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Shantha Sinha (oprichter MV Foundation, tot 2013 voorzitter van de National
Commission for Protection of Child Rights) over haar samenwerking met LIW
Gerard Oonk [sinds het prille begin projectmedewerker LIW, en later directeur - red] bezocht
Mamidipudi Venkatarangaiya Foundation (MV Foundation, kortweg MVF) meer dan drie decennia
geleden. MVF was toen nog een kleine NGO die zich inzette voor de uitbanning van kinderarbeid in
de afgelegen dorpen van het district Ranga Reddy in Andhra Pradesh (nu deelstaat Telangana).
Gerard was daar in het kader van MVF's niet-onderhandelbare agenda voor de afschaffing van
kinderarbeid. Sindsdien heeft MVF een duurzame samenwerking met de Landelijke India
Werkgroep, nu Arisa.
Het lijkt als de dag van gisteren dat we elkaar – iets later - in Nederland ontmoetten. Gerard haalde
me rechtstreeks van het vliegveld op, sjouwde met mijn koffer, en bracht me met verschillende
treinen en bussen naar de vergaderlocatie alsof het een normale dagelijkse routine was. Het was
pure waanzin!
Toen mijn collega Venkat Reddy en ik voor het eerst LIW in Utrecht bezochten, zag ik een
eenvoudige werkplek, druk en vol met boeken, posters en materiaal en een sfeer van warmte en
zorgzaamheid in plaats van het enorme, chique en goed bedeelde kantoor dat ik me had
voorgesteld te zullen zien.
Vanuit deze lieflijke kleine ruimte begon onze gezamenlijke reis. We maakten kennis met
gelijkgestemde personen die ons de kracht en motivatie gaven om meer te doen. Met de tijd liet
LIW ons de effectiviteit zien van lobbyen bij regeringen, internationale financieringsinstanties,
multilaterale instellingen en bedrijven en leerde ze ons ook om te netwerken met NGO’s,
vakbonden, onderwijzers en onderzoeksinstellingen in diverse landen, culturen en talen. Het was
nogal overweldigend om EU-parlementariërs te ontmoeten en talloze andere ‘belangrijke mensen’
aan te spreken om onze verhalen te vertellen.
Het stelde ons gerust dat ons standpunt met betrekking tot kinderarbeid niet langer alleen dat van
MV Foundation was, maar toebehoorde aan iedereen die om kinderrechten geeft. We waren zo
dankbaar dat MVF omarmd werd als model voor de wereldwijde Stop Kinderarbeid Campagne die
werd geleid door LIW, HIVOS, Kinderpostzegels, FNV, AOb, Education International en nog vele
anderen. Wij zijn iedereen hier zeer erkentelijk voor.
We leerden tijdens deze ongelooflijke reis met LIW dat het omgaan met overheid en
maatschappelijk middenveld door dialoog en een uitnodigende houding een teken van kracht is,
niet van zwakte; dat de werkelijke kloof in de wereld vandaag de dag ideologisch is, een kloof
tussen degenen die een krachtig standpunt innemen voormensenrechten en degenen die
compromissen sluiten; dat netwerken en het aangaan van nieuwe allianties een onophoudelijk en
continue proces is; dat hoop macht is en dat wij allen nodig zijn om gerechtigheid voor iedereen
tot stand te brengen.
LIW - en nu Arisa - is een 40 jaar oude robuuste organisatie, dynamisch en voortdurend in
ontwikkeling, die meerwaarde geeft aan de voortdurende bewegingen in India en elders in Azië die
de strijd van de behoeftige, gediscrimineerde en
gemarginaliseerde
mensen
voor
gerechtigheid
ondersteunen. Haar sterke ethische standpunten
over mensenrechten zijn een maatstaf voor handelen
en denken.
Ik koester met genegenheid de reis die we samen
hebben gemaakt. Ik betuig mijn solidariteit met Arisa
in haar missie om zich aan de zijde te scharen van
allen die strijden voor waardigheid en vrijheid.
Gefeliciteerd!

Shantha Sinha op LIW-bijeenkomst (mei 2006)

