
Project	  CL	  :	  Onderwijs	  in	  steengroeven	  en	  kleine	  bos	  en	  hout	  sectoren.	  

1. Korte	  omschrijving	  van	  de	  problematiek	  

Het	  BWI	  doel	  is	  om	  de	  bestaande	  kinderarbeid	  terug	  te	  dringen	  en	  campagne	  te	  voeren	  voor	  het	  recht	  op	  
onderwijs	  en	  de	  rechten	  van	  werknemers	  in	  de	  steengroeve	  en	  kleine	  bosbouw.	  Daarvoor	  is	  de	  BWI	  in	  
samenwerking	  met	  Child	  Learn	  Nederland	  gestart	  met	  de	  uitvoering	  van	  interventies	  in	  drie	  staten	  van	  India	  te	  
weten;	  Uttar	  Pradesh,	  Rajasthan	  en	  Orissa.	  De	  huidige	  fase	  van	  het	  project	  dat	  is	  geëindigd	  eind	  	  december	  
2011	  heeft	  geleid	  tot	  een	  toename	  van	  lidmaatschap	  van	  de	  vakbonden	  erkenning	  van	  de	  rechten	  van	  
werknemers	  en	  de	  inschrijving	  van	  kinderen	  op	  de	  (CL)scholen.	  	  

2. De	  vakbonden	  die	  erbij	  betrokken	  zijn.	  

BWI	  &	  drie	  geselecteerd	  lid	  vakbonden	  in	  India:	  	  

Jodhpur	  Jila	  Patthar	  Khadan	  Mazdoor	  Sangathan	  (JJPKMS).	  Deze	  bond	  heeft	  3.600	  leden,	  waaronder	  
1.463	  vrouwen.	  Contributie	  12,5	  roepies	  per	  maand.	  Ondersteund	  met	  de	  Jodhpur	  School	  in	  de	  Staat	  
Rajasthan.	  Deze	  basisschool	  moet	  worden	  versterkt	  met	  extra	  training	  van	  de	  leerkrachten	  en	  de	  
afhankelijkheid	  van	  projectondersteuning.	  	  

Uittart	  Pradesh	  Gramin	  Mazdoor	  Sangathan	  (UPGMS).	  Deze	  bond	  heeft	  53.019	  leden,	  waaronder	  
22.460	  vrouwen.	  Contributie	  2	  roepies	  per	  maand.	  	  Ondersteund	  met	  de	  Tantpur	  School	  in	  de	  staat	  Uttar	  
Pradesh.	  Deze	  basisschool	  moet	  verder	  worden	  versterkt	  op	  het	  gebied	  van	  infrastructuur,	  de	  opleiding	  van	  de	  
leerkrachten	  en	  afhankelijkheid	  van	  de	  projectondersteuning.	  

Orissa	  Forest	  &	  Minor	  Forest	  Product	  Workers	  Union	  (OFMFPWU).	  Deze	  bond	  heeft	  13.436	  leden,	  
waaronder	  11.371	  vrouwen.	  Contributie	  3	  roepies	  per	  maand.	  Ondersteund	  met	  de	  Mayurbhanj	  School	  in	  de	  
staat	  Orissa.	  Deze	  basisschool	  moet	  verder	  worden	  versterkt	  op	  het	  gebied	  van	  infrastructuur,	  de	  opleiding	  van	  
de	  leerkrachten	  en	  afhankelijkheid	  van	  de	  projectondersteuning.	  	  

3. Korte	  samenvatting	  van	  het	  Project	  en	  ervaringen	  tot	  nu	  toe.	  

De	  BWI	  Zuid-‐Azië	  (samen	  met	  het	  Regionaal	  Bureau	  en	  Hoofdkantoor)	  zal	  de	  overall-‐	  uitvoerende	  organisatie	  
zijn	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  leiders	  van	  het	  project	  uit	  de	  deelnemende	  vakbonden.	  
Projectcoördinatoren,	  samen	  met	  vertegenwoordigers	  van	  de	  vakbonden,	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  de	  
dagelijkse	  uitvoering	  van	  de	  projectactiviteiten.	  	  
	  
Onderwijs.	  	  
Op	  dit	  moment	  studeren	  181	  kinderen,	  waaronder	  69	  meisjes	  aan	  de	  drie	  Child	  Labour	  basisscholen/Centra.	  	  	  
In	  de	  afgelopen	  projectperiode	  zijn	  vanuit	  de	  CL	  scholen	  136	  kinderen,	  waarvan	  56	  meisjes,	  	  direct	  overgaan	  
naar	  de	  overheidsscholen.	  
In	  de	  staat	  Orissa,	  is	  door	  herhaalde	  druk	  van	  de	  vakbond	  een	  overheidsschool	  	  geopend	  en	  kinderen	  van	  de	  CL	  
project	  scholen	  zijn	  op	  deze	  scholen	  opgenomen.	  De	  CL	  project	  school	  is	  dus	  verplaatst	  naar	  een	  andere	  
locatie.	  
In	  Jodhpur,	  Rajasthan	  State	  (JJPKMS)	  is	  een	  permanente	  schoolinfrastructuur	  ontwikkeld	  en	  gebouwd	  met	  
steun	  van	  CL.NL	  en	  de	  gemeenschap.	  De	  mijneigenaars	  hebben	  ondersteuning	  verleend	  in	  de	  vorm	  van	  stenen	  
voor	  het	  gebouw.	  De	  school	  is	  officieel	  geopend	  op	  27	  februari	  2011	  tijdens	  de	  gezamenlijke	  SSO	  evaluatie	  
workshop.	  
De	  basisschool-‐annex	  gezondheidscentrum	  is	  uniek	  in	  zijn	  opzet,	  waarbij	  een	  keer	  per	  week	  een	  arts	  het	  
centrum	  bezoekt	  (in	  het	  weekend)	  en	  een	  gratis	  health	  check-‐up	  biedt	  aan	  de	  vakbondsleden,	  overige	  
arbeiders	  en	  overige	  leden	  van	  de	  gemeenschap	  in	  het	  dorp.	  	  
	  
De	  organisatie	  en	  het	  campagne	  voeren.	  
Het	  aantal	  vakbondsleden	  is	  toegenomen	  met	  3.555	  werknemers,	  met	  inbegrip	  2.508	  vrouwelijke	  werknemers.	  
Dit	  is	  het	  resultaat	  van	  de	  drie	  betrokken	  vakbond	  –	  organisaties,	  waarbij	  vakbondsvrijwilligers	  zijn	  ingezet	  in	  
het	  project.	  Het	  grote	  aantal	  vrouwen	  die	  lid	  zijn	  van	  de	  vakbond	  komt	  omdat	  in	  de	  kleine	  bos-‐en	  houtsector	  
ongeveer	  95%	  van	  de	  	  werknemers	  vrouwen	  zijn.	  In	  deze	  sector	  heeft	  de	  OFMFPWU,	  naast	  het	  uitvoeren	  van	  



belangenbehartiging,	  34	  zelfhulpgroepen	  (SHG)	  gevormd	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  het	  maken	  van	  kommen	  en	  
borden	  van	  grote	  bladeren.	  De	  vakbond	  werkt	  er	  aan	  om	  deze	  SHG's	  te	  versterken	  en	  de	  relatie	  met	  bank	  (en)	  
te	  bevorderen.	  De	  vakbond	  heeft	  door	  middel	  van	  campagnes	  een	  direct	  contact	  met	  ongeveer	  3.500	  
werknemers.	  
De	  OFMFPWU	  is	  ook	  aan	  het	  lobbyen	  voor	  de	  samenstelling	  van	  een	  aparte	  “sociale	  raad	  van	  bestuur”	  voor	  de	  
Sal-‐	  blad	  werknemers	  als	  een	  opmaat	  voor	  het	  realiseren	  van	  sociale	  zekerheid.	  (vergelijkbaar	  zoals	  die	  al	  
bestaat	  voor	  Kendu-‐	  blad	  werknemers	  in	  dezelfde	  staat).	  
De	  JJPKMS	  is	  actief	  in	  het	  versterken	  van	  de	  werknemersbelangen	  (vooral	  gezondheidsproblemen)	  in	  de	  
(zand)steengroeve	  sector	  en	  neemt	  gevallen	  in	  behandeling	  van	  werknemers	  	  met	  als	  diagnose	  silicose.	  	  
De	  vakbond	  heeft	  zich	  verzekerd	  van	  de	  bijdragen	  door	  de	  Rajasthan	  State	  regering	  	  voor	  een	  bedrag	  van	  
4.200.000	  Roepies	  (	  €	  64.326,00)	  waarbij	  op	  	  basis	  van	  silicose	  certificaten	  uitkeringen	  worden	  uitbetaald	  aan	  	  
21	  weduwen	  van	  de	  overleden	  werknemers.	  (vakbondsleden)	  
	  
De	  project	  organiseert	  in	  het	  gebied	  in	  Jodhpur	  -‐	  Dorp	  Panchkuda	  -‐	  is	  geadopteerd	  het	  bestuur	  van	  CHILD	  
LEARN	  INDIA	  en	  gefinancierd	  door	  Child	  Learn	  Nederland,	  waardoor	  het	  verstrekken	  van	  basisvoorzieningen	  
zoals:	  zonneverlichting,	  veilig	  drinkwater	  en	  een	  gezondheid	  centrum	  mogelijk	  is.	  

4. Projectgegevens.	  

o Verzoekende	  organisatie:	  Building	  and	  Woodworkers	  International	  (BWI)	  	  
o Donororganisatie:	  De	  Stichting	  Child	  Learn	  Nederland	  (CLN)	  
o Contactpersoon:	  BWI:	  	  

o Albert	  Yuson,	  Secretaris	  Generaal;	  	  
o Tos	  Anonuevo,	  Education	  Secretary	  
o Rajeef	  Sharma	  Project	  Director	  India	  	  

o Contactpersoon:	  FNV,	  FNV	  Mondiaal	  	  
o Dian	  van	  Unen,	  Hoofd	  van	  FNV	  Mondiaal	  	  
o Wilma	  Roos,	  Beleidsmedewerker	  IS	  Azië.	  

5. Concreet	  te	  behalen	  projectdoelen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•	  Het	  probleem	  van	  de	  kinderarbeid	  wordt	  onderkend	  in	  de	  betrokken	  sectoren	  en	  in	  de	  belangrijkste	  
vakbondsorganisaties.	  Dit	  is	  zichtbaar	  door	  een	  groeiend	  	  aantal	  inschrijving	  van	  kinderen	  in	  het	  project	  	  op	  
de	  overheid	  scholen	  en	  doordat	  de	  bewustwording	  over	  kinderarbeid	  is	  toegenomen	  onder	  de	  
werknemers	  en	  de	  gemeenschap.	  
	  
•	  De	  betrokkenheid	  van	  vakbonden	  is	  toegenomen	  door	  het	  organiseren	  van	  arbeiders	  in	  de	  steengroeve	  
en	  kleine	  bosbouw	  (Sal	  bladeren)	  met	  specifieke	  aandacht	  voor	  jeugd,	  onderwijs	  en	  vrouwelijke	  
werknemers.	  
	  
•	  Volwaardig	  werk	  komt	  steeds	  meer	  voor	  in	  de	  betrokken	  sectoren,	  met	  speciale	  aandacht	  voor	  sociale	  
zekerheid.	  	  

•	  Er	  is	  zichtbare	  samenwerking	  met	  de	  overheid	  over	  onderwijs	  en	  een	  toegenomen	  integratie	  van	  
kinderen	  op	  de	  overheid	  scholen	  

6. Doelgroepen.	  

De	  directe	  doelgroepen	  zijn:	  	  

• Kinderen	  en	  werknemers	  die	  werkzaam	  zijn	  in	  de	  twee	  sectoren	  te	  weten;	  Steengroeven	  (met	  inbegrip	  
van	  natuur/zandsteen	  in	  het	  geval	  van	  JJPKMS)	  en	  Kleine-‐bosbouw	  (SAL	  bladeren	  werknemers)	  De	  
bladeren	  worden	  gebruikt	  om	  waterdichte	  kommen	  van	  te	  maken,	  waarin	  voedsel	  opgediend	  kan	  
worden.	  	  

• Leden	  en	  leiders	  van	  de	  deelnemende	  vakbonden.	  
• Lokale	  projectcoördinatoren	  en	  personeel.	  

	  



7. Kosten	  van	  het	  project	  

Jaar	  Budget	  aangevraagd	  (EUR)	  
2012	  	  €	  14.130	  
2013	  	  €	  13.410	  
Totaal	  €	  27.540	  
*	  1	  EUR	  =	  65	  Roepies	  (21-‐02-‐2012)	  

	  

8. Duur	  van	  het	  project	  

Het	  project	  is	  voor	  de	  duur	  van	  twee	  jaar	  2012-‐2013.	  

9. Werkplan	  en	  Tijdschema.	  
a. Child	  Lear.NL	  missie	  naar	  India	  om	  een	  duidelijk	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  uitvoering	  van	  het	  project	  en	  

de	  ontwikkeling	  van	  een	  gemeenschappelijke	  manier	  van	  handelen	  voor	  de	  komende	  jaren.	  (maart	  
2012,	  valt	  samen	  met	  de	  jaarlijkse	  Board	  Meeting	  van	  CHILD	  LEARN	  in	  Delhi.)	  

b. Projecten	  Planning	  Workshop.	  Stand	  van	  zaken	  betreffende	  de	  ontwikkelingen	  van	  vorig	  jaar	  
(resultaten	  en	  uitdagingen)	  en	  de	  planning	  voor	  het	  komende	  jaar	  met	  de	  partner	  vakbonden.	  
Uitwerken	  van	  specifiek	  plan	  voor	  de	  afhandeling	  van	  de	  aanbevelingen	  van	  de	  CLSC	  missie.	  (maart	  
2012)	  

c. Hoofddoelstelling	  is	  om	  60	  kinderen	  uit	  het	  werk	  te	  halen	  en	  onder	  te	  brengen	  op	  de	  scholen	  voor	  	  
educatieve	  vorming.	  (maart-‐april	  2012)	  

d. Leerkrachten	  'Training	  om	  vaardigheden	  te	  verbeteren	  en	  daarmee	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  op	  
de	  scholen	  te	  verhogen’	  (juli	  2012)	  

e. Plaatselijke	  controles	  over	  de	  prestaties	  van	  de	  scholen	  en	  de	  uitvoering	  van	  het	  project	  activiteiten	  
(het	  hele	  jaar	  door)	  

f. De	  organiserende	  en	  andere	  campagne-‐activiteiten	  worden	  ondersteund	  door	  het	  grotere	  project	  
(2012	  en	  2012	  CHOO1914/15).	  

	  

SAL	  blad.	  

	  

	  



	  

	  


