3 långa år har passerat sedan förbudet mot barnarbete infördes i Indien
New Delhi: Det har gått tre år sedan regeringen förbjudit anställning av barn
genom en ändring av lagen mot barnarbete (Prohibition and Regulation) Act
1986. Men under dessa tre år har den praktiska situationen inte förbättrats
särskild mycket. I en nyligen publicerad Unicef-rapport hävdas det att över 12
miljoner barn i Indien arbetar under farliga förhållanden och 1,85,595 barn
anställs som hemhjälp.
Igår, fredagen, inleddes en kampanj mot handel med barn och Labour (Cert) av
en undersökningsgrupp, - Nationell social redovisning -, för att se över
efterlevnaden av förbudet mot barnarbete praktiken. Även efter tre år av lagligt
förbud, är situationen alarmerande. Källor berättar att över 50 000 barn arbetar
såväl i Delhis restauranger som i privata hem. ”Därför behövs en omedelbar
undersökning av faktiska omständigheter så vi en överblick. Undersökningen har
redan påbörjats i Delhi och 11 andra delstater'', säger Bharti Ali på Cert.
Enligt de uppgifter som hitintills framkommit vid vår Delhi avdelning för
undersökning av dessa problem har ingen barnarbetare som arbetar i familjer
eller på restauranger blivit rehabiliterad sedan Indus projektet påbörjades och
lagen mot barnarbetare infördes den 10 oktober 2006. Även om ungdoms
institutioner uppgav att under perioden 2006 till 2008 128 arbetande barn varav
23 ur privata hem och 105 från matställen och barer blev befriade, sändes dessa
helt enkelt tillbaka till sina föräldrar men blev inte rehabiliterade för skolgång och
utbildning av de sociala myndigheterna. Dessutom fick endast 12 familjer
ekonomisk ersättning i enlighet med SC riktlinjer.
Källor för revisionen belyser också bristerna i Indiens lagstiftning mot
barnarbete. ''För det första finns ingen enhetlig tolkning av olika lagar som ingår
i lagtexten om i vilken ålder man anses vara ett barn. Enligt Child Labour Act/är
den som är under 14 år att betraktas som barn, men enligt Juvenile Justice Act,
från år 2000 och GruvAct från 1952 anses man vara barn upp till 18 år. Enligt
Merchant Shipping Act, däremot, anses alla under 15 års ålder vara barn.
”Barnarbete definieras alltså på olika sätt i dessa olika lagtexter, ‘'säger
Raajmangal Prasad, sammankallande i Cert s Delhi gren och en medlem av
barnskyddskommittén i huvudstaden. Enligt Cert, finns över 3,15 miljoner kända
barnarbetsärende i landet men sedan oktober 2006 har endast 83 000 ärende
behandlats av rättsväsende och domstolar.
En dyster siffra som belyser bristen på viljan till åtal. Enligt Ashok Kumar en
annan företrädare för RTI skulle det även undersökas och rapporteras om hur
många ytterligare miljoner barn som arbetar inom dhabas längs motorvägarna.
Ledamoten av barnavårdsnämndens utskott i östra Delhi, MAMTA Sahai,
berättar: ''Mellan 2006 och 2009, har jag hanterat 430 ärenden, men jag har
ingen aning om hur många som kommer att resultera i åtal. I de flesta fall kan vi
inte göra mycket mer för barnen vill gå tillbaka till sina hem. Vi vet inte hur de
kan bli hjälpta mera förutom att ge dem transportmöjligheter tillbaka till sina
hem.
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