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0912  INDIA 

Retten til mat er trua for innbyggarane i Jalalpur, Uttar Pradesh 

Det nasjonale matprogrammet Integrated Child Development Services (ICDS) til myndigheitene setter spesielt 

fokus på helse- og ernæringsbehov for barn under seks år, i tillegg til jenter i ungdomsalderen og gravide 

kvinner. Tiltaka i ICDS er iverksatt gjennom et nettverk av helsesenter som kallast ”Anganwadi”. Kvar enkelt 

stat er pliktig til å opprette “Anganwadi” for alle busetnader der det bur 40 barn eller fleire. Landsbyen Jalalpur 

i staten Uttar Pradesh er et eksempel der ICDS ikkje er implementert, noko som truar retten til mat for kvinner 

og barn i landsbyen. I Jalalpur bur det 300 familiar inkludert 100 barn, men myndigheitene i Uttar Pradesh har 
likevel ikkje oppretta eit ”Anganwadi” senter i Jalalpur. Konsekvensen er at kvinner og barn i landsbyen vert 

meir sårbare og er i større fare for svolt og underernæring.  

I India er 16% av folkesetnaden under seks år, og av desse barna er 50% undervektige. Dei siste åra har ein sett ei sterk 

auke (opptil 85%)  av tilfeller barn under 35 månadar, som lider av blodmangel. I Uttar Pradesh er 47% av barn under 3 

år undervektige og 34% av kvinnene har ein BMI under normalen (iflg Sample Registration Service).  

I 1975 vart det oppretta eit nasjonalt matprogram, Integrated Child Development Service (ICDS), som arbeider med 

helse og ernæring for barn under 6 år. Føremålet til ICDS er å tilby spedbarn og barn førskule, ernæringstilskot og andre 

helsetenester i sine lokalmiljø. For å best mulig ivareta barn sine behov er også unge kvinner, gravide og mødrer 

inkludert i ICDS. Tenestene vert utført på helsesenter kalla ”Anganwadi” (AWC). Dei lokale myndigheitene er pliktige 

til å opprette AWC i alle busetnadar der det bur 40 barn eller fleire.  

Ernæringstilskota som no er tilgjengelig består av næringsfattig og kornbasert mat som ikkje tek omsyn til det ekstra 

behovet for protein og vitamin som barn og unge kvinner har. Eit av ICDS’ hovudmål er å tilby barn mellom 6 månadar 

og 6 år, gravide og ammande kvinner næringsrik mat. Her blir familiar som lever under fattigdomsgrensa prioritert.  

Sjølv om ICDS vart iverksett for over 30 år sidan visast ingen nedgang i antall underernærte barn. Tvert imot har ein sett 

at barn som bur i slum og rurale områder enno ikkje vert inkludert i prosjekta til ICDS. Eit døme på dette er landsbyen 

Jalalpur. Her bur det rundt 300 familiar, dei fleste er kastelause (Dalitar). Kosthaldet blant innbyggarane i dette området 

består i hovudsak av ris, noko som også betyr liten variasjon i vitamin og protein. Sjølv om det er rundt 100 barn i denne 

landsbyen er der korkje AWC eller skule. Dei lokale myndigheitene er pliktige til å opprette AWC og skule i landsbyar 

med over 40 barn. Det vil sei at innbyggarane i Jalalpur er ignorert og diskriminert av dei lokale myndigheitene.  

FIAN MANDAT 

India har ratifisert den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Av den grunn er 

dei også pliktige ved internasjonal lov til å oppfylle menneskets rett til mat. Ved å ikkje effektivt implementere ICDS og 

AWC i Jalalpur, UP, vert korkje retten til mat eller forpliktingar ovanfor konvensjonen og det internasjonale samfunnet 

oppfylt. 

Det er eit sterkt behov for rask internasjonal handling slik at myndigheitene gjennomfører ICDS-tiltaka i 

Jalalpur. Ved å sende politiske brev til delstatsministeren for kvinner og barns utvikling kan du ha innflytelse på 

ministeren slik at ho sikrar retten til mat for innbyggarane i Jalalpur. 

Siste dato for innsending av brevaskjon er 31.10.2009  

 



 

 

 

Smt. Krishna Tirath  

Minister of State (Independent Charge)  

The Ministry of Women and Child Development  

Shastri Bhawan, New Delhi-110001, India  

Fax: 0091-11-23074054  

 

Dear Smt. Krishna Tirath,  

Recently I received the disturbing news that Jalalpur village in Uttar Pradesh does not have 

Anganwadi centers (AWC), and the Integrated Child Development Services are not implemented. 

Although it is mandatory to have an AWC in settlements with 40 children, an AWC has yet to be 

established for the 100 children in Jalalpur. The ICDS are implemented through AWC, which is a 

major national program that addresses the health and nutrition needs of children under the age of six. 

It seeks to provide infants and young children with proper nutrition and health care. Since the needs 

of a child cannot be addressed in isolation from those of his or her mother, the program also extends 

to adolescent girls, pregnant women, and nursing mothers.  

Over the past few years, the inhabitants of Jalalpur have begun to organize and with the help of the 

local community based organizations and human rights organisations they wrote a letter to local 

authorities in October 2008. However, they were given the response that the implementation of 

AWCs is a state issue and not in the hand of local government officials and till date no steps have 

been taken to implement ICDS and establish AWC in Jalalpur.  

As a state party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural rights, India and 

therefore Uttar Pradesh, is duty-bound under international law to fulfill the children's and women 

right to adequate food. As a person working internationally for the implementation of the economic, 

social, and cultural rights, I would like to ask you to,  

1. Take immediate steps to implement ICDS in Jalalpur and establish an AWC.  

2. Ensure access to ICDS for all children under six and for all eligible mothers.  

3. Provide hot cooked nutritious meals instead of only cereal based supplementary nutrition.  

Please keep me informed of the action you plan to take in this regard.  

Yours sincerely,  

 

 

Copy to: 

Mr. Chandra Prakash 

Director Child Development and Nutrition Services 

3
rd
 Floor, Indira Bhawan, Lucknow 226001, Uttar Pradesh, India 

Fax: 0091-522-2287032  


