CURRÍCULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL II

FICHA INFORMATIVA
KAMLARI
PERGUNTAS DIRECIONADORAS
1. Como você definiria a escravidão? O trabalho forçado está de acordo com sua definição?
2. Qual é a responsabilidade de um governo de fazer cumprir as leis de seu próprio país?
3. De que forma manter as meninas na escola ajuda a resolver os problemas de pobreza e da
prática de kamlari?
DEFINIÇÃO
Kamlari é uma forma de trabalho escravo. Em certas regiões, não é incomum que famílias pobres
vendam suas crianças para uma vida de trabalho como kamlari, simplesmente porque não
possuem condições de cuidar delas ou, em alguns casos, é a única maneira de pagar um
empréstimo.
VISÃO GERAL
Kamlari foi uma prática aceitável em partes do Nepal por gerações - simplesmente considerada
parte da vida para crianças pequenas que crescem na pobreza. Crianças a partir dos 6 ou 7 anos
podem ser vendidas como kamlari. Pais que são extremamente pobres muitas vezes não veem
alternativa, pois vender seus filhos como servos para pessoas de fora da família ajuda a garantir
que eles sejam alimentados e pode igualmente fornecer à família comida e dinheiro. Na maioria
dos casos, filhas são vendidas como kamlari, não filhos.
IMPACTOS RELACIONADOS: POBREZA E EDUCAÇÃO
Kamlari raramente são autorizados a ir para a escola. Porém, quando as meninas vão à escola,
tudo muda - não só para as próprias meninas, mas também para as suas famílias e comunidades.
Meninas com uma educação recebem mais dinheiro, têm seu status aumentado em sua
comunidade e são mais saudáveis.
O QUE ESTÁ FUNCIONANDO
O que pode ser feito então? Como podemos garantir que as meninas sejam valorizadas, estejam
seguras e na escola?
Aqui estão algumas iniciativas que estão funcionando:
• No Nepal, a prática de kamlari é considerada ilegal desde 2002, mas as leis não têm sido
vigorosamente aplicadas. Com o trabalho de defensores como a assistente social e a professora

na história de Suma, e meninas como a própria Suma, a prática de kamlari está finalmente
chegando ao fim;
• Organizações não-governamentais (ONGs) como Room to Read e CARE estão oferecendo
lugares seguros para as meninas frequentarem a escola, ajudando-as a receber educação e criar
um futuro seguro.

RECURSOS
• Room to Read em www.roomtoread.org
• Girl Up em www.girlup.org
• CARE em www.care.org
• PLAN em www.planusa.org ou www.plan-international.org
• Veja o Guia de Recursos Adicionais (disponível na seção de Recursos) para recursos adicionais,
incluindo vídeos relevantes.

