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Indrukwekkende zwart-wit foto’s 
Het is alweer bijna 40 jaar geleden, in 1982, dat ik op de fiets door het mooie centrum van Utrecht 
reed om een fototentoonstelling over India te gaan bekijken. Een studiegenoot Sociale Geografie 
had mij overgehaald: hij had als één van de eerste vrijwilligers van de Landelijke India Werkgroep, 
deze tentoonstelling opgezet. En omdat ik nieuwsgierig was naar wat hem bezighield, ging ik graag 
mee. Indrukwekkende zwart-wit foto’s toonden een schokkende wereld van armoede, 
ongelijkheid en kastendiscriminatie die ik niet kende. Het was dat mijn onderzoeksstage naar 
Mexico al was geregeld en ik mij al had aangesloten bij het Mexico Komité Nederland (in de jaren 
70-80 was er voor bijna elk derdewereldland wel een apart solidariteitscomité), anders had mijn 
studie en werk er misschien heel anders uitgezien.  
 
Terug bij India 
Jarenlang vertoefden wij - de studiegenoot was intussen mijn partner geworden - in Latijns-
Amerika en Afrika voor studie en werk. Pas in 2003 raakte ik weer betrokken bij India, nu via mijn 
werk bij Mondiaal FNV. Net als in 1982 raakte ik onder de indruk van de verscheidenheid van dit 
land, van de schrijnende ongelijkheid maar ook van de strijdlust van de vakbeweging. Ik hoefde 
niet lang na te denken toen Gerard Oonk me vroeg om lid te worden van de adviescommissie van 
LIW. Het leek me een goede aanvulling op mijn werk met de vakbeweging in India.   
 
Geweld tegen vrouwen 
Van mijn tijd in de adviescommissie koester ik vooral warme 
herinneringen aan de verschillende strategieweekenden waaraan ik 
mocht deelnemen. Vooral aan het feit dat de tijd werd genomen om 
inhoudelijk te discussiëren over de toegevoegde waarde van LIW 
voor terugdringen van mensen- en arbeidsrechtenschendingen in 
India. Een gezamenlijk actiepunt was het thema “geweld en 
intimidatie tegen vrouwen”. Een immens probleem in India waar 
nooit genoeg aandacht voor kan zijn. Als voorbereiding op ILO-
conventie 190, tegen geweld en intimidatie op de werkvloer, hebben 
Mondiaal FNV en LIW in 2016 een gezamenlijk onderzoek gedaan 
waarin ervaringen van onze verschillende partners werden gedeeld 
in een illustratieve publicatie. Ik zal nooit de publieke 
discussiebijeenkomst aan de Oudegracht in Utrecht vergeten 
waarbij deze publicatie werd gepresenteerd. Viyakula Mary, directeur van onze gezamenlijke 
partner SAVE, gaf een presentatie van de verschrikkingen in de spinnerijen van Tirupur. De vele 
foto’s van jonge meisjes die dit niet overleefden waren een beetje teveel van het goede voor het 
publiek, maar maakte wel duidelijk dat een organisatie als LIW - nu Arisa - nog steeds een zeer 
belangrijke functie heeft te vervullen.  

 

 

https://arisa.nl/wp-content/uploads/GeenOngewensteIntimiteiten.pdf

