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Reportatges

 Els nens miners a l'Índia 
El  treball  infantil,  en  condicions  de  vida
infrahumanes, és una de les constants que una part
de la població infantil pateix en els anomenats països
en vies de desenvolupament, tant si són països de la
Perifèria,  com  en  les  anomenades  economies
emergents.  Un  exemple  d'aquesta  situació  és  el
treball infantil a l'Índia, que us relatem a continuació.

Els nens miners de la Índia han de baixar a l'interior
d'un pou humit, uns 20 metres  sota terra  per unes
escales de  bambú  poc  sòlides.  S'arrosseguen  90
metres a través  de fang, amb la finalitat d'arribar a
la  veta  d'extreure   carbó.  El  pou  s'il·lumina  amb
llanternes aguantades amb draps.

Els nens  gaudeixen de cap mesura ni protecció de
seguretat laboral: vesteixen amb camises de màniga
curta,  pantalons  de  pijama  i  botins  de  goma.
Comencen  a  treballar  entre  els  6  i  els  14  anys.
Normalment, la seva jornada laboral s'inicia cap a les
5 o 6 del matí. 

Actualment,  es  creu  que  hi  ha  uns  28  milions  de
menors  que estan  treballant.  Un  dels  estats  amb
major quantitat  de nens  és el  de  MEGHALAYA,  els
infants cobren  una  mitjana  de  200  rupies,  cada
vegada que omplen un carret de carbó.(200 rupies =
menys de 3 euros europeus). Els nens treballen per
aconseguir diners per a les seves necessitats,  és a
dir,  el menjar per a la seva família i  el seu.  Molts
infants  són  transportats clandestinament del Nepal
fins a Bangla Desh. Molts nens peons són incapaços
de enviar diners suficients a casa per  a poder anar-
se'n de les mines. 

     

El  problema és que la mineria  aporta efectivament
riquesa a la regió. 

Suresh, un dels nens, explica que guanya entre US $
37 i US $ 74 dòlars per setmana, un bon salari per a
un país on dos terços de la població viu amb menys
d'US $ 15 a la setmana.

Els  pares  dels  nens  miners  demanen  que  deixin
d'anar a la mina, per tornar a casa amb ells. 

Un  altre nen  miner  anomenat  Sanjay  diu  al  seus
pares  que  no  vol  marxar,  que  vol  treballar  a  les
mines, per estalviar diners per anar a l'escola, que és
un dels seus objectius.

Un nen ferit no pot agafar la baixa, l'única opció que
tenen quan es fan mal  es aguantar els seus mals,
tant si tenen febre o s'han fet mal al braç, la cama...
Els accidents i  enterraments  són cosa de tots  els
dies,  és  normal  que  els  mateixos  treballadors
enterrin  a  altres  treballadors.  Normalment  els  que
enterren els companys són els més grans.

Es calcula que uns 70.000 nens estan tancats  a les
mines.  Ens  podem  imaginar  com  pot  ser  de  dur
passar-se la infantesa  dins les mines.  A Meghalaya,
moltes mines no tenen cap ventilació i ni tan sols una
entrada ni sortida d'aire.

Els nens i treballadors de les mines, estan desitjant
que acabi  la  feina,  en  menys  d'una  hora  ja  estan
cansats de tota la feina que han de fer tots els dies
des que tenen 5 anys.

Una pràctica molt estesa és que els policies, reben
suborns regularment dels transportistes del mineral
de carbó. 

 


