Vad är en Yatra?
En marsch eller yatra är en massiv på gräsrotsnivå "skapande medvetenhet och
förespråkande kampanj som genererar ett enormt engagemang till förmån för en
social orsak. Sedan urminnes tider har marscher använts för att sprida tro, social
medvetenhet och kampvilja för att särskilt främja grundläggande rättigheterna i
Sydasien.
Protesterna mot barnarbete har fått ett enormt stöd och hjälp av tidigare
genomförda protestmarscher såsom Global March mot barnarbete under 1998
över 80 000 km som sträckte genomfördes i över 103 länder vilket ledde till den
stora opinionen mot barnarbete och utformningen av ILO-konvention 182 om de
värsta formerna av barnarbete. Under de senaste protestaktionerna särskilt på
den indiska subkontinenten, har fysiska marscher alltid haft en enorm framgång
oavsett om det var protester för självständighet eller andra sociala orsaker som
direkt relaterar till frågor om mänskliga rättigheter.
Varför ska vi genomföra en stor protestmarsch i Nepal för införandet av
lagstiftande utbildning för alla som en grundläggande rättighet?
Nepal hör till de fattigaste och minst utvecklade länderna i världen, där nästan
en tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Nepal har brottats
med konflikter i mer än tolv år. Mer än 10 000 människor, mest unga, har dödats
och många fler har skadats. Enligt nationella Living Standard Survey (NLSS,
2004) arbetar cirka 1,8 miljoner nepalesiska barn på heltid i Nepal.
Den stora planerade protestaktionen och marschen vill påverka tillämpningen av
den grundläggande rätten till utbildning, skapa medvetenhet bland pedagoger,
beslutsfattare, i det civila samhället, den allmänna förvaltningen och potentiella
föräldrar och barn, och avser att skapa en allövergripande effekt för
utbildningssituationen i Nepal. Evenemanget sker vid en tidpunkt då Nepal håller
på att utforma sin konstitution genom en allomfattande konstituerande
församling.
Vilka är Nepalmarschens deltagare?
Stora Nepalmarschen kommer att ledas av en grupp på 120 aktivister,
nuvarande barnarbetare, barn som går i skolan, tidigare offer för barnhandel,
och medlemmar av olika barnrättigheters organisationer som förespråkar
utbildning,
gräsrotsaktivister,
företrädare
för
lärarnas
fackföreningar,
parlamentsledamöter från den konstituerande församlingen i Nepal, ledare för
FN-organ och det civila samhället, journalister, akademiker, och framför allt
många vanliga människor som kommer att beröras av den.

När kommer det att ske?
Nepalmarschen kommer att starta från Mahendranager i den västra delen av
Nepal den 8 september 2009.
Startskottet avfyras av Nepals premiärminister Madhav Kumar och av
ordföranden i vår LO/ABF Helsingborgs samarbetsorganisation i Delhi, Bachpan
Bachao Andolan (BBA). Kailash Satyarthi. Den andra delen av marschen börjar
utgå från Karkarbitta i östra gränsen av Nepal. Båda delar av marschen kommer
att konvergerar den 15 september 09 i Chitwan och kommer att nå 18
september Kathmandu, huvudstaden för att avslutas i en stor festlig
manifestation.
Vem kommer att partners och organisatörer av marschen?
Den stora marschen som uppföljning av Global March Against Child Labour
organiseras och leds av Retroaktiva Society Utbildning Nepal (BASE Nepal),
barnarbetare i Nepal (CWIN), och Bachpan Bachao Andolan (BBA). Nepals
undervisningsministeriet,
arbetsministeriet
och
Transport
Management,
ministeriet för kvinnor, barn och välfärd och andra statliga myndigheter samt FNorgan däribland Internationella arbetsorganisationen (ILO).
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