis zich op in de gangen en de
krappe kamers, waar arbeiders soms met twaalf samenhokken. Mensen die ziek worden, krijgen
amper medische hulp.

FAMILIELID VAN EEN ARBEIDER

Mijn moeder zit met tien mensen in quarantaine en mag er niet uit.
Niemand kwam medicijnen brengen.

De organisatie China Labour Watch verzamelde de noodkreten op socialemediakanalen als
WeChat en Weibo. 'Mijn moeder zit met tien mensen in quarantaine en mag er niet uit.
Niemand kwam medicijnen brengen. Ze was te zwak om uit bed te komen. Ik heb meerdere
klachtenlijnen gebeld, maar dat heeft niets opgeleverd.'

Bonussen

De paniek over het coronavirus is de jongste weken alleen maar toegenomen. Geruchten over
sterfgevallen en minimaliserende berichten van het management voeden de angst voor het
virus. Eind oktober mochten naar scha�ing 20.000 arbeiders naar huis. Door coronarestricties
rijdt er weinig openbaar vervoer en wordt het arbeiders moeilijk gemaakt de site te verlaten.
Velen vertrokken met een rolkoffer of rugzak vol spullen voor een kilometerslange tocht te voet.

Om de iPhone-productie op peil te houden moest Foxconn na de massale ui�ocht van arbeiders
snel nieuwe werkkrachten aanwerven. Dat lukte met beloftes van enorme bonussen.

'Het bedrijf schermde met een loon dat hoger ligt dan dat van universitair geschoolden in
Hongkong. Maar eenmaal in de fabriek bleken de lonen veel lager uit te vallen', zegt Jenny
Chan. Ze is hoogleraar aan de Hong Kong Polytechnic University en auteur van het boek 'Dying
for an iPhone', het resultaat van diepgaand onderzoek naar de vele zelfmoorden bij Foxconn.

JENNY CHAN
HOOGLERAAR EN AUTEUR 'DYING FOR AN IPHONE'

De coronabeperkingen maken het voor journalisten lastig om arbeiders te
benaderen en hun verhalen naar buiten te brengen.



     

Al die elementen samen hebben geleid tot het in China zeldzame massaprotest. In een poging
de gemoederen te bedaren beweert Foxconn ondertussen dat een technische fout tot het
misverstand over de lonen heeft geleid.

Chan vindt die uitleg moeilijk te geloven, maar denkt dat het protest zal verstommen als de
lokale overheid vrijdag beslist heeft iPhone City Zhengzhou in lockdown te plaatsen. 'De
coronabeperkingen maken het voor journalisten lastig om arbeiders te benaderen en hun
verhalen naar buiten te brengen', zegt ze. 'Voor arbeiders zal het moeilijker zijn om de stad nog
te verlaten.'

Zal het luide protest van de stille werkkrachten beterschap brengen? Chan is sceptisch. 'Zolang
lokale overheden bedrijven niet verplichten de werkomstandigheden te verbeteren, zal dat niet
gebeuren. Apple en Foxconn zijn vooral bezorgd over productiequota en levertijden. De
werknemers voelen zich minder waard dan de iPhone die ze maken.'
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