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« Laten we de kinderen een opleiding geven voor een betere wereld »

India's Draconische
Lockdown
Op 24 maart om 20.00u
beval Narendra Modi, premier
van India, een algemene lockdown van 21 dagen, waarbij de
bewegingsvrijheid van de hele bevolking (1.3
miljard) werd beperkt als voorzorgsmaatregel
tegen de verspreiding van het coronavirus. Volgens Worldometer waren op die dag 121 coronapositieve gevallen gemeld en twee overlijdens.
Verplaatsingen via de lucht, met de trein of met
de auto werden opgeschort en de steden werden
afgesloten op 25 maart. Paniek beving het land,
omdat miljoenen mensen niet weg konden. Deze
strikte lockdown werd later verlengd tot 8 juni.
Helaas blijft het virus na deze lange lockdown
elke dag steeds meer mensen besmetten. In

plaats van de COVID-19 curve te doen afvlakken, heeft de overheid de BNP-curve zodanig
doen afvlakken, dat het land nu in gevaar is !

De vergetenen

Toen Modi de Indiërs vroeg om thuis te blijven, vergat hij degenen die geen thuis hebben.
Het gebrek aan voorbereiding was verbijsterend: hier geen overleg met de overheden van de
verschillende staten of met medische experts.
De grootste slachtoffers van de lockdown
zijn de naar schatting 11 miljoen straatkinderen die in steden wonen. De overheid richtte
kampen voor hen in. Er werd ook hulp gevraagd
aan NGO's in de vorm van steun en voedsel
voor de behoeftigen.
Nog een categorie van zwaar getroffenen
zijn de meer dan 100 miljoen gastarbeiders.
Deze dagloners vormen de ruggengraat van de
economie in de grootsteden. Ze migreerden daarheen uit hun dorpen
om geld te verdienen met tijdelijk
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der inkomsten konden zij niet in de
steden blijven wonen. De huisbazen
zetten hen op straat omdat ze de
huur niet konden betalen. Ze trokken de stad uit en liepen honderden
kilometers te voet zonder voedsel en
water. Velen haalden hun bestemming niet. Hun hartverscheurende
ellende blijft maar duren; honderdduizenden stromen de steden uit om
terug te keren naar hun ouderlijk
huis, vaak bij hun bejaarde ouders.
Helaas had de lockdown om het virus in te perken om die reden dan
ook een omgekeerd effect. Meer en
meer dorpen werden broeihaarden
van de epidemie.
Het afvlakken
van de economische curve,
niet die van corona
Door een van de zwaarste Covid-19 lockdowns op te leggen zonder die behoorlijk voor te bereiden,
Door de lockdown werden de gastarbeiders
in één klap vluchtelingen. Hun werkplaatsen
waren gesloten en de meeste werkgevers en
aannemers die hun gewoonlijk betaalden, waren
verdwenen. De vluchtende gastarbeiders namen
de ziekte met zich mee, en verspreidden het
virus over heel het land.
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De situatie op 19 juni. India links,
België rechts. Zoals u kan zien zit
India nog in de opgaande fase en
moet de piek nog komen !

heeft Modi de Indiase economie en de armen,
die ook zonder lockdown al een precair bestaan
leiden, onmetelijk veel schade berokkend.
Volgens een aantal schattingen verloren
meer dan 120 miljoen mensen op slag hun
werk toen de lockdown begon. En ongeveer
de helft van de bevolking van 1, 38 miljard is
wellicht verarmd; velen zo erg dat hongersnood
dreigt. Er hebben zich 140 miljoen mensen
opgegeven als werkzoekend.
De oppositiepartijen hadden de overheid
gevraagd, het volk te steunen met een financiële tegemoetkoming van 10.000 roepies (125 €)
maar dat is niet gebeurd. De centrale overheid
heeft 500 roepies (6 € !) overgeschreven aan
vrouwelijke bankrekeninghouders. In deze
moeilijke tijden hebben ook de overheden van
de staten geen hulp gekregen van de centrale
overheid.

Op 16 maart verklaarde de regering de
scholen gesloten voor twee weken vakantie. De
lopende examens voor de Centrale Jury voor
de 10de en de 12de klas werden uitgesteld tot 3
april. De families van onze leerkrachten uit het

zuiden werden ongerust, ze wilden hen thuis
hebben (2000 km van de Sint-Antoniusschool).
Er heerste toen veel onzekerheid, en we besloten nog een paar dagen te wachten voor we
hun vertrek vastlegden. Met elke dag die voorbijging werd het duidelijker dat het onmogelijk
zou zijn, de scholen op 3 april te heropenen.
Er was ook een groot risico dat ze nog lange
tijd zouden vastzitten op onze campus als zou
besloten worden tot een volledige lockdown.
Op 22 maart voerde de regering in Delhi de
avondklok in. We voorzagen dat de stad Delhi
en haar luchthaven nu gauw zouden gesloten
worden. We mochten geen tijd verliezen, dus
boekten we meteen de beschikbare tickets voor
vluchten de volgende dag en de leraars uit het
Zuiden (uit Kerala en Tamil Nadu) vertrokken
de volgende ochtend vroeg, op de 24ste, om de
laatste vlucht in de namiddag te nemen. Maar
intussen waren de grenzen van Delhi gesloten
en konden onze auto's de stad niet meer in!
We lieten de leraars aan de grens uitstappen,
waar ze met veel moeite lokale taxi's wisten te
vinden. Toen ze lieten weten dat ze de laatste
vlucht hadden gehaald, slaakten we een diepe
zucht van verlichting !
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In de Sint-Antoniusschool
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Online lessen
Veel scholen gingen online lessen geven,
met behulp van tools als Whatsapp, Zoom,
Google classroom, enz. Maar deze lessen waren
enkel toegankelijk voor leerlingen uit gezinnen
die een computer of smartphone hadden en
er moest ook een internetconnectie beschikbaar zijn. Aan onze leerlingen in de 12de en de
10de klas, die hun examens voor volgend jaar
moeten voorbereiden, begonnen onze leraars
lessen te geven via whatsapp en zoom, maar
slechts 40 percent van de leerlingen konden
daarvan genieten. Later stapten we over op een
meer gestructureerd system, Microsoft Teams,
dat zowel leraars als leerlingen toeliet, te werken wanneer het hun uitkwam. Al had ook dit
systeem zijn beperkingen. We gingen het ook
gebruiken voor de andere klassen. De leraars
in Rahrai legden contact met de leerlingen via
Whatsapp, maar er waren er maar weinig die
erop ingingen, want de kinderen zijn nog erg
klein. Op bevel van de regering begonnen ook
de leerkrachten van het ITI hun leerlingen
online lessen te geven.
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Ze betalen de salarissen van hun staf met het
schoolgeld van hun leerlingen. Terwijl privéscholen met rijke leerlingen schoolgeld bleven
innen, was dat onmogelijk voor privéscholen
in afgelegen, arme streken. De leraren zijn
zwaar getroffen door deze Covid-19 epidemie.
Dankzij de steun van Het Werk der broden betaalden we alle werknemers van onze
projecten tot eind mei. Wat er de komende
maanden gaat gebeuren is onzeker, maar het
zal niet mogelijk zijn, de scholen te heropenen
in juli en niemand weet wanneer dat wel zal
gebeuren. De scholen kunnen zich geen social
distancing veroorloven, met klassen van meer
dan 45 leerlingen. De schoolbussen zitten vol
als ze kinderen van de dorpen brengen. Wanneer de leerkrachten zullen terugkeren is ook
niet zeker, zolang de situatie niet opnieuw
normaal wordt.
De projectleider, de directeurs van onze
twee Sint-Antoniusscholen en de ITI en de verantwoordelijken voor sociaal werk in de dorpen, bleven achter op onze campus. Zij doen

De salarissen van de leerkrachten
Privéscholen als de Sint-Antoniusschool
krijgen geen financiële steun van de overheid.
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De lokale overheid
vroeg de leden van onze
zelfhulpgroepen om maskers te
stikken voor 2 roepies (0,02 €)
e leverde de stof.
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wat nodig is voor het project en werken samen
met de overheid om het virus te bestrijden.
Het Werk der broden bezorgde voedsel aan de
gezinnen en de bejaarden in de dorpen. We
werkten samen met de lokale ziekenhuizen,
politiekantoren en andere openbare plaatsen,
om ontsmettingsgel en maskers te verdelen.
We zorgden voor bewustmakingsprogramma's.
De vrouwen van onze zelfhulpgroepen stikten
maskers, op vraag van de overheid. Indien
nodig kan de school gebruikt worden voor
quarantaine.

Covid-19 in onze projectgebieden
De regering nam drastische maatregelen
om zowel in de dorpen als in de steden een
strikte lockdown te handhaven. Wie zonder
noodzaak op weg was, werd zelfs geslagen.
Mensen die terugkeerden uit het buitenland
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werden 14 dagen in quarantaine gehouden. De
terugkeer van gastarbeiders uit grootsteden
als Mumbai en Delhi bracht de ziekte mee,
zodat het aantal besmettingen stijgt. In de
dorpen omheen onze projecten heerst er nog
geen massale besmetting, maar de situatie is
zorgwekkend.
We houden contact met onze staf in de leprakolonies. In het begin van de maand maart
werden daar mensen positief getest en sindsdien zijn ze volledig geïsoleerd. Ze hebben geen
inkomsten meer en overleven dus dankzij de
voedselbedeling van de overheid. De bewoners
van de kolonie delen WC's en halen water uit
een gemeenschappelijk verdeelpunt, wat het
risico op besmetting verhoogt. De door ons
gesponsorde leerlingen die elders studeerden
zijn nu terug thuis, in de kolonies.
Op 8 juni werd de lockdown in India versoepeld, terwijl de besmettingsgraad wel bleef
stijgen. Er wordt nu niet langer gecontroleerd
door de politie en de mensen hebben hun bewegingsvrijheid terug. Er blijven gastarbeiders
terugkeren, die besmet zijn. Er duiken nieuwe
gevallen op in de dorpen. Kan de verspreiding
van het virus onder controle
blijven zonder de mensen
weer in lockdown te plaatsen ? De overheid lijkt de
pedalen kwijt te zijn...
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