IDSN, 26 september 2018

Sterfgevallen rioolwerkers ontketenen protesten die
einde eisen aan handmatig poepruimen in India
Dalits in India worden al eeuwenlang
gedwongen om zonder geschikt gereedschap
of beschermende uitrusting droge latrines,
riolen en septic tanks schoon te maken, een
praktijk die bekend staat als 'handmatig
poepruimen'. Dit is niet alleen mensonwaardig, maar ook extreem gevaarlijk
werk, en activisten voeren al vele jaren
campagne voor de correcte tenuitvoerlegging
van wetten die deze praktijk verbieden en om
degenen die erbij betrokken zijn te
rehabiliteren. In de afgelopen maand is gebleken dat alleen al in Delhi een schrikbarend
hoog aantal sterfgevallen is van rioolwerkers die zonder beschermende uitrusting zijn
neergelaten in de riolen van de stad. Activisten sturen de boodschap #stopkillingus India
rond en eisen dat deze kastengerelateerde praktijk nu beëindigd moet worden.
De oproep tot actie komt van Safai Karamchari Andolan (SKA), een organisatie die vecht voor
de rechten van handmatige poepruimers en die hen helpt zich los te maken uit deze praktijk.
Onder de demonstranten bevinden zich familieleden van velen die stierven als handmatige
poepruimer, en mensenrechtenactivisten, waaronder veel leden van IDSN. SKA meldde dat in
het laatste decennium ongeveer 1800 rioolreinigers de stikkingsdood stierven. Eén
demonstrant meldde: "Ik verloor mijn enige zoon - hij ging de riolen in en kwam er niet meer
uit. Hoelang worden we nog met zulke sterfgevallen geconfronteerd?"
IDSN brengt het probleem van handmatig poepruimen al meer dan een decennium aan de
orde op fora waar ook ter wereld, en ondanks aangenomen en aangepaste wetten die deze
praktijk moeten verbieden blijft die onverminderd voortduren.

Meer informatie over handmatig poepruimen:
Video: We can't address sanitation without talking caste, say Bezwada Wilson and Beena Pallical
(NewsLaundry.com, 30 nov 2017): https://www.youtube.com/watch?v=GjqT7rwwtcY
VN-expert kritiseert 'Schoner India' campagne die leidt tot verergeren handmatig poepruimen (IDSN,
14 nov 2017): http://www.dalits.nl/171114.html
Resource Handbook for ending manual scavenging (ILO, 2014):
http://www.dalits.nl/pdf/ResourceHandbookForEndingManualScavenging.pdf

Video: Manual Scavenging: Picking Up Human Waste In India (Al Jazeera, 14 mrt 2015):
https://www.youtube.com/watch?v=3jlU7SLZYmg
Video: Forced to Clean Human Waste in India (Human Rights Watch, 24 aug 2014):
https://www.youtube.com/watch?v=y3XfjbwqC_g
HRW rapport: Cleaning Human Waste: Manual Scavenging, Caste, and Discrimination in India
(Human Rights Watch, 25 aug 2014 ): http://www.dalits.nl/140825.html

Eerdere nieuwberichten IDSN over handmatig poepruimen:
Rights defenders: 27 manual scavengers die in one month – Government must act now (IDSN, 21 aug
2017): https://idsn.org/rights-defenders-27-manual-scavengers-die-one-month-government-mustact-now/
Protestmars geeft handmatige poepruimers hoop (IDSN, 12 apr 2016):
http://www.dalits.nl/160412.html
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