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(Meer dan) 40 jaar Landelijke India Werkgroep / Arisa

De eerste jaren…..
Op 15 augustus 2020 was het precies 40 jaar geleden dat de Vereniging
Landelijke India Werkgroep werd opgericht. De geschiedenis van de
werkgroep gaat zelfs nog wat verder terug….
Het begon allemaal met een klein
groepje mensen bestaande uit Indiawetenschappers en studenten, op een
zolderkamer in Utrecht, in 1976. Het
ging niet goed met India: in de zomer
van 1975 riep toenmalig premier Indira
Gandhi de noodtoestand uit, omdat ze
protesten tegen haar economisch
beleid niet meer in goede banen kon
leiden. Vele politieke organisaties
klik op afbeeldingen voor vergroting
werden verboden, duizenden mensen
werden om politieke redenen vastgezet en de pers werd sterk gecensureerd.
Ondanks al deze repressieve maatregelen bleven de Nederlandse media en politiek
zich kritiekloos achter de Indiase premier opstellen. Het groepje sympathisanten op
de Utrechtse zolderkamer besloot betere en kritische informatie aan het
Nederlandse publiek te verstrekken over de sociaal-economische, politieke en
culturele ontwikkelingen in India.
De doelstelling ‘het verspreiden van informatie over India op
basis van solidariteit met onderdrukte groepen en
progressieve bewegingen’, was al snel duidelijk, maar wat er
gedaan moest worden allerminst. De groep maakte daardoor
een trage start, en er was aanvankelijk een groot verloop
onder de leden. Om dit te doorbreken werd in 1977 besloten
om zich voorlopig uitsluitend bezig te houden met het
schrijven van een door Novib uitgegeven landendocumentatiemap over India. Daarna werd het duidelijk dat er
meer leden zouden moesten komen wilde de werkgroep iets
kunnen ondernemen.
Er kwam een gedecentraliseerde organisatie: een vereniging
bestaande uit regionale groepen gecoördineerd vanuit een
landelijk secretariaat. Vanaf 1977 ontstonden er in
verschillende steden lokale werkgroepen, vrij autonome
groepen met elkaar verbonden in de Landelijke India
Werkgroep. In oktober 1977 werd de India-werkgroep
Nijmegen opgericht, gevolgd in november door de Indiawerkgroep Utrecht, tevens landelijk secretariaat en
contactpunt gehuisvest in een vochtige schimmelige kelder in
het pand van het Mondiaal Informatie en Aktie Centrum (MIAC)
aan de Oudegracht 237. In 1978 begon de India-werkgroep

Amsterdam en ook in Groningen, Rotterdam en Den Haag
waren mensen actief. De eerste vermelding in de media was
in een artikel over voedselhulp in de Volkskrant van 24 juli
1979.
Vanwege het steeds groter worden van de groepen werd er
op de begane grond van het pand of in een kelder bij een
van de leden vergaderd. De sfeer sloot perfect aan bij die
van het gebouw: nog vrij amateuristisch, maar iedereen
werkte met veel plezier, inzet, motivatie en betrokkenheid.
In 1978 vond de eerste landelijke
jaarbijeenkomst plaats waar gediscussieerd werd over organisatiestructuur en doelstelling. Voor
dat doel was een spreekbuis
nodig, en dat werd een eigen
blad: India Nieuwsbrief, met een eerste proefnummer
eind 1978, ging een jaar later als tweemaandelijks tijdschrift van start. In 1979 werden statuten voor de LIW
opgesteld, en in 1980, op 15 augustus, werd officieel de
Vereniging Landelijke India Werkgroep opgericht, met
een klein vrijwilligerssecretariaat in Utrecht, en met
subsidie
van
de
Nationale
Commissie
voor
Ontwikkelingssamenwerking NCO.
Door de verhuizing naar Voor Clarenburg 10 kwam LIW eind
1980 in een modern, goed uitgerust, toegankelijk en
centraal in Utrecht gelegen pand terecht. LIW maakte in
die jaren een snelle ontwikkeling en bloeiperiode door die
uitstekend correspondeerde met de sfeer van het pand
waarin ze gehuisvest was. Vanaf 1980 werd ieder jaar een
werkplan opgesteld, waarmee de activiteiten steeds meer
gestructureerd werden. In 1980 werd de eerste betaalde
medewerker aangesteld, in 1982 een tweede. In 1984
bestond de staf uit drie (parttime) medewerkers, wat een
sterke impuls betekende voor de activiteiten op landelijk
niveau.
Bewustmaking van de Nederlandse bevolking en het
verstrekken van informatie gebeurde door middel van de
(aanvankelijk gestencilde) India Nieuwsbrief, na 1990 met
de naam India Nu. Er werden veel brochures uitgebracht
en jaarlijks werd een landelijke India Groepen Dag
georganiseerd. Naast voorlichting begonnen de lobbyactiviteiten, met als eerste succes de actie in 1981 tegen
de levering van garnalentrawlers als ontwikkelingshulp.
Die trawlers, bestemd voor de diepzee, zouden in de
overbeviste kustwateren gaan vissen en daarmee
traditionele vissers brodeloos maken. Uiteindelijk zou
het Ministerie van OS besluiten deze levering niet door
te laten gaan. Door het succes van deze visserijactie

werd LIW landelijk bekend, en ook in India via een
artikel in de Deccan Herald in augustus 1981. De lokale
India-groepen
zetten
een
groot
aantal
voorlichtingsactiviteiten en acties op, onder andere
rond kunstmestleveranties als
ontwikkelingshulp,
mensenrechten, vrouwen, de invloed
van
de
farmaceutische
industrie, de giframp in Bhopal,
zuivelhulp (‘Operatie Vloed’) en
werk-garantieprogramma’s.
Mede door deze acties groeide
de belang-stelling voor India
onder
de
Nederlandse
bevolking. De vereniging maakte een snelle groei door, niet
alleen in leden, maar ook in abonnees op India Nieuwsbrief.

Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief….

