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Nieuws van SKIBRA, 19 september 2007
VAN ONBESCHRIJFLIJKE ONGELIJKHEID NAAR IETS BETER
Vrijdag 14 september 2007 werden statistieken gepubliceerd over de economische ontwikkeling van Brazilië
in 2006. Daarin werd juichend gewag gemaakt van verbetering op alle fronten. We gingen lezen en ontdekten
dat elk lichtpuntje in een donkere tunnel wordt omarmd, ook al blijft het donker.
CONCLUSIE uit de statistieken: De ongelijkheid wordt – hoewel schoorvoetend- iets minder. Over heel
Brazilië gemeten is bijvoorbeeld de GINI index nu 0,54. De Gini index is een maat voor ongelijkheid van de
verdeling van het nationale inkomen. Als de waarde 1 is, heeft één persoon het hele nationale inkomen. De
waarde 0 duidt op een gelijke verdeling over de hele populatie. De waarde 0,54 betekent nog altijd een grote
ongelijkheid, maar - zo wordt optimistisch gemeld – het was al erger.
Daarbij wordt aangetekend dat de situatie in Noord-Oosten en Noorden van Brazilië slechter is dan
bijvoorbeeld in het zuiden (São Paulo en Rio).
Enkele kengetallen:
- Ongelijke beloning (DISCRIMINATIE): Negroide vrouwen krijgen 50% minder, terwijl negroide
mannen 25% minder betaald krijgen voor hetzelfde werk dan blanke mannen.
- TE LAGE MINIMA: De laagstbetaalden, de mensen aan de onderkant van de samenleving met een
baantje, ontvingen “gemiddeld” 267 reais in 1996, 257,00 in 1999 en 293,00 in 2006.
Omgerekend: momenteel staat 265 Reais gelijk aan slechts 100 Euro !. In deze getallen zijn de niet
ingeschreven mensen zonder werk (en dat zijn er veel!) niet meegenomen. Het aandeel arbeiders
met een legaal arbeidscontract steeg van 33,1% tot 33,8% van de beroepsbevolking. Nog steeds
schrijnend laag!
- Het ANALFABETISME daalde, maar is nog gigantisch in omvang: Ongeveer 15 miljoen Brazilianen
kunnen niet lezen.
- De KINDERARBEID wordt minder maar nog steeds zijn er minstens 5 miljoen Braziliaanse kinderen
van 5 tot 15 jaar die werken in plaats van naar school gaan. Zeker op het platteland is die situatie
zeer ernstig, in combinatie met vroegtijdig schoolverlaten van de kinderen. Ook hier weer zijn de
cijfers van Noord en Noord-oost Brazilië nog slechter.

ESCOLA DOS ANJOS São Bento do Una.
Intussen gaat de inrichting van de school in São Bento do Una door. Te langzaam afgemeten naar onze
verwachtingen, maar wel goed doordacht en begeleid door de directrice. Zaterdag 15 september blijkt uit ons
telefonisch contact de laatste hand gelegd te zijn aan het stucadoren van de plafonds. Men is bezig met de
afwerking van schilderwerk binnen. Het naar onze smaak trage tempo heeft te maken met het moeilijk
vindbaar zijn van goede vakmensen op dit gebied. Er zijn er genoeg die beweren het te kunnen. Dat is nu
eenmaal het nadeel van werken in deze gebieden. Geschoolde mensen trekken weg van het platteland.
Met ons werk in São Bento do Una hopen we op de lange duur deze trek te helpen stoppen. ALLE BEETJES
HELPEN. De mensen die van het platteland naar de grote stad trekken, komen na enkele jaren immers
gedesillusioneerd en zonder enig bezit terug. Dan vormen ze voor degenen die er nog wonen alleen maar
een extra belasting. Daarover schreven we al eerder.

ADOPTEER EEN JUF
De Escola dos Anjos is afhankelijk van de donateurs van SKIBRA. We zijn onze donateurs bijzonder
dankbaar voor hun trouwe steun (er zijn er al vanaf het begin in 1993, dus al 15 jaar donateur!).
Wilt u ook helpen? Met een kleine bijdrage (eenmalig of per maand, per kwartaal of per jaar) op GIRO
208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. Vergeet niet erbij te
vermelden: ADOPTEER EEN JUF.
Uw gift komt 100% ten goede aan diegenen die het betreft, namelijk de LEERLINGEN en de Braziliaanse
JUFFEN van de Escola dos Anjos.
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Stichting Kinderzorg Brazilië

