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E D I T O R I A A L

Beste vrienden,
Vorige maand had ik het voorrecht om
naar India te reizen voor een kort maar
zeer intensief werkbezoek aan verschillende van onze partners. Een tiental
projecten in de 4 zuidelijke staten Karnataka, Tamil Nadu, Andra Pradesh en
Kerala genieten al vele jaren van steun
en dus drong een bezoek zich op. Samen met een bestuurslid, hadden wij
het genoegen om een school in Santhpur en een vleugel van een gloednieuw
hospitaal in Honavar in te huldigen, in
aanwezigheid van vele prominenten en
vertegenwoordigers van de Belgische
stichting Jean-François Peterbroeck, die
eveneens een belangrijk aandeel had
in de financiering van de gebouwen.
Het was een uitzonderlijke ervaring en
ik mocht veel zeer geëngageerde personen ontmoeten die ons vertrouwen
meer dan waard zijn.
India met zijn bevolking van meer dan
1,2 miljard mensen staat voor grote uitdagingen en kampt met een onhoudbare sociale kloof. Tussen een democratische constitutie en een archaïsche sociale structuur, tussen een opkomende
economie en een structurele onderontwikkeling, moet India de hand reiken
naar wie uitgesloten is, de vergeten bevolking van het economisch mirakel. De
schepping van rijkdom mag niet meer
ten goede komen aan slechts 10% van
de bevolking. Ze moet iedereen dienen,
en bijdragen om de ongelijkheden te
elimineren en de inspanningen te ondersteunen voor een equivalente en
duurzame ontwikkeling.
India telt het meest aantal kinderen ter
wereld. 447 miljoen kinderen moeten
in het centrum komen te staan van de
ontwikkelingspolitiek. Het is een uitdaging en de sleutel voor de toekomst van
een land dat elk jaar 27 miljoen geboorten telt!
Helaas zijn de “Rechten van het Kind”
nog te dikwijls een leeg begrip. Kinderarbeid, vroegtijdige huwelijken, kindertrafiek zijn schendingen van die rechten
die gebannen of gereglementeerd zijn

in goede wetteksten. Op het terrein
echter, zijn gewoontepraktijk en vooral
armoede, oorzaak dat de kinderen dagelijks het slachtoffer zijn van uitbuiting
en misbruik.
Het verplichte en gratis onderwijs heeft
gezorgd voor een grote sprong voorwaarts in het land, dat zich terecht bekommert om inclusief onderwijs. Maar
nog altijd gaan 8 miljoen kinderen van
6 tot 14 jaar niet naar school, en het
aantal kinderen dat afhaakt omwille
van de armoede is zeer groot. De kloof
tussen de rijken en de arme bevolking
wordt helaas nog steeds dieper.
Ook de wijdverspreide institutionele cor
ruptie is een groot probleem dat dringend aangepakt dient te worden. Verschillende partners hebben er geregeld
mee te maken en getuigden van de
wanpraktijken. Een pervers voorbeeld
is er de praktijk van sommige corrupte
overheidsambtenaren, genietend van
een royaal loon, die zich een “BPL”card, een “Below Poverty Line” – kaart,
aanschaffen en op die manier onterecht genieten van sociale diensten en
toegang tot spotgoedkope voedingswaren zoals rijst. Die rijst wordt dan
aangekocht aan 2 roepies per kilogram,
tegenover de gebruikelijke prijs van
17 roepies/kg. Niet dat zij die minderwaardige rijst zelf gaan eten…maar
het levert wel een zeer winstgevend
handeltje op dat gemakkelijk tot een
tweede maandloon kan oplopen. Ook
seksueel misbruik van kinderen, hoewel
verdoken en taboe, is nog steeds een
groot probleem, alsook het afpersen
van jongeren door politiemannen en
militairen. Niet zelden leidt dit zelfs tot
zelfmoord bij die jongeren.
Ondanks de vele problemen ben ik echter gematigd positief. Het land heeft
goede wetten en er is vrijheid van pers.
Men kan hopen dat wantoestanden
aangeklaagd worden en er traag maar
zeker een kentering plaatsvindt. De
verbeterde positie van de ongenaakbaren, of de Dalits – de naam die ze voor
zichzelf kozen en die “onderdrukten”
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G E D A C H T E
Een daad
uit vriendschap
heeft (geeft)
veel meer kracht
dan duizend
hoofden gebogen
in gebed.
Mahatma Gandhi
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betekent – is een hoopgevend signaal. De voorbestemde banen en de
quota voor hen in vele overheidsdiensten wierp zijn vruchten af, en
men kan nu hooggeschoolde goedbetaalde Dalits aantreffen in ongeveer alle departementen.

Wij blijven samen met onze partners resoluut de kaart trekken van
kwaliteitsvol onderwijs voor de allerarmsten, met positieve discriminatie voor de meisjes en de jonge
vrouwen. Want geboren worden en
opgroeien als meisje in India is nog

altijd echt niet benijdenswaardig.
Dank in hun naam om ons te helpen
hen te helpen. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

Bezoek aan SISP
Sebastian Indian Social Projects (SISP)
is een Indische NGO, geregistreerd
in Kerala, en opgericht eind 1996
door Peter Paul John (Kerala, India),
Werner Fynaerts en Paul Van Gelder
(Mechelen, België). SISP richt zich tot
de allerarmsten en de mensen die
weinig of geen kansen krijgen in de
Indische samenleving, specifiek in enkele dorpen te Vizhinjam in de Zuidlndische deelstaat. SISP tracht de
levenskwaliteit van deze mensen te
verbeteren door het aanbieden van
o.a.: gratis scholing, training in sociale weerbaarheid, het opzetten van
spaarsystemen (micro credit unions),
de begeleiding en financiële hulp
voor medische behandeling, voeding
en/of schoolkosten. SISP werkt zeer
nauw samen met plaatselijke hulpverleners en autoriteiten en stelt momenteel 45 mensen te werk.
Momenteel lopen er meerdere initiatieven in de kuststreek rond Vizhinjam en Poovar, en is de werking in
4 luiken onder te brengen:
1) Free Education Centre of gratis onderwijs centrum ten gunste
van een 70-tal kinderen tussen 7
en 18 jaar: Elke werkdag komt een
aantal kinderen naar het Free Education Centre voor onderwijs. Zij vallen
weg in het gewone onderwijs, dat
in India normaal voor iedereen toegankelijk is. Deze kinderen bedelen
gewoonlijk hun maaltijd bijeen, en
daarom krijgen ze in de school een
ontbijt en middagmaal (velen kwamen met een lege maag naar het
centrum). De ouders (onder de armoedegrens) krijgen een klein vervangingsinkomen van 10 roepies per
dag. Omdat afwisseling in het onderwijs zeer belangrijk is, geeft men
in de voormiddag klassieke en in de
namiddag creatieve vakken alsook
sport, spel en dans. Na een schooldag worden oud-studenten en kinderen uit het reguliere onderwijs
opgevangen in het centrum om hun
leerstof extra door te nemen.
Intussen studeerden al heel veel kinderen af na hun opleiding of konden
ze doorstromen naar het formele onderwijs.
2) Vrouwenwerking: In de sterk
tra
ditionele Indische samenleving
was zelden of nooit aandacht voor

de ontwikkeling
van vrouwen.
50% van de
vrouwen is analfabeet. Alcoholisme, prostitutie en aids
vormen
een
groot probleem
en de proliferatie ervan wordt
door de regering niet ernstig
genomen. Het
project bestaat
uit:
• Een opleiding
alfabetisering die in de dorpen zelf gegeven
wordt (in moslim area ‘s is het deze
vrouwen niet toegestaan hun dorp
te verlaten).
• Het aanleren van sociale weerbaar
heid: maandelijks bewustmakingsklassen rond prangende onderwerpen zoals sociale weerbaarheid,
leiderschap, hygiëne en kinderop
voeding, besmettelijke ziektes, enz.
• Opstarten en begeleiden van mi
crokredietgroepen. Dit houdt in dat
een groep vrouwen leert spa
ren.
Met de interest van zes maanden
en een lening bv. om een naaimachine te kopen of de woning te
herstellen. Elke groep heeft een
bankrekening en wordt begeleid
in hun gemeenschappelijk project
door een sociaal werker van SISP.
Nu bestaan er al 48 zelfhulpgroe
pen bestaande uit meer dan
600 vrou
wen en verspreid over
5 gemeenten rond Vizhinjam.
3) Individuele hulp aan de allerarmsten: De allerarmsten blijven vaak
verstoken van enige hulpverlening.
Voor hen wordt individueel bekeken
wat kan gedaan worden (bv. Inentingen, medische behandeling, voedselpakketten, waterbevoorrading, fondsen voor alleenstaande moeders om
een klein zelfstandig beroep te starten, schoolsteun ...). S.I.S.P. begeleidt
zo 300 families die sterk onder de
armoedegrens leven, zoals gezinnen
met een zwaar gehandicapte of chronische zieke, alleenstaande hoogbejaarden, alleenstaande moeders, ...In
samenspraak met de sociale werkers
wordt een doorlichting gemaakt van

de armoedestaat van het gezin, gebaseerd op welbepaalde criteria. Financiële hulp wordt dikwijls vervangen
door hulp in natura (voornamelijk geneesmiddelen en voedselpakketten).
Dit luik bedraagt 10% van het jaarlijkse beschikbare budget: dit is totaal
ontoereikend om de noden van de
armste families in de regio tegemoet
te komen. Paul en zijn team zijn dan
ook dikwijls verplicht om hartverscheurende keuzes te maken, en
zelfs te beslissen om een leven niet te
redden, bij gebrek aan geld.
4. Sociale tewerkstelling: een vorm
van hulpverlening om de armoede
uit te roeien onder de armste families, door de maatschappij verwaarloosd...
Dit luik bereikt voornamelijk moeders met gehandicapte kinderen, alleenstaande moeders en uit de echt
gescheiden vrouwen, en jongeren uit
het project van vroegtijdige schoolverlaters die werden opgeleid om
onze producten te maken. zij krijgen
de kans op een tijdelijke job, als voorbereiding op een toekomstige tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt. Deze jongeren worden ook
de kans geboden hogere studies aan
te vatten, een beroeps- of technische
opleiding te volgen, afhankelijk van
hun kunnen en interesse(s).
Wie graag dit duurzaam ontwikkelingsproject wil steunen dat de allerarmsten rechtstreeks bereikt, kan
een gift overmaken met vermelding:
“SISP 2012”. In hun naam, onze welgemeende dank! ■

India’s gruwelijke vrouwelijke
kindermoord…
In 3 generaties, zijn ongeveer 50 mil
joen vrouwen systematisch vernietigd van de bevolking van India, alleen omdat zij vrouwelijk waren. Dit
is één van de ergste volkerenmoorden in de menselijke geschiedenis
die bovendien wordt verzwegen en
nog altijd voortduurt.
Er zijn vele methoden voor het
elimineren van vrouwen in India.
Zij omvatten vrouwelijke foeticide, kindermoord, verhongering
van meisjes, bruidsschat verwante
moorden, eer-moord, en moedermortaliteit door herhaalde en gedwongen abortussen om meisjes
te verwijderen.
De vrouwelijke kindermoord heeft
lange, historische wortels in India.
In arme plattelandsgemeenschappen gebruikt men vaak goedkope
gevaarlijke middelen, in tegenstelling tot de rijkere en opgeleide
klassen, die de duurdere geslachtgeselecteerde abortussen van kli-

nieken gebruiken. Een vroedvrouw
wordt slechts Rs 100/ (+-1,5 €) betaald om een pasgeboren meisje
te doden. De baby’s worden gewurgd, levend begraven, verdronken in emmers van melk, of vergiftigd. In sommige delen van India is
dit de taak van de vader of grootmoeder langs mannelijke kant.
Vele meisjes die de geboorte overleven, overleven niet als gevolg
van verhongering en verwaarlozing. Meisjes onder 5 jaar oud
hebben een 40% hoger sterftecijfer dan jongens van dezelfde leeftijd, omdat hun ouders geen geld
aan hun voedsel of geneesmiddelen willen besteden. Een meisje is
niet de moeite waard, het is beter
om haar te laten sterven.
Vrouwelijke foeticide is nu een ongebreideld fenomeen in India, in
het bijzonder in midden en hogere
milieus. Hoewel het bij wet verboden is dat artsen het geslacht van
de foetus tijdens een ‘ultrasound’

bepalen, worden jaarlijks nog altijd meer dan een miljoen vrouwelijke foetussen selectief geaborteerd in India. Als dit zo doorgaat
zal dit over een paar jaar een alarmerende 2-5 miljoen per jaar zijn.
Het onderworpen zijn aan veelvoudige zwangerschappen en her
haalde abortussen om potentiële
dochters weg te laten halen, soms
in onveilige omstandigheden, is
een andere reden waarom India
ook het hoogste moedersterftecijfer ter wereld heeft. Om de 5 minuten, sterft 1 zwangere vrouw.
Ook toenemend zijn de bruidsschat gerelateerde moorden van
jonge gehuwde vrouwen, omdat
hun ouders niet kunnen voldoen
aan de bruidsschateisen van de
schoonouders. Deze `bruidsschat
moorden’ zijn over het algemeen
een collectieve daad van de echtgenoot, zijn ouders, en soms zijn
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manier worden vermoord. De duizenden vrouwen die niet sterven,
gaan veelal verbrand en verminkt
door het leven.
Deze volkerenmoord komt voor
in alle lagen van de Indiase maatschappij, onder analfabeten en
hoog opgeleiden, onder de armen, de middenklasse en de rijken.
In India is er geen verband tussen
vrouwelijke genocide en onder-

wijs, economie, cultuur en godsdienst. Het is geen resultaat van
armoede of onwetendheid, maar
van uitgebreide en agressieve
wetteloosheid, een gevolg van de
apathie van het rechtssysteem en
de slechte ordehandhaving van
het land. ■

DRINGENDE VRAAG MET BETREKKING TOT DE FISCALE ATTESTEN:
Mogen wij aan de rechtspersonen vragen om ons hun ondernemingsnummer zo vlug mogelijk mede te
delen, dit om ons in staat te stellen om in het begin van volgend jaar een geldig fiscaal attest te leveren
voor hun giften van 2012. Bij voorbaat dank.
kdw.etm.antwerp@skynet.be
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broers. Het slachtoffer wordt
overgoten met kerosine, in brand
gestoken en vervolgens wordt er
gedaan alsof het een ‘keuken ongeluk’ was. Of de jonge bruiden
worden gedwongen om slaappillen te slikken, of opgehangen terwijl de schijn van zelfmoord wordt
gewekt. Vele jonge vrouwen
worden zo erg gemarteld, dat zij
onvermijdelijk zelfmoord plegen.
Men heeft geschat dat minstens
25.000 vrouwen per jaar op deze

