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Redactioneel 
 
Voor u ligt de 4e nieuwsbrief van het zadenproject van Mondiaal FNV en FNV-sector Agrarisch Groen. 
Een nieuwsbrief die is geschreven toen de wereld er nog heel anders uitzag en het Corona-virus nog 

niet veel landen platlegde en vele duizenden slachtoffers maakte. India, een 
land dat de hoofdrol speelt in onze zadenactiviteiten, is hard getroffen, maar 
ook de zadenbedrijven in Nederland zien hun omzet aangetast als gevolg van 
reisbeperkingen en afzetdaling. Voor alle hardwerkende mensen in de 
zadensector wereldwijd hopen we op een spoedig einde van deze crisis en een 
spoedig herstel van de productieve activiteiten.  
 
Uit bijna alle verhalen die in deze nieuwsbrief staan wordt het pijnlijk 
duidelijk: kinderarbeid is nog steeds aanwezig in de zadensector. Het 
hartverscheurende verhaal van Bagya die al op haar 14e door twee mannen 
misbruikt en mishandeld werd en geen andere mogelijkheid zag dan op het 

land te gaan werken, in de zaadproductie. Haar kleine zoontje nam ze mee. Lichtpuntjes zijn er ook:  
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Bagya werd lid van de vakbond en is nu een zelfbewuste jonge vrouw die opkomt voor haar rechten. 
In een interview in deze nieuwsbrief vertelt Chennaiah, vakbondsleider van de Indiase 
landarbeidersbond APVVU, dat het de bond gelukt is om in korte tijd 387 kinderen die in de 
zadenproductie werkten, weer in de schoolbanken te krijgen. Bijna 17.000 landarbeiders hebben zich 
aangesloten bij de bond. In het interview kunt u lezen hoe dit APVVU gelukt is.  
 
Alle bijdragen aan deze nieuwsbrief geven ook een ander groot probleem weer: de ernstige 
discriminatie van vrouwen en lagere kasten. Een bijdrage aan deze nieuwsbrief betreft een 
onderzoek naar de zadensector in Nepal. Hieruit blijkt dat vrouwen systematisch minder betaald 
krijgen dan mannen, voor hetzelfde werk. Ook Bagya vertelt over de discriminatie die zij als vrouw 
heeft ondervonden, het lage salaris, het gebrek aan kinderopvang en de afhankelijkheid van haar 
werkgever. Chennaiah ziet echter ook positieve kanten: het aantal vrouwelijke leden is in de regio’s 
waar zaad geproduceerd wordt veel hoger dan in andere regio’s. Zou dat komen door hun 
achtergestelde positie?  
 
FNV-sector Agrarisch Groen zet zich enorm in om aan deze wantoestanden een einde te maken. 
Twee FNV-kaderleden, Brahim Rezziki en Robert Terwisscha van Scheltinga, vertellen dat de 
uitwisselingsreis naar India zoveel indruk op ze maakte, dat ze besloten een kaderledenopleiding 
voor internationaal vakbondswerk te gaan doen. De betrokkenheid bij het Indiase zadenproject is 
hierdoor alleen maar toegenomen. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat ze hiervan hebben 
opgestoken.  
 
Wilma Roos  
Beleidsmedewerker Mondiaal FNV 
 
 

Indiase vakbondsleider Chennaiah Poguri: “Leden krijgen veel terug 

voor deelname aan zadenproject” 
 
Het zadenproject in India is inmiddels in volle gang. Kaderleden van de Indiase vakbondsfederatie 
APVVU proberen met fondsen uit de Plantum-cao en solidariteitsgelden van FNV kinderarbeid uit 
de zadensector uit te bannen en de arbeidsomstandigheden van de boeren te verbeteren. 
Vakbondsleider Chennaiah Poguri was begin maart in Nederland. Hij vertelt over de resultaten tot 
nu toe. “Binnen 6 maanden kregen we 387 kinderen weer terug in de schoolbanken.” 
 
De kleine boeren hebben het niet gemakkelijk in India, vertelt Poguri. “We hebben steeds sterker te 
maken met klimaatverandering: het is veel heter en de regen is heftiger, die de oogsten vernietigen. 
Soms is de regenval zo hevig dat er 100 centimeter water valt, waardoor de planten wegstromen. 
Normaal gesproken komt de regen in juni en in juli zaaien de boeren. Daarna valt er elke maand een 
beetje regen. Maar als de regen wegblijft, kunnen de boeren niet inzaaien. Tussen december en juni 
valt er meestal geen regen. Vroeger viel er al een beetje in maart, maar dit is in de laatste 10 jaar niet 
meer voorgekomen. Als de regen goed valt, krijgen de boeren goede oogsten.” 
Vorig jaar zijn er veel oogsten mislukt. Maar er zijn planten die ook in droogte groeien zoals bonen en 
allerlei soort Indiase gierst, waar boeren zich steeds meer op toeleggen. “Maar vorig jaar viel in 
september een week lang regen, waardoor de bonen wegspoelden. De keuze voor zaden is dus altijd 
een gok.”  
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De APVVU richt zich in deze sector nu vooral op de strijd tegen kinderarbeid. “Het ledental van de 
bond is in het afgelopen jaar weer gegroeid in de regio waar we het zadenproject met FNV voeren”, 
vertelt Poguri. “Dit zijn 6 gebieden in 3 deelstaten, namelijk dorpen in Andhra Pradesh, Telangana en 
Karnataka. De regio’s (en deelstaten) zijn verbonden met elkaar. We hadden nog geen leden in deze 
gebieden. Inmiddels tellen we er 7286 in Andhra Pradesh, 6145 in Telangan en 3513 in Karnataka. In 
de eerste twee deelstaten waren we in de buurt al wel actief. Daar speelde de mond-tot-mond 
reclame voor de bond een grote rol. Maar in Karnataka zijn we vanaf nul begonnen. De taal is hier 
anders en ze zijn nog niet gewend aan vakbonden. Hier hebben we 175 units van 20 leden gevormd; 
60% is vrouw. Dit is veel, want de APVVU heeft gemiddeld 57% vrouwelijke leden.” 
Hoe hebben jullie dit bereikt? “We zijn via ngo’s de regio’s ingegaan om te onderzoeken wat de 
kinderen hier doen. We vonden honderden kinderen die werkten en niet naar school gingen, 
ondanks een Indiase wet die school voor kinderen verplicht. Daarvoor horen de ouders bestraft te 
worden. Maar zij vertellen hun kinderen tegen vreemden te zeggen dat ze wel naar school gaan en 
alleen in hun vrije tijd meehelpen, voor niks. Dus als je de dorpen in gaat, en vraagt: ‘Hoeveel 
kinderen zijn er vandaag niet naar school gegaan?’ Dan zeggen ze: ‘Nee nee, alle kinderen in ons 
dorp gaan naar school.’” 
 
Leren dat school fijn kan zijn 
De APVVU is begonnen met het trainen van jeugdigen in het identificeren van kinderarbeid. Ze 
worden verantwoordelijk gemaakt voor de jonge kinderen, zodat zij niet meer gaan werken. 
“Inmiddels hebben we er 120 getraind in alle districten. Zij hebben cijfers verzameld over wie er wel 
en niet naar school gaat. Ze stellen de ouders gerust: we gaan natuurlijk niet naar de politie, maar we 
willen weten hoe jullie thuissituatie is. Daarmee bouwen ze vertrouwen op. Daarnaast steunen we 
de ouders bij het eisen van loonsverhoging, zodat de ouders meer inkomen hebben. Of helpen bij het 
verhogen van de oogst, want daarmee krijgen ze hogere verkoopcijfers.” 
Elke jongere die is getraind, heeft in zijn of haar dorp een jeugdclub opgericht. Hier komen kinderen 
die werken of naar school gaan in de avonduren bij elkaar om met elkaar te spelen en te sporten. De 
club is een tussenvorm tussen werk en school, en dient als voorbereiding voordat ze terug naar de 
schoolbanken gaan. Kinderen die werken hebben vaak een negatief beeld van school. Ze zien een 
strenge leraar met een stok voor zich. Op de jeugdclubs leren ze dat naar school gaan ook heel fijn  
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kan zijn. “We vonden tijdens het onderzoek in de dorpen 733 kinderen die niet naar school gingen. 
Binnen 6 maanden kregen we 387 kinderen weer terug in de schoolbanken. De overige kinderen 
zullen in september aan het nieuwe schooljaar beginnen, dus de eerste successen hebben we al 
behaald.” 
 

 
Chennaiah Poguri bekijkt op de markt in Amersfoort het aanbod van de zaden. 
 
Kennis over minimumloonwet en vakbondsvrijheid 
“Met de ouders blijven we in gesprek en vertellen waarom het belangrijk is dat hun kind naar school 
gaat”, vervolgt Poguri. “Altijd laten ze hun kinderen werken om een hoger gezinsinkomen te krijgen. 
Ze ontvangen vaak een net te laag loon. De zaadsector zit behoorlijk ingewikkeld in elkaar. Ze hebben 
te maken met boeren, bemiddelaars, zaadinkopers en grote bedrijven. Bij wie moeten ze een hogere 
prijs voor hun zaad vragen? We vragen hen lid te worden van de bond en maken gezamenlijk een 
plan. Ze hebben oudercomités opgericht, in totaal ook 120, die aan de slag gaan met het inkomen. 
We trainen de leiders van de oudercomités in kennis over de minimumloonwet en vakbondsvrijheid.” 
Ook werkt APVVU samen met de lerarenbond en de overheid. Op openbare scholen worden 
lunchpakketten verstrekt volgens een overheidsprogramma. “Maar er is veel corruptie, dus die 
pakketten landen niet altijd bij de leerlingen. We leren ouders dit in de gaten te houden. Ze kennen 
het menu, zodat ze leraren kunnen aanspreken: ons kind zou vandaag een ei krijgen, maar dat is er 
niet. Daar heeft het wel recht op!” 
 
Laagste kaste achterin de klas 
Een ander probleem noemt Poguri het kastesysteem. “Veel leerkrachten komen uit de upperclass en 
discrimineren leerlingen. Ze zetten bijvoorbeeld kinderen uit de laagste kaste op de achterste rij en 
laten alleen hen het schoolplein schoonvegen. We leren ouders de leerkrachten ook hier op aan te 
spreken. Sommige leerkrachten veranderen onder invloed van zo’n gesprek, die moeten gewoon 
even wakker geschud worden. Er zijn ook leerkrachten die veel drinken en rugdekking krijgen van 
een politieke partij. We leren de oudercomités hier collectief tegen op te treden.”  
Dankzij het werk van deze Indiase vakbondsfederatie is er nu de wet MGNREGA, die voor elke 
landarbeider 100 dagen betaald werk garandeert, zodat ze in het laagseizoen toch nog geld kunnen 
verdienen. Dan gaat het bijvoorbeeld om werkzaamheden in de infrastructuur van het dorp. Ze 
ontvangen hiervoor 200 roepies per dag, ook de vrouwen, wat overigens goed is voor de 
emancipatie. “Maar onze leden zitten niet automatisch in dit overheidsprogramma, die moeten we  
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aanmelden bij de gemeente. Ze hebben daarvoor een soort werkloosheidskaart nodig. Die vragen we 
voor hen per unit aan en de lonen worden collectief geïnd.” 
 
Zadenproject levert leden pure winst 
De kleine, zelfstandige boeren en landarbeiders krijgen kortom veel terug voor hun betrokkenheid in 
dit zadenproject van FNV en APVVU. Poguri: “Als vakbond geven we hen een lidmaatschapskaart 
waarop hun naam en foto staat. Het zijn leden die vaak niet eens een id-kaart hebben, dus dit 
betekent veel. Hun kinderen worden toegeleid naar school, ze leren de wetten beter kennen, treden 
op tegen discriminatie en leren te onderhandelen over een beter loon. Kortom: pure winst.” 
 
Interview en foto’s: Astrid van Unen 
 
 

“Kaderopleiding internationaal vakbondswerk voor iedereen een 

aanrader” 
 
Brahim Rezziki (1968), operation specialist bij Bayer en Robert Terwisscha van Scheltinga (1962), 
seed disinfection operator bij Bejo Zaden BV, zijn beide betrokken bij het project tegen 
kinderarbeid in de Indiase zadensector. Reden temeer om zich aan te melden bij de kaderopleiding 
internationaal vakbondswerk van de FNV. En met succes. “Ik raad het iedereen aan!” 
 
Robert Terwisscha van Scheltinga rolde per ongeluk in het internationale vakbondswerk. Als kaderlid 
van de FNV werd hij twee jaar geleden benaderd om mee te gaan op FNV-missie naar India. Het ging 
om het lopende project tegen kinderarbeid in de zadensector. Terwisscha van Scheltinga zei ja en 
was meteen verkocht. Brahim Rezziki had al meer ervaring op dit gebied. Sinds 2009 is hij betrokken 
bij een project in Marokko om de vakbond in de agrarische sector te versterken., maar de FNV-missie 
maakte ook op hem diepe indruk. 
Het lag bij hen dus voor de hand om de kaderopleiding internationaal vakbondswerk bij de FNV te 
volgen. “Ik wilde meer bagage, daarom heb ik me aangemeld”, zegt Terwisscha van Scheltinga. “Ik 
wilde meer kennis opdoen”, zegt Rezziki. Eind januari rondden ze de opleiding af, na zo’n veertig uur 
training. Nu mogen zij zich ambassadeur internationaal kaderlid FNV noemen, waarvan ze ook een 
certificaat hebben ontvangen.  
 
Veel luisteren, veel doen 
Rezziki zegt veel geleerd te hebben tijdens de cursus. “Ik weet bijvoorbeeld nu aan welke deur ik 
moet kloppen als er iets mis gaat. Het is belangrijk om te weten met wie je kunt sparren bij 
problemen. Dat kan dus met de betreffende FNV-bestuurder en met de FNV-beleidsmedewerker 
Internationale Zaken. Ook Mondiaal FNV kan helpen. Zo kan een probleem uiteindelijk worden 
aangekaart bij de EU. Dat is zinvol om te weten.” 
 
Terwisscha van Scheltinga vond de kaderopleiding best pittig. “Het is heel intensief, veel luisteren, 
maar ook veel doen. We hadden een hele leuke klas van zo’n twintig man/vrouw en fantastische 
cursusleiders. Het was dus zeker de moeite waard.” Kaderleden leren binnen deze training onder 
meer zelf een project op te starten. “Je leert contact te zoeken met FNV’s internationale 
werkgroepen SKIP en de WIS. Je leert ook te kijken naar de globalisering: hoe bedrijven 
internationaal samenwerken en waar je tegenaan kunt lopen als je op dat niveau actie wil voeren.” 
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Op FNV-missie in India. Links: Brahim Rezziki, 2e van links, Robert Terwisscha van Scheltinga 
 
 
‘Blijf in contact met de wereld’ 
Hij heeft het gevoel nu beter betrokken te zijn bij het project in India, zegt Terwisscha van Scheltinga. 
“We hebben inmiddels een programma opgesteld voor de kaderleden die dit voorjaar uit India naar 
hier zouden komen. In dat programma heb ik nu meer inspraak kunnen hebben. Ik vind het belangrijk 
om bedrijven te bezoeken. In praktische zin liepen we bij de vorige uitwisselingen tegen een 
taalbarrière aan. Nu weet ik dat we een tolk nodig hebben. Ik ben erg enthousiast over de training, 
eerlijk gezegd raad ik het iedereen aan.” 
De uitwisseling tussen Indiase en Nederlandse kaderleden is door de Corona-crisis noodgedwongen 
uitgesteld. Ook het tegenbezoek dat in het najaar plaats zou vinden, staat op losse schroeven. Rezziki 
vindt het jammer, vertelt hij vanuit Marokko, waar hij is gestrand omdat er geen vluchten naar 
Nederland gaan. “Tot de zomer ligt alles plat, maar ik blijf wel contact houden met India. We moeten 
elkaar blijven informeren. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: blijf in contact met de wereld. We 
moeten dit soort projecten zeker niet loslaten.” 
 
Tekst: Astrid van Unen 
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De missie van Bagya – van slachtoffer tot voorvechter van 

vrouwenrechten 
 
Bagya’s verhaal staat symbool voor het geweld en het misbruik dat Indiase vrouwen ervaren, met 
name in de laagste sociale klasse (de Dalits). Dit verhaal is niet uniek voor de zaadsector, maar 
komt onder landarbeiders in India veel voor. De landbouwvakbond APVVU helpt deze vrouwen via 
onder andere trainingen over hun rechten en helpt hen daar voor op te staan. En Bagya is 
inmiddels ook actief geworden voor de APVVU. 
 
Wat Bagya (28 jaar) allemaal is overkomen in haar jonge leven, is zelfs te veel voor een film. Op haar 
10e stond ze er al alleen voor: eerst overleed haar moeder, daarna haar grootouders en tot slot ook 
haar vader. Vanaf dat moment ging eigenlijk alles mis. Op haar 13e werd ze uitgehuwelijkt aan een 
man uit een ander dorp: “Want meisjes zonder vader of man zijn niet veilig in India, zei mijn oom”, 
legt Bagya uit. Zelfs bij haar man bleek ze niet veilig te zijn: “Al vanaf de huwelijksnacht werd ik 
geschopt en verkracht”, zegt Bagya zachtjes.  
 

 
 
Nog geen maand later was zij zwanger. Haar man bleef haar mishandelen. “Op een dag had hij mij zo 
geschopt en geslagen dat mijn ribben gebroken waren en er bloed uit mijn hoofd kwam. Toen moest 
hij mij niet meer en ik werd naar een landlord gebracht.” Daar werkte ze voor enkel voedsel en 
onderdak. Weer had ze geen geluk: ook deze man misbruikte haar en mishandelde haar geestelijk en 
lichamelijk. Vanwege haar verwondingen vroeg ze om geld om naar het ziekenhuis te kunnen gaan. 
“De landlord sloot mij op in mijn kamer, ik mocht niet gaan.” Bagya gaf niet op en op een gegeven 
moment gooide de landlord haar eruit. Ze vluchtte naar het nabijgelegen dorp en kreeg hulp van de 
mensen uit het dorp. Niet veel later werd haar zoon geboren. 
 
Vernederd en beschaamd 
Ze was toen 14 jaar oud, zonder bezittingen. Met haar jonge zoon op haar arm ging zij terug naar 
haar dorp. De buren hielpen haar om weer een bestaan op te bouwen. “Ik kon wat geld verdienen 
door te werken op het land. Het was erg weinig: zo’n 100 roepies per dag. Mijn zoon nam ik dan  
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altijd mee. Die had ik het liefst zo dicht mogelijk bij me”, zegt Bagya. De rust leek even 
wedergekeerd, maar toch bleef het onheil Bagya achtervolgen. De landlord waar ze voor werkte, 
verkrachtte haar ook. “Ik was gebroken en verzamelde al mijn moed om aangifte te doen bij de 
politie”, vertelt Bagya. Maar zonder resultaat: de politie liet zich omkopen en liet de aanklacht voor 
wat hij was. Dat was het moment waarop Bagya het leven niet meer zag zitten. “Ik voelde mij zo 
vernederd en beschaamd: ik was radeloos. Ik zag geen andere uitweg meer dan een einde aan mijn 
leven te maken”, vertelt ze. De zelfmoordpoging mislukte en dat bleek meteen het keerpunt in haar 
leven.  
Pharvati, APVVU leider van dit district, hoorde het verhaal van Bagya. “We hebben alles op alles 
gezet om haar te helpen en hebben de landlord succesvol aangeklaagd”, vertelt Pharvati. Bagya werd 
lid van de vakbond. “Stap voor stap durfde ik mijn verhaal te vertellen. Ik kwam erachter dat er heel 
veel vrouwen zijn met dezelfde problemen.” Bagya is inmiddels heel actief voor de APVVU: ze helpt 
andere vrouwen om haar heen om hun verhaal te durven vertellen en in opstand te komen tegen 
huiselijk geweld. “Door de trainingen van de APVVU weet ik wat er in de wet staat, ken ik onze 
rechten. Als vrouwen kunnen we samen sterk staan”, zegt ze krachtig.  
 
‘Ik leef voor alle vrouwen die vechten tegen geweld’ 
Haar zoon is inmiddels 14 jaar en doet het goed op de kostschool. Bagya heeft – net als haar 
dorpsgenoten – door het werk van de APVVU een stukje land in bezit. “Mijn lichaam is verzwakt door 
al het geweld dat ik heb ervaren, maar licht werk kan ik nog wel doen”, zegt Bagya. Met de opbrengst 
van haar land en wat werk voor andere kleine boeren in het dorp, kan ze net rondkomen.  
Als je nu naar haar kijkt zie je een rustige en sterke vrouw. Het is bijna niet voor te stellen dat zij dit 
allemaal heeft meegemaakt. Met hulp van APVVU heeft Bagya haar ellende weten om te buigen naar 
een missie: “Ik leef niet meer alleen voor mijn zoon en mijzelf: ik leef voor alle vrouwen die vechten 
voor een leven zonder geweld. Ik weet het zeker: zelfmoord plegen doe ik nooit meer!” 
 
Tekst: Marleen Laverman 
Fotografie: Roderick Polak 
 
Fotograaf Roderick Polak en communicatiespecialist Marleen Laverman reizen al een paar jaar met 
hun bus over de wereld. Ze volgen hun eigen doelen maar als het met de route uitkomt, gaan ze in 
opdracht van Mondiaal FNV langs projecten en partners om die tot leven te brengen via foto’s, 
portretten en video’s. Meer hierover vind je op https://circumbendibus.org/. 
Arisa is al heel lang actief in de Indiase zaadsector. De kennis dat er kinderhanden in het oogsten van 
katoenzaden in India betrokken zijn, hebben we aan Arisa te danken. Maar ook in de groentezaden is  
 
 

Zadensector in Nepal: geen kinderarbeid, wel loondiscriminatie 
 
Uit nieuw onderzoek dat is gedaan in opdracht van Mondiaal FNV en de Indiase ngo NISARGA blijkt 
dat in de groentezadensector in Nepal geen sprake is van kinderarbeid of dwangarbeid. Wel 
verdienen de vrouwelijke werknemers aanzienlijk minder dan hun mannelijke collega’s. Bij het 
besproeien van de groente wordt onvoldoende bescherming geboden. 
 
‘Action Research on Child Labour, Women Workers and Wage Concerns in Vegetable Seed 
Production in Nepal’ luidt de titel van het rapport. Doel van het onderzoek was in kaart te brengen  
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hoe de arbeids- en marktsituatie van de zadensector in Nepal in elkaar zit, de problemen te 
benoemen en te zien hoe deze via samenwerking en lobby aangepakt kunnen worden. Onderzoeker 
Bishwa Bandhu Raj Singh onderzocht de bedrijfsketen in de groentezadensector, deed veldstudie in 
het Kholagaon-gebied van het Rukum-district, ten westen van Musikot en veldonderzoek met 
interviews onder boeren in het Kholagaon-gebied van de gemeente Chaurjahar waar een hoge 
concentratie aan groentezaadproductie bestaat. 
 
Gericht op binnenlandse markt 
De commerciële productie van groentezaad in Nepal begon in de jaren zeventig met de productie 
van radijszaad in Bhaktapur. De productie van meerdere groentezaden in het land is sinds de jaren 
tachtig gestart en opgezet met steun van verschillende overheidsorganisaties en ngo’s. De 
belangrijkste in het land geproduceerde groentezaden zijn radijs, breedbladige mosterd (BLM), 
bloemkool, kool, wortel, ui, tuinkers, bonen en snijbiet. De productie van groentezaden in het land 
heeft de afgelopen 4 decennia een goede groei laten zien. 
Tot halverwege de jaren 2000 exporteerde Nepal groentezaden naar Bangladesh en India. Vanwege 
kwaliteits- en prijskwesties is de export naar Bangladesh nu vrijwel gestopt en is de export naar India 
beperkt tot slechts een bepaalde hoeveelheid radijszaden. Het overgrote deel van het 
geproduceerde zaad is bedoeld voor de binnenlandse markt.  
 
Zaden als geschenk of ruilmiddel 
In grote lijnen worden in Nepal 2 soorten zaadsystemen erkend: een informeel en formeel 
zaadsysteem. In het informele zaadsysteem werken boeren die hun eigen zaden produceren en 
bewaren voor latere aanplant. Vaak wisselen ze deze kleine hoeveelheid zaden uit met andere 
boeren als geschenk of ruilmiddel tegen andere producten.  
Het formele zaadsysteem is meer geprofessionaliseerd met testen, registraties en 
kwaliteitscontroles. Het bestaat uit de productie van bronzaden door overheidsboerderijen en -
stations, commerciële productie van verbeterde zaden op boerenvelden en inzameling, verwerking 
en marketing aan verse groenteboeren door de zaadbedrijven, bestaande uit lokale handelaar en 
boer coöperaties (als verzamelaars), de zaadbedrijven (als verwerker en groothandel) en het netwerk 
van agrovets als detailhandelaars. De productie en levering van zaden nemen toe in de formele 
sector onder leiding van particuliere zaadbedrijven.  
Naar schatting zijn 7000 boeren betrokken bij de productie van groentezaden in het land. Alleen al in 
het district Rukum zijn dit 1200 boeren. Ze zijn georganiseerd in producentenorganisaties en 
coöperaties van groentezaden. In het district Rukum zijn er ongeveer 30 producentengroepen voor 
groentezaden, elk met ongeveer 40 boeren als lid. 
 
Loondiscriminatie is twijfelachtig 
Discriminatie van lonen voor vrouwen is een gangbare praktijk en lijkt een geaccepteerde norm in de 
Nepalese samenleving, zo blijkt uit het onderzoek. Het minimum dagloon voor mannen is momenteel 
500 tot 700 rupee (€5,30) per dag en voor vrouwen 300 tot 500 rupee (€3,80) per dag. Naast het 
loon in contanten (of in granen), krijgen de loonarbeiders ook twee maaltijden. Voor sommige 
soorten werk zoals ploegen krijgen mannen een hoger loon. Maar voor werkzaamheden die ze 
allebei doen, zoals wieden en telen, krijgt de man een hoger loon dan de vrouw. Deze 
loondiscriminatie is dan ook twijfelachtig, schrijft de onderzoeker. 
Kinderarbeid of dwangarbeid kwam niet uit de interviews naar voren. Ook geen melding van 
kinderen die in huishoudens te werk waren gesteld door boerengezinnen of hun familieleden in 
stedelijke centra buiten het dorp. Voor landbewerkers bestaat geen 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Geen van de geïnterviewde loonarbeiders maakte melding van  
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gezondheidsrisico’s tijdens werk in de groentezadensector. Meestal wordt het chemische besproeien 
van de gewassen door de boeren zelf gedaan met masker en schort. 
 
De volgende stap  
Nu dit onderzoek de Nepalese zaadsector in kaart heeft gebracht wacht een volgende stap. De 
Nepalese vakcentrale ANTUF heeft een groot aantal leden in de landbouwsector en gaat zich 
inspannen om ook de landarbeiders uit de zadensector te organiseren. Uitwisseling met de 
landarbeidersbond APVVU in India zal hier zeker bij helpen. Het is de bedoeling dat uiteindelijk met 
een regionaal zuid-Aziatisch platform van landarbeiders in de zaadsector  gezamenlijk actie zal 
worden gevoerd voor betere arbeidsomstandigheden in deze sector. 
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