Demonstratieve tocht in India tegen gedwongen poepruimen
Wet uit 1993 moet eindelijk worden uitgevoerd
Op 30 september 2010 is op vijf plaatsen in India de Samajik Parivartan Yatra (Tocht voor
Sociale Verandering) van start gegaan. De (bus)tocht is een uiterste poging om nog dit jaar de
praktijk van het ‘poepruimen met mandjes en schepjes’ (‘manual scavenging’) uit te bannen.
Nog steeds zijn honderdduizenden mensen behorende tot een sub-kaste van de Dalits of
‘kastelozen’, daartoe veroordeeld. Ander werk kunnen ze niet krijgen. Van elke vijf
poepruimers zijn vier vrouwen.
De demonstratieve bustocht doet meerdere districten in 20 Indiase deelstaten aan waar het
probleem het grootst is. Onderweg worden bijeenkomsten, demonstraties en gesprekken met
lokale autoriteiten gehouden. Ook worden demonstratief de manden verbrand waarin de poep
wordt verzameld. Eind oktober komen de deelnemers aan de Yatra in New Delhi aan. Ze
zullen daar gezamenlijk hun stem laten horen tegen deze vorm van zeer ‘onwaardige arbeid’
en vragen om concrete maatregelen om het snel uit te bannen.
Poepruimen ‘met de hand’ is in India al sinds 1993 per wet verboden. Alle ‘droge toiletten’
zouden moeten worden vernietigd, watertoiletten aangelegd en de ‘poepruimers’ of safai
karmachari, zoals ze zichzelf noemen, moeten worden omgeschoold en van ander werk
voorzien. De belangrijkste reden dat het nog steeds op grote schaal gebeurd is de laksheid en
onverschilligheid van lokale autoriteiten. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de safai
karmachari tot de laagste sub-kaste onder de Dalits behoren.
Sinds 1996 voert de Safai Karmachari Andolan (SKA) actie voor uitvoering van de wet. Ze
hebben een groot aantal middelen aangewend om het publiek van het probleem bewust te
maken en maatschappelijke organisaties, media, politici en lokale en nationale bestuurders op
het onderwerp aan te spreken. Ook werd grondig onderzoek gedaan.
Er zijn door SKA tal van rechtszaken over de kwestie gevoerd tot met het Indiase Hoogste
Gerechtshof waar alleen al 21 hoorzittingen aan het onderwerp zijn gewijd. Eerst werd het
probleem door lokale en nationale autoriteiten geheel ontkend. Toen er fotografisch
bewijsmateriaal op tafel kwam werden alleen díe toiletten vernield en de rest van het
probleem genegeerd. Dus is het probleem nog steeds niet opgelost en worden de meeste safai
karmachari niet ondersteund bij het krijgen van ander werk.
De eerste eis van de Safai Karmachari Andolan is een officieel excuus van de Indiase
regering voor het schenden van de waardigheid en mensenrechten van de poepruimers. En ze
willen natuurlijk dat de wet wordt uitgevoerd en dat degenen die de safai karmachari hen
hebben gedwongen om poep te ruimen worden gestraft.
Tenslotte is ook een flink pakket aan maatregelen nodig om hen een beter bestaan te bieden.
De Safai Karmachari Andolan pleit onder meer voor:
• Onmiddellijke ondersteuning met Rs. 10.000
• Minimaal Rs. 500.000 (ruim €8.000) om een waardig beroep of werk te kunnen oppakken
• Vijf are vruchtbaar land en behoorlijke huisvesting
• Een speciaal pensioen voor alleenstaande safai karmachari vrouwen

Gratis onderwijs, inclusief technisch onderwijs, voor alle kinderen van safai karmachari
en ondersteuning bij het vinden van een baan.
Voor meer informatie zie: http://safaikarmachariandolan.org/
En www.dalits.nl
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