Nieuwe studie wijst op risico's voor migrantenarbeiders in steengroeven van Tamil
Nadu en Uttar Pradesh
Volgens een studie van het National Institute of
Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR)
leven en werken in de steengroeven van Tamil
Nadu en Uttar Pradesh migranten uit andere
deelstaten onder slechte omstandigheden,
zonder voldoende veiligheid en daardoor met
verhoogde gezondheidsrisico's.
Slechte leef- en werkomstandigheden verhogen
in combinatie met gebrek aan voedzaam voedsel het risico op verschillende aandoeningen
van de luchtwegen zoals tuberculose, bronchitis en astma, en malaria en bloedarmoede bij
vooral vrouwen en kinderen.
Op de werkplaatsen wordt niet aan de veiligheidsnormen voldaan. Arbeiders krijgen geen
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen, brillen, laarzen, ademmaskers,
handschoenen of beschermende kleding, noch medische zorg, behalve tijdens
arbeidsinspecties.
Kinderarbeid kwam in beide deelstaten in veel groeven in aanzienlijke mate voor. Volgens de
studie werden kinderen gezien werkend met hun blote handen.
De studie gaat ook in op de slechte implementatie van de Interstate Migrant Workmen Act
1979, die allerlei zaken behoort te regelen waar het gaat om migranten uit andere deelstaten.
Meer over deze studie in een artikel in Down to Earth (28 nov 2019):
https://www.downtoearth.org.in/news/mining/crushing-job-study-points-out-risks-formigrant-workers-at-stone-quarries-67459.
De studie werd gepubliceerd in het National Journal of Labour and Industrial Law:
http://lawjournals.stmjournals.in/index.php/jlil/article/view/109/236.

Noodlottige brand onthult wederom wijdverbreide onveiligheid Indiase fabrieken
Op 8 december stierven meer dan 40 mensen bij
een fabrieksbrand in Delhi, India. De duidelijk
onveilige fabriek benadrukt de dringende
behoefte aan handhaving van brand- en bouwveiligheidsvoorschriften en een geloofwaardige
bewaking van de veiligheid in India. Hoewel er al
enige (schade)vergoeding toegezegd is, zal er
meer nodig zijn om de getroffen werknemers en
hun families billijke en volledige compensatie te
garanderen.
Volgens berichten in de media brak de brand uit op zondagochtend vroeg in een fabriek in
een woonwijk van Delhi met veel nauwe straatjes, in een gebouw waar meerdere producten,
waaronder kleding, werd gemaakt. Veel van de werknemers van de fabriek, voornamelijk
jonge migranten, maar ook een vijftal minderjarige kindarbeiders (enkele niet ouder dan 13!),
sliepen in de fabriek toen de brand begon.
Lees meer over deze ramp op de site van Clean Clothes Campaign:
https://cleanclothes.org/news/2019/fatal-indian-factory-fire-sheds-light-on-pervasiveworkplace-violations.
Zie ook het artikel op orfonline.org dat meer aandacht besteed aan kinderarbeid in Delhi:
https://www.orfonline.org/expert-speak/delhi-fire-tragedy-a-window-into-delhismounting-child-labour-problem-58652/ (10 dec 2019).
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Steun het werk van Stichting Arisa!
Stichting Arisa wordt financieel gesteund door institutionele donoren en een grote groep
individuen die het werk van Arisa een warm hart toedragen.
Wij hechten grote waarde aan de financiële steun van degenen die ons werk waarderen,
omdat dit aangeeft dat er veel mensen zijn die de doelen waarvoor wij ons inzetten óók
belangrijk vinden.
Elke gift aan Arisa – hoe groot of klein ook – is van harte welkom!
Stort uw bijdrage op bankrekening NL 81 TRIO 037 931 3200 t.n.v. Stichting Arisa te Utrecht
o.v.v. “donatie”.

Wij wensen hierbij al onze donateurs en allen die ons werk dit jaar met
belangstelling volgden een voorspoedig 2020! Wij hopen iedereen ook in het
komende jaar weer op de hoogte te kunnen stellen van onze inzet voor
mensenrechten in Zuid-Azië!
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