Domstolen godkänner ny handlingsplan mot barnarbete
Med påpekandet att ”dagens barn är morgondagens framtid”
uppmanade Delhi High Court (högsta domstolen i Delhi) i onsdags
regeringen att utarbeta en handlingsplan med målet att utrota
barnarbete från den indiska huvudstaden inom sex månader.
Chief Justice Ajit Prakash Shah och ordföranden Manmohan uttalade sitt fulla
stöd till det nya förslaget, som lämnats in till domstolen av den nationella
kommissionen för skydd av barnets rättigheter (NCPCR), och sade: "Dagens barn
är morgondagens framtid. För att garantera våra barn en ljus framtid måste se
till att de får möjlighet till utbildning och inte utnyttjas.” "Faktum är att barn är
den mest sårbara gruppen i vårt samhälle. De har rätt till särskild omvårdnad
och hjälp på grund av deras fysiska och psykiska omognad. Problemet är mer
komplicerat i utvecklingsländerna som i vårt eget land, där barnarbete
förekommer i samband med analfabetism och fattigdom."
Domen fälldes på ansökan av Bachpan Bachao Andolan (BBA), en icke-statlig
organisation, och samarbetsorganisation av ABF/LO Helsingborg, som begärde
och sökte ett domstolsutslag för avskaffandet av barnarbete i huvudstaden Delhi.
En stor framgång för organisationen och dess ledare Kailash Satyarthi som är
god vän till Günther Heerén.
Tidigare tog ju domstolarna i Indien aldrig upp fall av barnarbete på barn mellan
14 och 18 år men detta ska nu ändras. En arbetsgivare som ertappas med barn i
arbete även i denna ålder ska nu kunna åtalas enligt en strängare lagstiftningen
med en omedelbar straffavgift på 20 000 Rupier mellan 3800-4000 kr. Detta är
stora pengar för småföretagare i Indien.
Denna straffavgift ska användas för att möjliggöra undervisningen av barn som
räddats ur barnarbete. Enligt det föreslagna systemet, ska det upprättas en
kommission i varje stadsdel i Delhi med representanter från polis, sociala
myndigheter och politiska representanter från delstadsfullmäktige, (MCD)
NCPCR kommer till att börja med att genomföra 2 olika pilotprojekt ett för
skolbarn i nordvästra Delhi och ett för migrerande barnarbetare, (barnarbetare
som flytta runt utan fast arbete) i södra Delhi.
Den av NCPCR, The National Commission for Protection of Child Rights
upprättade handlingsplanen anger detaljerat hur förfarandet för räddning och
omhändertagandet av befriade barnarbetare ska genomföras. Domstolen har
även utfärdat order till polisen i Delhi att arbetsgivare som sysselsätter barn
omedelbart ska arresteras och hållas i häkte tills häktesförhandlingar sker och att
befriade barnarbetare ska behandlas med respekt och överlämnas till barnhem
som drivs av Women och Child Welfare ministeriet där det ska garanteras
tillgång till rent vatten, mat och andra förnödenheter och snarast möjligt även
utbildning.
Domstolen ytterligare tillade att "omsorg om den befriade barnarbetare bör tas
till de skickas till barnhem och det bör ses som de har tillgång till ordentlig mat,
vatten och andra anläggningar i tid."
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