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MEER KINDEREN NAAR
SCHOOL

Project Child Labour
Free Zones

Half augustus verscheen het rapport The Dark Sites of Granite, een onderzoeksrapport
waaruit bleek dat moderne slavernij, kinderarbeid en onveilige werkomstandigheden
veelvuldig voorkomen in Zuid-Indiase granietgroeven. Uit reacties bleek dat een aantal van de in het rapport genoemde bedrijven zich al langere tijd bezighoudt met het
verbeteren van de omstandigheden ter plaatse. Het door Beltrami, Stoneasy en London
Stone gesteunde project ‘Child Labour Free Zones’ is hier een mooi voorbeeld van. En
met succes, want steeds meer kinderen gaan naar school. Al zijn er vanzelfsprekend
ook enkele kanttekeningen te plaatsen.
Tekst: Wilbert Leistra

Budhpura, Rajasthan, drie jaar geleden.
Samen met Stop Kinderarbeid – een coalitie van Nederlandse ngo’s – en de lokale
ngo Manjari, startten de Belgische natuursteenbedrijven Beltrami en Stoneasy
en het Engelse London Stone het project
Child Labour Free Zones op. Het doel:
zoveel mogelijk kinderen uit werk halen
en naar school brengen. Bij de aanvang
schatte Manjari dat de helft van de kinderen uit de negen dorpen rond Budhpura,
zo’n duizendtal, niet naar school ging. In
plaats van naar school te gaan kapten zij
kasseien, zorgden thuis voor hun jongere
broertjes en zusjes of hoedden geiten. Nu,
drie jaar later, zijn bijna zeshonderd kinderen uit de kinderarbeid gehaald. Bovendien is voorkomen dat 361 kinderen
vroegtijdig de school verlieten om te gaan
werken. Dit zijn conclusies uit een extern
evaluatierapport dat Stop Kinderarbeid
liet opstellen door Aidenvironment.

Inzet | Voor de start van het project waren er vijf scholen aanwezig voor de kinderen uit negen dorpen. Slechts één daarvan was werkelijk open. Uit het
evaluatierapport blijkt dat er nu zeven
scholen zijn: zes basisscholen en één mid-
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delbare school die allen zijn geopend. Dat
is volgens de onderzoekers vooral te danken aan de inzet van tal van vrijwillige
leerkrachten. Van de kinderen in de leeftijdsgroep 6 tot 9 jaar is 90 tot 95 procent
nu op een school ingeschreven, in de
groep 10 tot 14 jaar is dat 60 procent.

Kanttekeningen | Toch zijn er ook
kanttekeningen te plaatsen bij deze percentages, meldt het evaluatierapport. Ingeschreven zijn op een school betekent
niet automatisch dat het kind ook elke
dag naar school gaat. Elke kans om geld te
verdienen, is voor kinderen een reden om
niet naar school te gaan. De verleiding om
stenen te kappen is nog steeds groot, wetende dat een achtjarige 100 tot 150 roepie (zo’n 2 dollar) per dag kan verdienen.
Voor de oudere kinderen is de verleiding
nog groter. Zij weten wat geld verdienen
kan betekenen; zij hebben er vaak al kleren, alcohol of sigaretten mee gekocht en
willen dat kunnen én blijven doen, aldus
het rapport. Daarnaast is in het rapport te
lezen dat leerkrachten vaak gedemotiveerd zijn en dat de scholen onvoldoende
uitgerust zijn. Kinderen gaan vaak na de
middag al naar huis omdat ze op school
geen water krijgen. Zeker voor oudere
meisjes is het gebrek aan sanitaire voorzieningen een drempel om naar school te
gaan.
De algehele conclusie van de evaluatie
luidt dan ook: er zijn meer kinderen op
school ingeschreven de laatste drie jaar.
Dat is een vooruitgang, maar het is abso-
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No child left
behind
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Op de website van No child left
behind (nochilfleftbehind.co.uk) worden regelmatig blogs geplaatst over
de projectactiviteiten in Budhpura.
Ook het volledige evaluatierapport
van Aidenvironment is daar te vinden.
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Uit een extern evaluatierapport blijkt dat
door het project Child Labour Free Zones
meer kinderen naar school gaan. (Foto: LIW)
Bram Callewier samen met een coördinator en een paar kinderen die uit de
kinderarbeid zijn gehaald. (Foto: Beltrami)
Een groep education volunteers, vrouwen
die kinderen ‘s ochtends naar school begeleiden en hulp verlenen tijdens de lessen
als een leerkracht niet komt opdagen. (Foto:
Beltrami)

luut te vroeg om te spreken van een structurele bewustwording en gedragsverandering. Het voortzetten van het project is
noodzakelijk om de resultaten te verduurzamen
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Broos | Bram Callewier van Stoneasy
is onlangs in India geweest. Hij heeft ter
plaatse kunnen zien welke resultaten zijn
behaald met het project Child Labour
Free Zones. “Ik ben blij met de geboekte
vooruitgang, maar besef maar al te goed
dat deze ook erg broos is. We hebben
veel geïnvesteerd in het betrekken van
alle partijen die lokaal actief zijn, waaronder ook de lokale kasseihandelaren in
Budhpura die tot drie jaar geleden nog
deden alsof er geen kinderarbeid bestond. Het was absoluut nodig om met
de spreekwoordelijke duivel te spreken
om iedereen in Budhpura ervan te overtuigen dat kinderarbeid niet kan en dat
kinderen op school thuishoren. Deze
aanpak zorgt ervoor dat we op lange termijn échte resultaten halen, daar ben ik
zeker van. Daarom hebben wij samen
met London Stone besloten om het project – dat verlengd is tot en met 2019 – te
blijven sponsoren. En ik ben er zeker van
dat we ook daarna onze schouders eronder zullen zetten. Maar ik hoop ook op
groter draagvlak, op meer steunende bedrijven.”
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Bridge-school. Dit is een openluchtschool
voor kinderen die al lang niet meer naar
school zijn gegaan en de ‘brug’ moeten
maken. (Foto: Beltrami)
Meisjes en jonge vrouwen kunnen door
het volgen van lessen en trainingen hun rol
in de gemeenschap versterken. (Foto: LIW)
Het Manjari-team. (Foto: Beltrami)

Gelijkheid | Een onverwachte bonus.
Zo noemt Callewier de ontwikkeling dat
er steeds minder onderscheid wordt gemaakt tussen de geslachten. “Traditioneel
gezien worden jongens voorgetrokken in
vergelijking met meisjes, zeker als het om
onderwijs gaat. De opvatting leefde dat
onderwijs erg duur was, dus waarom zou
je veel geld ‘verspillen’ aan meisjes? Daarnaast kregen jongens beter eten en werden
ze over het algemeen meer beschouwd als
een aanwinst die je moet beschermen,
moet voeden en waar je in moet investeren. Manjari heeft echter veel moeite en
tijd geïnvesteerd om ook meisjes een betere toekomst te kunnen bieden.”
Callewier doelt onder andere op naaitrainingen die de lokale ngo voor meisjes en
jonge vrouwen organiseert. “Manjari
heeft in augustus vijf dagen naailessen verzorgd voor een groep van twintig meisjes
en jonge vrouwen. De deelnemers waren
erg enthousiast over de lessen en hebben
al aangegeven nog meer te willen leren.”
Hij beseft wel dat deze lessen de deelnemers niet rijk gaan maken, maar hij ziet
zeker voordelen in het initiatief. “Het leren van een vak aan meisjes en jonge
vrouwen is erg belangrijk. Hierdoor kunnen ze een sterkere rol gaan spelen in de
gemeenschap in Budhpura en kunnen ze
beter de regie voeren over de toekomst
van hun eigen familie. Vrouwen spelen
een grote rol in het tegengaan van kinderarbeid. Door initiatieven als deze krijgen
ze een alternatief voor het werken in de
groeves.”
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Resultaten Child Labour Free Zones

• Voor 361 kinderen is voorkomen dat ze kinderarbeider werden en maar liefst
593 kinderen werden uit het werk gehaald, op een totaal van 1019 kinderen
die aanvankelijk niet naar school gingen.
• Zeven scholen (zes primair, een secundair) zijn nu volledig functioneel, in ver
gelijking met slechts een voorheen; er zijn acht voorschoolse centra (Anganwadis) aanwezig, voorheen waren die niet open.
• In juni 2017 worden extra leraren aangesteld, dankzij de lobby van Manjari bij
de deelstaatregering.
• 84 tienermeisjes (15-18 jaar) voltooiden een naaiopleiding, en 22 jonge
mannen (15-18 jaar) rondden een zes maanden durende elektricienopleiding
af, waardoor ze zelfstandiger kunnen zijn en niet meer alleen afhankelijk zijn
van de steenhandel.
• Zeventien zelfhulpgroepen voor vrouwen (SHG) zijn opgericht, bestaande uit
197 leden. Middels SHG’s kunnen vrouwen collectief sparen en toegang tot
krediet krijgen. SHG’s worden ook gezien als een instrument voor het vergroten van zelfbeschikking voor vrouwen.
• 570 mensen ontvingen pensioenen of uitkeringen voor weduwen, waarvan ze
het bestaan daarvoor niet wisten.
• 586 werknemers kregen een gezondheids- en ongevallenverzekering, betaald
door de werkgevers. Manjari hoopt het programma in 2017 uit te breiden naar
alle werknemers.
• 69 kasseihandelaren namen de kwestie van verbod op kinderarbeid serieus,
met de sancties op een overtreding van dit verbod. Bij veertien kasseiwerk
plaatsen is camerabewaking geïnstalleerd.
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