P.P.
1099 BRUSSEL X
BC9802

Verantwoordelijke uitgever : Albert Barroo

Albertinaplein, 2

1000 Brussel

P405286

Tweemaandelijks
BUREAU DE DÉPÔT :
1099 BRUSSEL X

BELGIQUE - BELGIE

E D I T O R I A A L

Het abjecte gedrag van zes verkrachters op 16 december laatstleden in
New Delhi leidde tot voorspelbare en
psychologisch begrijpelijke reacties:
oproepen tot castratie, ophanging of
steniging van de daders. In het beste
geval wordt er alleen maar gepleit
voor strenge straffen. Maar dat gaat
eigenlijk voorbij aan de kern van de
zaak.
De schrijfster en mensenrechtenactiviste Arundhati Roy stelde naar aanleiding van die groepsverkrachting:
‘Verkrachtingen worden officieel getolereerd. Want, als de politie of het
leger in dienst van de hogere kasten
en de upper class verkrachtingen als
middel van repressie inzetten, dan
worden ze niet gestraft. In de meeste gevallen worden ze niet eens ter
verantwoording geroepen.” Ook nu
was de eerste reactie van bepaalde
politieke prominenten om de zaak te
bagatelliseren. Pas toen er massaal
protest kwam, werd die koers bijgestuurd, en moest er snel en krachtig
worden opgetreden.
Ondertussen blijven de berichten
over verkrachting in India binnenlopen. Opvallend is dat de slachtoffers
vooral minderjarigen zijn, vaak nog
kinderen. Op 27 december 2012
werd een 15-jarig meisje verkracht
en vermoord in Raja Tau, op 28 december wordt de groepsverkrachting
van een 14-jarig meisje in Muzaffarnagar gemeld en van een mentaal
geretardeerd meisje van 17, op 1 januari de verkrachting van een zesjarige in Hadapsar, en van een 15-jarige in Gannaur, op 3 januari wordt
een man aangehouden wegens
verkrachting van een negenjarige,
op 7 januari vernemen we de arrestatie van een man die een minderjarige had gekidnapt en verkracht,
op 10 januari wordt de verkrachting
van een zesjarige in het dorp Ninan
meegedeeld, op 14 januari gaat het

over de arrestatie van een man die
ervan verdacht wordt een negenjarig
meisje te hebben verkracht en vermoord…
Waarom is er dan nu zo’n groot tumult over de Delhi gang rape, en was
dat er niet in het geval van bijvoorbeeld de zwaar geschonden elfjarige
uit Sikar? Daar ging het om een arbeiderskind dat werd verkracht, door
welgestelde mannen, die over een
jeep beschikten. Maar in New Delhi
was de sociale tegenstelling omgekeerd, het slachtoffer behoorde tot
de middenklasse, de beschuldigden
zijn slumbewoners. Over de Delhi
groepsverkrachting in de context van
de vrouwendiscriminatie en vrouwenhaat die de Indiase maatschappij
doortrekt, schrijft The Economist: “In
deze zee van ellende sprong het lot
van de anonieme studente geneeskunde vooral naar voor omdat zij
een vertegenwoordigster was van de
opkomende middenklasse.”
Vanuit de kaste van de onaanraakbaren wordt de zaak door een voorvechter van de rechten van deze
“dalits” als volgt becommentarieerd:
“Het is goed dat de mensen zich
eindelijk bewust worden van het
probleem. Maar als een dalit-meisje
wordt verkracht en vermoord, blijven
diezelfde mensen stil. In Tamil Nadu
alleen al zijn vorig jaar 772 verkrachtingszaken stopgezet. Waarom?
Om
dat dalits niet als gelijkwaardig
worden beschouwd...Kaste is een
cruciale factor bij het geweld tegen
vrouwen in India. Volgens officiële
cijfers wordt elke 10 minuten een
dalitvrouw verkracht. Men meet met
twee maten.”
Het is mogelijk dat de groepsverkrachting van 16 december in New Delhi iets
positiefs in gang zet. Maar er zijn ook
heel wat tekenen dat hij conservatieve
tendensen en manoeuvres voedt. Niet
alleen het inperken van de vrijheid van
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G E D A C H T E
Weten wat juist
is en het niet in
praktijk brengen,
is gelijk
aan gebrek
aan moed!
CONFUCIUS

I n het kort i n di t n um m er
 Editoriaal
 Filippijnen:

De pil is er door…

 Voorkomen

beter dan genezen

vrouwen qua kleding en gebruik
van de openbare ruimte, maar ook
het uitspreken en toepassen van
de doodstraf. Verschillende petities in die zin getuigen daarvan.
Bovendien is er het gevaar dat de
daders opgeofferd worden en de
‘voorbeeldige’ straf die ze boven
het hoofd hangt, zorgt voor het

witwassen van een bestel waarin
verkrachting alomtegenwoordig is.
Voor het enorme opkomende
India is er werk aan de winkel.
De wetten zijn er, maar helaas
zijn de corruptie en de straffeloosheid ook alom aanwezig. De
beste manier om de vrouwen te
beschermen, is ze toegang verle-

nen tot onderwijs zodat ze ook
kennis krijgen van hun rechten.
Dat is wat wij willen blijven doen
met jullie hulp, waarvoor onze
dank. ■
Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

Arte vertoonde onlangs een reportage over de gezinsplanning op de Filippijnen.
Om de dringendheid van deze wet goed te begrijpen, die al veertien jaar in de lade bleef liggen,
bezorg ik u enkele statistieken:
• In 1970 hadden de Filippijnen al de belangrijkste vruchtbaarheidsgraad van gans Azië met 6,3
kinderen per vrouw.
• In 2010 heeft het land nog altijd de grootste vruchtbaarheidsgraad van Azië met 3,1 kinderen
per vrouw.
Vanzelfsprekend en gelukkig daalde de vruchtbaarheidsgraad in 40 jaar.
Maar ondertussen is in dit land de bevolking op 40 jaar tijd verdubbeld en bedraagt ze
100 miljoen inwoners, die er 120 miljoen zullen worden in 2020!
Slechts 6 % van de bevolking is ouder dan 60 jaar!!!

Filippijnen: de pil is er door
Na 14 jaar woelige onderhandelingen, politieke en godsdienstige
controverse, is een wet met betrekking tot gezinsplanning eindelijk
aangenomen in de Filippijnen. De
wettekst voorziet lessen in seksuele
opvoeding in de scholen, de gratis
verdeling van pil en condoom, de
ontwikkeling van de toegang tot
gezinsplanning…
Toen president Benigno Aquino
erin slaagde om het wetgevend
proces opnieuw te starten, dreigde

de almachtige Katholieke Kerk met
excommunicatie.
Volgens een prelaat zou de RH Bill
– Reproductive Health Bill – zich
kunnen omvormen in een DEATH
Bill: Echtscheiding, Euthanasie,
Abortus, Transgender, Homoseksualiteit…
In een land waar abortus en echtscheiding onwettig zijn, verbant de
Kerk elke kunstmatige contraceptie. Het was een woedend debat.
De dodelijke overstromingen van
de maand augustus, alsook ty-

foon Bopha in december, zijn een
« straf van God » voor sommige
tegenstanders. Voor anderen zou
het hier zelfs gaan om een internationaal complot onder leiding van
grote farmaceutische groepen.
De aanhangers van de tekst, met
de President op kop, zijn van mening dat hij zal bijdragen tot het
inperken van de bevolkingsexplosie, de toename van tienerzwangerschappen, illegale abortussen.
Een team van de televisiezender
Arte reisde enkele
dagen voor de
aanvaarding van
het wetsvoorstel
naar Manilla. Een
slag in het gezicht
van de Kerk, een
revolutie in dit
katholieke
bolwerk, het enige
in Azië. Virlanie
Foundation heeft
bijgedragen tot
de realisatie van
de reportage. ■

Dominique
Lemay

Beter voorkomen dan genezen:
Project “Street Presence“ in Bangalore, India
In India gebeurt het vaak dat kinderen, vooral jongens tussen de 11
en 18, maar ook meisjes, in een
bevlieging besluiten dat ze het beu
zijn en hun familie of hun afgelegen dorp verlaten. Ze zijn ervan
overtuigd dat een leven in de stad
niet slechter kan zijn dan het leven
dat ze nu in hun dorp leiden, waar
ze geconfronteerd worden met ellende, misbruik, uitbuiting…
Ze springen, vaak zonder ticket, op
een trein of een bus en belanden
onvoorbereid en weerloos in een
grote stad als Bangalore. Ze zijn
uiteraard een ideale prooi om op
één of andere wijze misbruikt te
worden. Sinds vele jaren hebben
de broeders van Don Bosco in Bangalore via hun organisatie BREADS
verschillende opvangcentra geopend waar deze kinderen terecht
kunnen. Met hun ervaring kwamen
zij in 2005 bij Kinderen Derde Wereld aankloppen om hulp te vragen
voor een nieuw proefproject: actie
ondernemen ALVOOR het kind een
straatkind wordt.
FISCALE VRIJSTELLING
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De resultaten zijn uitermate positief:
- het aantal kinderen dat geholpen
werd, bedraagt jaarlijks tussen
zes en zevenduizenden
- na één of meerdere contacten
met de straatwerker, gaat om en
bij 70% van de kinderen akkoord
om naar huis terug te keren en
wordt het dus gered van de
straat. In dat geval leidt een medewerker de terugkeer altijd in
goede banen.
- de andere kinderen worden,
mits zij akkoord gaan, vergezeld
bij het volgen van een opleiding

in het formeel onderwijs of een
beroepsopleiding.
De jaarlijkse steun voor dit project –
met 15 straatwerkers in 2012 - bedroeg meer dan 25.000 euro. Door
de uitstekende resultaten, achten
de broeders en wij het absoluut
prioritair om dit project in 2013
verder te steunen, maar zonder uw
financiële hulp is dit niet mogelijk.
Daarom rekenen wij op u! Bij voorbaat dank voor uw gulle gift met
vermelding “Breads 2013”. ■
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Dit project voorzag de aanwerving van verschillende straatwerkers, professionelen die voltijds
vergoed worden maar vaak vergezeld door vrijwilligers. Deze zijn
7 dagen op 7, 24/24 uur aanwezig
op strategische locaties waar kinderen arriveren, en waar ze leven
en werken: trein- en busstations,
markten, handelsstraten... Deze
strategie laat toe om alle kinderen
op elk moment zonder formaliteiten hulp te bieden, of ze nu net in
de stad toekomen of er al langer
verblijven, d.m.v. een vertrouwenspersoon die ze helpen kan.

