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REISVERSLAG
In juli 2018 bracht een delegatie van kaderleden van FNV Agrarisch uit groentezaadbedrijven 
een bezoek aan de Indiase vakbond APVVU. Aanleiding van het bezoek was een rapport van de 
Landelijke India Werkgroep (LIW). Uit dit rapport bleek dat kinderarbeid in de groentezaad-
productie in India een serieus probleem is. 

Mondiaal FNV werkt al lange tijd samen met APVVU, 

een federatie van agrarische bonden. APVVU deed 

begin 2018 onderzoek in gebieden waar veel groente-

zaden worden geteeld om de problemen van werk-

nemers en kinderarbeid in kaart brengen.

De resultaten van het onderzoek werden tijdens het 

bezoek gepresenteerd aan lokale stakeholders en aan

de Nederlandse delegatie. Het bezoek werd ook aange-

grepen om het werk van APVVU in Andra Pradesh 

te leren kennen en een aanzet te maken voor een

volgende fase van het project. Daarin gaat APVVU 

verder aan de slag met vakbondsopbouw en uitban-

ning van kinderarbeid. Dit in combinatie met lobby 

en bewustwording in Nederland, in samenwerking met 

de kaderleden en partners zoals LIW en HIVOS.
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MAANDAG 2 JULI 2018
Rond 11.50 vertrekken we uit Amsterdam naar 

Bengaluru. Wij zijn drie kaderleden (Nico Landsman, 

Brahim Rezziki en Robert Terwisscha van Scheltinga) 

en bestuurder Jeroen Brandenburg van FNV Agrarisch 

en drie vertegenwoordigers van Mondiaal FNV (Wilma 

Roos, Leona McCann en Elvira Willems).

Op dinsdagochtend 3 juli om 00.15 uur lokale tijd lan-

den we in Bengaluru. De paspoort- en visumcontrole 

neemt veel tijd in beslag en om 02.10 komen we aan in 

het Taj Hotel dat vlakbij het vliegveld ligt. 

DINSDAG 3 JULI 2018
Om 15.40 nemen we een binnenlandse vlucht van 

Bengaluru naar Tirupati. Bij aankomst worden we ver-

welkomd door Poguri Chennaiah, de directeur van 

APVVU. Na ongeveer een half uur landt ook Prabhu 

Rajendran, de consultant van Mondiaal in India.

‘s Avonds brengen we een bezoek aan Golla Palli, een 

dorpje in de bergen, bewoond door 35 gezinnen van 

Dalits die al langere tijd ondersteund worden door de 

APVVU en massaal lid zijn geworden van de bond. We 

worden hartelijk ontvangen met bloemenkransen en 

trommelmuziek. Alle delegatieleden stellen zich voor, 

waarna Chennaiah de bewoners uitlegt wat het doel 

van ons bezoek is.

LIDMAATSCHAP APVVU
Daarna vertellen de bewoners iets over hun lidmaat-

schap van de bond en wat de bond voor hen betekent. 

De leden van APVVU betalen vijftig roepie (0,60 euro) 

contributie per maand. Mensen kunnen pas lid worden 

van de bond als ze hun kinderen naar school sturen. 

Na twintig jaar strijd kregen de bewoners van dit dorp 

dertig acres grond toegekend, dankzij de ondersteu-

ning van de APVVU, die hiervoor gebruikmaakte van de 

mogelijkheden van twee wetten: de wet die landlozen 

recht geeft op een stuk grond (Land for the Landless) 

en de Forestry Law. Van deze dertig acres is 25 in 

gebruik voor landbouw. Vier acres is bestemd voor 

woningen en een acre voor de begraafplaats. Vroeger 

hadden de Dalits geen recht op een eigen begraaf-

plaats vanwege hun kasteloze status. Ze moesten een 

begraafplek bij de landlord (grootgrondbezitter) aan-

vragen en kregen altijd de slechtste plaatsen op het 

domein. Nu bouwen zij bakstenen huizen (met een 

kleine subsidie), waar ze voorheen in hutjes woonden. 

Deze hutten werden in het verleden door landlords bij 

onenigheid in de brand gestoken. 

RECHT OP HONDERD DAGEN WERK
Op dit moment wordt geprobeerd om arbeidsmigratie 

zoveel mogelijk terug te dringen. Dit wordt mede 

gestimuleerd door gebruik te maken van de wet 

“honderd dagen werkprojecten”. 

Ontvangst in Golla Palli
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Deze wet geeft seizoenarbeiders recht op honderd 

dagen werk buiten het landbouwseizoen. De lokale 

bevolking geeft aan wat zij met een werkproject willen 

verbeteren of aanleggen, bijvoorbeeld wegen of water-

bassins voor het irrigeren van hun eigen akkers. 

De projecten worden begeleid door lokale vakbonds-

mensen van de APVVU. Een vrouwelijk lid van de bond 

beheert lokale fondsen waaruit een lening kan worden 

verstrekt om bijvoorbeeld vee aan te kopen. Deze 

lokale vakbondsleiders worden getraind door de 

APVVU. Mensen die in een goedgekeurd project wer-

ken, hebben honderd dagen lang recht op werk en loon 

van de overheid.

Veel dorpelingen werken een deel van het jaar voor land-

lords. Ze bewaken velden met fruitbomen en helpen bij de 

oogst van mango’s. Tijdens de periode van bewaking 

verblijft het hele gezin vaak in een hutje tussen de fruit-

bomen. Het bewaken is vooral gericht op voorkoming van 

vraat door vleermuizen (de vliegende honden) en diefstal 

van de mango’s.

DWANGARBEID
Een oudere bewoner vertelt hoe hij vroeger werkte 

zonder vergoedingen vanwege een schuld die hij had 

bij de landlord. Deze vorm van gedwongen arbeid is sla-

vernij in een modern jasje. De afgelopen jaren zijn deze 

praktijken steeds verder teruggedrongen, mede door 

tussenkomst van de vakbonden. APVVU heeft de mensen 

geleerd om voor zichzelf op te komen en helpt hen met 

het eisen van betere lonen, meer sociale zekerheid, een 

betere leefomgeving en het claimen van het recht op land.

Er bestaat een groot verschil in beloning tussen mannen 

en vrouwen. Door collectieve afspraken met behulp van 

de APVVU worden vaste beloningen afgedwongen voor 

bepaalde werkzaamheden die gezamenlijk kunnen wor-

den uitgevoerd, bijvoorbeeld het vullen van een land-

bouwwagen met vierduizend kilo mango’s. Na de uit-

betaling wordt het afgesproken bedrag eerlijk verdeeld 

onder de arbeiders. Ook de pensioenuitkeringen zijn de 

afgelopen jaren verbeterd van tweehonderd (2,50 euro)  

naar duizend roepie (12,00 euro) per maand.

Na de bijeenkomst krijgen wij een rondleiding in een 

woning en ontvangen wij informatie over de zaadbank 

die de dorpelingen hebben opgezet. Zij verzamelen en

schonen zelf zaden om deze op hun eigen grond in te 

zaaien. Ze bewaren de zaden in manden die ze insme-

ren met mest om ze te beschermen tegen ongedierte. 

Door het beheren van hun eigen land zijn deze bewo-

ners beter in staat om in hun eigen behoeften te voor-

zien. Het wachten is nu op de start van de moesson.

Zaadbank
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WOENSDAG 4 JULI 2018

GOUDEN TEMPEL
Om 06.00 vertrekken we voor een bezoek aan de 

Gouden Tempel van Tirupati, een tochtje van ongeveer 

27 km door de bergen. Deze tempel is zeer belangrijk 

voor hindoes. Dagelijks wordt de tempel door circa 

honderdduizend gelovigen bezocht. Mensen geloven 

dat zij voorspoed en een beter leven krijgen als ze geld 

geven. Elke dag ontvangt de tempel dertig miljoen 

roepie (375.000 euro). Dit geld wordt besteed aan 

onderhoud van de tempel en het terrein, maar ook aan 

onderwijs in de stad. De bezoekers mogen enkele 

dagen gratis op het terrein van de tempel verblijven en 

krijgen ook gratis eten en drinken. Daarnaast zijn er 

huizen te huur voor mensen die langer of luxer bij de 

tempel willen verblijven. 

De bezoekers belijden hun geloof zeer intens. Zij lopen 

of kruipen 1.025 treden de berg op. Als ze in de buurt 

van de tempel zijn, moeten ze nog 6 tot 24 uur in een 

rij staan om de tempel van binnen te mogen bezoeken. 

Het is een indrukwekkend gezicht, vooral vanwege de 

intensiteit waarmee de mensen hun geloof belijden. 

BEZOEK AAN APVVU
Rond 11.30 uur rijden we terug naar Tirupati om ver-

volgens te vertrekken naar Chittoor, een rit van onge-

veer twee uur, die ons inzicht geeft in het ontbreken 

van verkeersregels en de rommelige verkeersituatie. 

In Chittoor maken we kennis met lokale vertegenwoor-

digers en de staf van APVVU op het kantoor. Bij aan-

komst stellen wij ons voor. Vervolgens geeft Chennaiah 

samen met de vertegenwoordigers en staf een presen-

tatie over de werkzaamheden van de bond en in welke 

gebieden de bond actief is. In de gebieden waar APVVU 

actief is, is 65 % van de Dalits lid en 15 % van de 

Adivasi (etnische stammen). Behalve in de landbouw 

werken de APVVU leden ook in het verzamelen van 

bosproducten en in de visserij.

Om lid te worden, moeten mensen bereid zijn zich 

collectief te organiseren. Ze hebben vaak geen weet 

van hun rechten, en hebben hulp en ondersteuning 

nodig om toegang te krijgen tot deze rechten. Zo zien 

zij de meerwaarde van APVVU, wat hen stimuleert lid 

te worden en actief te worden bij APVVU. Op die 

manier kunnen zij deel uitmaken van een sociale struc-

tuur. Vervolgens vormen zij hun eigen besturen en zo 

ontwikkelen zij zichzelf verder.  

VROUWENRECHTEN
APVVU zet zich in voor het verkrijgen van land voor 

landlozen. 90% van het verkregen land wordt op naam 

van vrouwen gezet. Dit geeft hun een betere positie en 

maakt hen minder afhankelijk. De vrouwen strijden ook 

voor meer vrouwenrechten en tegen discriminatie en 

uitbuiting. Eén van de problemen is gedwongen abor-

tus van vrouwelijke foetussen. Abortussen vinden 

plaats op basis van de meting van de voeten van de 

foetus. Kleine voeten zouden inhouden dat de foetus 

een meisje is. Meisjes worden minder waardevol geacht 

en ze kosten extra geld, omdat ze een bruidsschat 

Verkeer

Gouden tempel
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moeten meekrijgen. Ook op het werk is er veel vrou-

wendiscriminatie, bijvoorbeeld op het gebied van 

betaling. Vrouwen krijgen vaak maar de helft van het 

loon van de mannen.

MIGRATIE
Veel gezinnen verhuizen als het landbouwseizoen is 

afgelopen en gaan elders op zoek naar werk. Als zij hun 

kinderen meenemen, kunnen deze niet naar school. 

Sommige ouders kiezen ervoor hun kinderen in het 

dorp achter te laten zodat zij naar school kunnen, maar 

ook dat is een moeilijke situatie.

APVVU is actief in vijftien districten en drie deelstaten. 

De bond heeft door haar geografische spreiding de 

afgelopen jaar meer macht gekregen. Zij wil een natio-

nale bond worden, omdat ze dan meer invloed kan 

uitoefenen op de wetgeving en meer kan doen om de 

situatie van de landarbeiders te verbeteren.

Naast de al genoemde activiteiten, houdt APVVU zich 

ook bezig met het opzetten van zaadbanken ter bevor-

dering van de eigen voedselvoorziening en grondbe-

heer. Verder zet de bond zich in voor vissers en bosar-

beiders. Een andere belangrijke doelstelling is land voor 

landlozen op te eisen op basis van de wetgeving. Zij 

doen dit bijvoorbeeld door vijf of tien acre land met 

behulp van de dorpsbewoners te bezetten, waarna de 

landeigenaren het land moeten opgeven. Dit soort 

activiteiten is niet zonder gevaar: vakbondsmensen 

worden regelmatig opgepakt en vastgezet.

Scholing blijft het speerpunt: 8400 roepies (105 euro) 

per maand wordt gezien als leefbaar inkomen, 5000 

roepies (62 euro) per maand is het minimum loon. Alle 

kinderen die naar school gaan hebben recht op een 

dagelijkse maaltijd op school.  

Er is een regeling die alle werknemers toegang geeft 

tot medisch zorg. De medische zorg is verdeeld in drie 

lagen: 

Laag 1: gratis

Laag 2: deel gratis/deel betalen/deel particulier verzekerd.

Laag 3: is alleen betaald.

BEZOEK AAN GOPALA SWAMY GUTTA
Na de presentaties vertrekken we naar een dorp waar 

de zeventien gezinnen geen lid meer zijn van APVVU. 

Het dorp wordt bewoond door Yanadi, een etnische 

stam. Een aantal jaar geleden kregen ze recht op 

zeventien acre land en een bouwvergunning met steun 

van de APVVU. Maar door ruzie en migratie is de solida-

riteit en motivatie om zich collectief te organiseren 

verloren gegaan. De dorpelingen wonen deels in hutjes 

en deels in huizen. Sommige huizen zijn niet afgebouwd 

of amper bewoond. Ook het land zijn ze voor een deel 

weer kwijtgeraakt en het overgebleven land wordt 

maar deels bewerkt. Een belangrijke oorzaak van de 

problemen is de migratie van de mannen naar andere 

delen van het district om werk te zoeken. Daardoor 

gaan er weinig kinderen naar school en zijn er veel 

drop-outs.

Kantoor APVVU



DONDERDAG 5 JULI 2018
’s Ochtends hebben we een workshop met in totaal 47 

deelnemers: APVVU-bestuurders uit verschillende 

districten en afgevaardigden van diverse organisatie. 

Na een korte voorstelronde geeft Jeroen Brandenburg 

een presentatie over de FNV, het model van sociaal 

overleg en het project tegen kinderarbeid in de Indiase 

tuinzaadsector. 

RESULTATEN VAN ONDERZOEK
Vervolgens presenteren onderzoeksters Gheeta, Anjula 

en Jyoti de resultaten van de eerste fase van het 

onderzoek in verschillende districten in de deelstaten 

Andrah Pradesh, Telengana en Karnataka, samen met 

de lokale vakbondsleiders die de interviews hielden.

In Andra Pradesh (districten Krishna en West Godavari) 

werden in totaal twintig dorpen bezocht en honderd-

zestig families geïnterviewd, vooral migranten die 

vanaf april tot en met juli op de velden werken om te 

oogsten. Door te migreren hopen zij hogere lonen te 

ontvangen, maar vaak krijgen ze zelfs niet het mini-

mumloon en bovendien kunnen ze geen gebruik maken 

van hun recht op honderd dagen werken in projecten. 

Tijdens de oogst werkt het hele gezin en gaan de kin-

deren niet naar school. De werkgevers regelen geen 

tijdelijke scholing voor de kinderen tijdens de duur van 

het “arbeidscontract”. Kinderen van acht tot en met 

twaalf jaar werken mee op het land, maar krijgen hier-

voor niet betaald. Zij krijgen alleen fruit of ijsjes. 

Het is belangrijk om te onderzoeken wat de relatie is 

tussen de werknemers, de migranten, de lokale boeren, 

landlords, brokers en de zaadbedrijven. Op dit moment 

is dat nog volstrekt onduidelijk.

BELONING
De beloning tussen lokale arbeiders en de migrantar-

beiders is ongelijk. De betaling van de lonen is sowieso 

onregelmatig en soms worden lonen pas twee of vier 

maanden later uitbetaald. Het is een bewuste keuze 

van de teeltbedrijven of de landlord om migranten in 

te huren omdat zij minder verdienen (150 tot 350 

roepies). Er zijn ook nog verschillen tussen mannen en 

vrouwen. Er wordt “meer” uitbetaald indien de gehele 

familie meewerkt bij de landeigenaar. 

Bezoek aan Gopala Swamy Gutta

Presentatie resultaten onderzoek
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ZELFDODING
Ook boeren op huurland hebben grote problemen. Zij 

kunnen nauwelijks in hun bestaan voorzien. Huur en 

zaaigoed vereisen een investering van 50.000 roepies 

(625 euro) en de opbrengst van de zaden ligt tussen 

50.000 en 60.000 roepies (625 en 750 euro). Als de 

oogst mislukt, verdienen zij niets maar blijven wel met 

de schulden zitten. Vakbondsman Balu vertelt dat er in 

2017 drie zelfdodingen waren van kleine boeren in dit 

district, mede vanwege de schulden die zij hadden 

opgelopen door slechte oogsten en slechte prijzen. Bij 

navraag blijkt dat dit probleem zich in alle districten 

voordoet. De schulden die deze boeren hebben worden 

niet kwijtgescholden; na de dood van de vader gaat de 

schuld over op de zoon en het gezin. 

In de deelstaat Telengana (districten Rangareddy en 

Mahabbob Nager) werden tachtig gezinnen geïnter-

viewd voor het onderzoek. Vooral kleine boeren waar-

van het hele gezin meewerkt. 

KINDERARBEID
Het blijkt dat schade aan gewassen door natuurgeweld 

niet wordt vergoed. Verder is er sprake van twee soor-

ten kinderarbeid, te weten: kleine boeren met kinderen 

die met het hele gezin helpen bij het zaaien, planten en 

oogsten. In deze periode gaan zij niet naar school. Deze 

kinderen missen in deze periodes circa een week 

school. Kinderen van migrantenarbeiders gaan maan-

den niet naar school tijdens de migratie in het district 

of daarbuiten. 

In Karnataka (districten Bellary en Kolar) werden hon-

derdvijftig gezinnen in dertig dorpen geïnterviewd. De 

interviews werden uitgevoerd door zes vakbondsleden. 

Tijdens het onderzoek werd op de social media veel 

gepraat over kinderontvoeringen. De mensen waren 

bang dat de interviewers hun kinderen zouden meene-

men. Vaak zijn kinderen alleen thuis; oudere kinderen 

verzorgen het huishouden en passen op de jongere kin-

deren terwijl de ouders aan het werk zijn. Uiteraard 

beruste het idee dat de interviewers kinderontvoer-

ders waren op een misverstand, maar het verstoorde 

het onderzoek in het begin. 

Deze onderzoekers ontdekten gevallen van gedwon-

gen kinderarbeid. Wanneer beide ouders naar de grote 

stad vertrekken om werk te zoeken, blijven de kinderen 

achter en worden ze door andere dorpelingen of familie 

verzorgd. Wanneer zij onderdak en eten bij een landlord 

krijgen, worden zij verplicht tot het verrichten van 

arbeid.

PESTICIDEN
Er wordt niet gecommuniceerd wanneer pesticiden 

worden gebruikt. Hierdoor worden kinderen en arbei-

ders blootgesteld aan pesticiden, met alle gevolgen 

van dien. Kinderen spelen bijvoorbeeld op de pas 

behandelde velden, of het eten komt in contact met 

deze pesticiden.

Als men medische hulp nodig heeft vanwege contact 

met deze middelen, dan worden de kosten niet betaald 

door de landlord; de medische kosten en verloren 

arbeidsuren worden afgetrokken van het loon.

MEER ONDERZOEK NODIG NAAR DE KETEN
Na de presentatie van de onderzoeksresultaten zijn de 

aanwezigen zeer gemotiveerd om snel door te pakken. 

Maar de onderzoekers geven aan dat zij meer tijd nodig 

hebben om de keten nauwkeuriger en gedegen te 
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onderzoeken, met name de relatie tussen de landarbei-

ders, de boeren, de landeigenaren, de vertegenwoordi-

gers van de zaadbedrijven en de multinationals. De 

workshop was zeer goed en verhelderend en gaf 

aanleiding om vervolgonderzoek te doen en tot aan-

bevelingen te komen om de werksituatie in de teelt 

te verbeteren. 

Na de workshop gaan we naar het centrum van Tirupati 

om souvenirs en traditionele kleding te kopen. Op weg 

terug naar hotel rijden we door het chaotische verkeer 

en hebben we opnieuw de veilige chauffeur die we ook 

bij aankomst in Tirupati hadden. Helaas mag dat niet 

baten en worden we van achter aangereden door een 

andere auto. Na enig oponthoud vanwege de schade 

kunnen we onze koffers ophalen en vertrekken we met 

het vliegtuig naar Hyderabad. 

VRIJDAG 6 JULI 2018
Na het ontbijt vertrekken we naar het dorp Kolluru. Ook 

in dit dorp krijgen we een overweldigende ontvangst 

met trommels en een blaasinstrument. In een kleine 

demonstratie met veel vlagvertoon lopen we naar de 

plaats waar de vergadering wordt gehouden. Deze 

begint met gezang van de plaatselijke APVVU-leiders. 

In hun lied bezingen zij de situatie en rechten van de 

dorpelingen. Elke versregel wordt twee keer herhaald 

om op deze wijze de boodschap helder aan de mensen 

over te brengen. Omdat bijna iedereen in het dorp anal-

fabeet is, is dit de meest effectieve manier om de dor-

pelingen bewust te maken van hun rechten.

GEEN LOON ONTVANGEN
Na een korte voorstelronde begint de vakbondsverga-

dering. Chennaiah voert het gesprek met de bewoners. 

Hij vraagt naar de arbeidsomstandigheden op het land. 

Sommige aanwezigen vertellen dat zij al twee tot vier 

maanden geen loon meer hebben ontvangen. Een dame 

geeft zelfs aan dat ze al een jaar niet meer is betaald. 

Ze heeft een contract gehad, maar niets aantoonbaar 

op papier om dit te bewijzen. Een oudere man gaat naar 

onze westerse begrippen ruw om met de dames die 

voor hem zitten. Wij denken dat hij hen het zwijgen wil 

opleggen, maar Prabhu vertelt dat hij de vrouwen juist 

aanspoort om hun verhaal te vertellen en hun situatie 

en de misstanden waarmee zij geconfronteerd worden 

kenbaar te maken. Ruwe omgangsvormen zijn ‘normaal’ 

in India en men probeert op diverse manieren aandacht 

te schenken aan dit probleem. 

In het dorp hebben vijftien dorpelingen elk een acre 

land om te bewerken. In de omgeving van Hyderabad 

wordt vooral in opdracht van de Amerikaanse firma 

Pioneer gewerkt. Een man vertelt dat hij zijn oogst is 

kwijtgeraakt door hagel. De verliezen (40.000 roepie, 

500 euro) zijn niet vergoed door het zaadbedrijf, waar-

door hij in de schulden terecht is gekomen. De verliezen 

komen ten laste van de teler en werken door op de lan-

darbeiders, die geen of te weinig loon betaald krijgen. 

Dit bezoek geeft wederom aan dat onderzoek naar de 

keten van groot belang is om de problemen in kaart te 

brengen. Ook in dit dorp zijn de honderd dagen projec-

ten afgerond en wacht men op regen om de velden te 

kunnen inzaaien.

Veel vlagvertoon bij ontvangst in Kolluru
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LUISTERVINKEN
De dorpelingen waren ’s morgens opgehaald door een 

landlord om op zijn boerderij te gaan werken. De vak-

bond heeft deze mensen weer teruggehaald vanwege 

de vakbondsvergadering. De landarbeiders wilden zelf 

ook naar de vergadering komen, maar zijn zich bewust 

van de mogelijkheid dat de landlord de volgende dag 

represailles neemt. Bij elk lokale vakbondsbijeenkomst 

weten de mensen dat er luistervinken bijzitten die 

doorgeven aan de landlord wat er besproken wordt.

WERKEN VOOR ETEN
De mannelijke delegatieleden brengen na de bijeen-

komst een bezoek aan de velden met de pachtboeren, 

terwijl de vrouwelijke delegatieleden een aparte 

ontmoeting hebben met de landarbeiders. In één 

vergadering gezeten met de pachtboeren houden de 

landarbeiders hun mond, maar onder elkaar komen de 

verhalen los.  Zij vertellen dat er twintig jaar geleden 

nog dwangarbeid bestond. Een man vertelt dat hij 

werkte voor vijftig roepies en eten, dus eigenlijk alleen 

voor eten. Dit duurde tot 1972. Een ander heeft tot 

1998 als dwangarbeider gewerkt, toen werd hij vrij-

gelaten en kreeg vierduizend roepies (47,00 euro) per 

jaar. De vrouwelijke familieleden van de dwangarbei-

ders moesten ook meewerken op de boerderij. Zij 

kregen geen loon, alleen eten.

Alle landarbeiders werken met pesticides, zonder 

bescherming. Als ze ziek worden, moeten ze zelf het 

ziekenhuis betalen. Chennaiah vertelt dat de arbeiders 

in Chittoor extra betaald krijgen voor het werken met 

pesticiden, maar hier is dat niet zo. Er ontstaat een 

discussie over inkomstenverschillen en gezondheids-

problemen. Het loon is voor de familie, dus men vindt 

dat de inkomstenverschillen tussen mannen en vrou-

wen niet uitmaken.

De arbeiders willen zich wel verenigen, maar ze zijn 

bang voor represailles. Vandaag werden ze gedwongen 

om te gaan werken, maar uiteindelijk hebben ze besloten 

om terug te komen naar het dorp, omdat ze aanwezig 

wilden zijn bij deze bijeenkomst. Maar ze hebben dus 

geen idee wat hen morgen boven het hoofd hangt. Als 

Chennaiah vraagt of ze lid willen worden van de bond, 

steken ze allemaal hun hand op. Een vrouw zegt dat ze 

zich moeten verenigen. Als iedereen meedoet, kunnen 

mensen niet individueel worden aangepakt.

ANALFABETISME
De kinderen van migranten gaan tijdens de migratie 

niet naar school. Sommige kinderen zijn zelfs nog nooit 

naar school geweest vanwege migratie. Er is ook geen 

stimulans om de kinderen naar school te sturen en er 

zijn veel financiële problemen. Het hoogste onderwijs-

niveau dat één van de dorpelingen heeft bereikt is de 

Vakbondsvergadering
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tiende klas. Maar geen enkele van de aanwezige vrou-

wen kan lezen of schrijven. Ze kunnen alleen hun naam 

‘tekenen’. Zo tekenen ze ook hun contract, zonder te 

weten wat er staat. Vier van de aanwezige mannen 

kunnen de krant lezen. Officieel is het analfabetisme 

onder vrouwen ongeveer 50%, maar je naam kunnen 

tekenen geldt al als ‘kunnen schrijven’. Een man vertelt 

dat hij analfabeet is omdat hij niet meer naar school 

ging nadat hij werd geslagen.

CONCLUSIE
De aanwezigen zijn het erover eens: ze moeten lid wor-

den van de bond en strijden voor landrechten. Als uit-

smijter staat een jonge vrouw op die zegt dat ze er al 

heel lang voor pleit dat mensen lid worden van de 

bond. Haar ouders wonen in een ander dorp en hebben 

land gekregen via de vakbond. Maar hier wilde tot nu 

toe niemand naar haar luisteren.

TERUGGAAF LAND AAN DALITS
Hierna reizen wij door naar het dorpje Nacharam in Bala 

Nager. Hier hebben drie Dalits negen acres land terug-

gewonnen van de grootgrondbezitter. De grond was 

door de grootgrondbezitter op naam gezet van de 

ongeletterde dorpelingen en op deze manier door hem 

ingepikt. Met behulp van de vakbond is het gelukt om 

de grond aan de lokale bevolking terug te geven. 

 

De landlord had waterbronnen, een waterpomp en een 

weg tussen de velden aangelegd. Het land rondom 

deze negen acres is ook nog van hem. De nieuwe 

eigenaars hebben de doorgaande weg tussen de 

velden gebarricadeerd door er een hut op te plaatsen, 

zodat de landlord deze weg niet meer kan gebruiken. 

De landlord heeft gevraagd om het land in ruil voor 

geld terug te geven, maar de dorpelingen hebben dit 

geweigerd. Zij willen alleen ruilen als zij vlakbij hun 

dorp gelijkwaardige grond krijgen inclusief irrigatie, 

toegangsweg en waterbronnen. Tot nu toe heeft de 

landlord hier niet op gereageerd. 

Daarna rijden we naar het dorp Siddotam, waar we 

wederom met veel enthousiasme worden ontvangen 

onder begeleiding van muziek en dans. Ook hier zingen 

de voormannen over de rechten en behoeftes van deze 

Dalits. Met behulp van zang geven deze vakbondslei-

ders de dorpelingen hun voorlichting en proberen zij 

deze Dalits te organiseren. In dit dorp lunchen wij 

samen met de bewoners. 

Barricade van de weg

Gezang
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‘s Avonds rijden we naar Hyderabad om souvenirs te 

kopen en maken we kennis met het chaotische verkeer in 

een stad van ruim 25 miljoen inwoners. Na anderhalf uur 

in de file komen we aan op een traditionele avondmarkt.

ZATERDAG 7 JULI 2018

ONTMOETING MET LOKALE 
VAKBONDSBESTUURDERS EN ORGANIZERS
Om 9.30 uur vertrekken we naar Hotel Sindhu in het 

district Mahabbob Nager voor een ontmoeting met 

lokale vakbondsbestuurders, leiders en organizers. De 

ontvangst is wederom hartverwarmend met muziek en 

dans en we zijn vereerd om hierbij aanwezig te mogen 

zijn. Na een korte voorstelronde vertellen de aanwezi-

gen iets over het werk in de districten en de belangrijk-

ste sectoren van de APVVU/TVVU. 

De eerste spreker is Rajareddy, de voorzitter van de 

vissersbond die na de tsunami is opgericht. Hij vertelt 

hoe zij verloren land met behulp van de vakbond weer 

terug hebben gekregen. 

Vervolgens vertelt Bapujee over de problematiek van 

Dalit-vrouwen en de strijd voor gelijke rechten en belo-

ning. Nu nog krijgen mannen nog 350 roepies (4 euro) 

en vrouwen 150 roepies (1,80 euro). 

De volgende vakbondsvertegenwoordiger vertelt over 

de rechten van de landlozen en de bescherming van de 

rechten van Dalits die in de bossen wonen en werken in 

Andra Pradesh. 

Hajamma is vakbondsleidster in Tiraputi en zij vertelt 

over de vrouwenstrijd voor gelijke rechten en beloning 

en tegen huiselijk geweld. 

Krishna van de TVVU vertelt over de bevrijding van de 

dwangarbeiders in de steenfabrieken. Het werk in de 

steenfabriek is zeer onveilig. De districtsregering wil 

huizen/flats bouwen van mud bricks; dat zijn in het 

veld gebakken stenen van een lagere kwaliteit in 

plaats van gebakken stenen uit de oven. In deze sector 

is sprake van veel corruptie en malafide praktijken. 

Balu is vertegenwoordiger van APVVU-jeugd-

secretariaat. Hij heeft samen met Dalits gevochten 

voor de grondrechten van Dalits. 

Uiteindelijk is er door de Forest Law circa zestiendui-

zend acre teruggewonnen en in eigendom van de Dalits 

gekomen. Al deze grondrechten zijn op de naam van de 

vrouwen gezet. 

Vervolgens geeft de voorzitter uitleg over de resulta-

ten van het vakbondswerk, waaronder gelijke beloning 

tussen mannen en vrouwen. De speerpunten van het 

vakbondswerk zijn landeigendom, huizen bouwen en 

leefbaar inkomen.

KETEN BETER IN KAART BRENGEN
Tot slot bedankt Jeroen Brandenburg alle aanwezigen 

namens de FNV-delegatie. Iedereen is onder de indruk 

van het bezoek aan India en de ervaring sterkt ons om 

samen met de APVVU en de TVVU de keten beter in 

kaart te brengen, het project een vervolg te geven en 

strijd te voeren voor leefbaar loon, veilige arbeidsom-

standigheden en het terugdringen van kinderarbeid. 

Kortom, zoals Bob Marley al zong: “Get up, stand up for 

your rights”.

Hierna lunchen we en keren we terug naar Hyderabad 

om vervolgens met een binnenlandse vlucht naar 

Bengaluru te gaan. Daar dineren we in het Taj Hotel 

en houden een debriefing. Wij spreken af dat we 

gezamenlijk een vervolg willen geven aan dit project. 

We hopen dat we uiterlijk 1 november uitsluitsel 

kunnen krijgen om samen met Mondiaal FNV de tweede 

fase in te gaan. 

Jeroen bedankt namens de FNV-delegatie
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