IDSN, 17 maart 2017

Rechtenactivisten bij evaluatie VN: Bangladesh moet
kastendiscriminatie steviger aanpakken
IDSN-leden Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement (BDERM) en Network of NonMainstreamed Marginalized Communities (NNMC) namen deel aan de evaluatie van
Bangladesh door de VN-Mensenrechtencommissie (CCPR) in maart 2017.

Vooruitlopend op de evaluatie legden
IDSN, NNMC en BDERM een alternatief
rapport(1) aan de Commissie voor, waarin verslag wordt gedaan van de wijze
waarop de Dalit-bevolking in Bangladesh(2) nog steeds wordt blootgesteld
aan systematische discriminatie op
grond van kaste. Het rapport wijst ook
op de meest voorkomende vormen van
discriminatie van Dalits, waaronder beperkingen in hun toegang tot passende
huisvesting, land, water en sanitatie, en
discriminatie door werkgevers.
Dalit-rechten en kaste werden genoemd
in de lijst met problemen(3) van het
Nationaal Instituut Mensenrechten van
Bangladesh en in een gezamenlijk rapport(4) van het maatschappelijk middenveld uit Bangladesh, evenals zeer kort in
de reactie van de overheid(5) op die lijst
met problemen.
Sarah Marandy, coördinator van NNMC,
droeg bij aan de besprekingen tussen de Deze Dalit-man werkt als straatveger in Dhaka. Veel Dalits
zijn niet in staat om zich los te maken van de traditionele
commissieleden en vertegenwoordigers
kaste-beroepen als gevolg van discriminatie en
van het maatschappelijk middenveld stigmatisering.
tijdens een aparte bijeenkomst, en Zakir
Hossain van BDERM kwam met een mondelinge verklaring tijdens de evaluatie.

Zakir Hossain (Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement (BDERM)):
"Wij dringen er bij leden van de Commissie op aan om aan de [Bengaalse] overheid te
vragen informatie te verstrekken met concrete voorbeelden van initiatieven die de
overheid uit zal voeren om aan de bestaande discriminatie van Dalits in Bangladesh
een eind te maken. Daarnaast verzoeken wij de Commissie om de regering aan te
bevelen met een tijdslijn te komen voor de dringende noodzakelijke aanname van de
antidiscriminatiewet van 2014."

De evaluatie werd uitgevoerd door een groep onafhankelijke deskundigen dat de uitvoering
van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (CCPR) controleert.
IDSN zal bekijken of in de concluderende opmerkingen - zodra deze worden vrijgegeven kastendiscriminatie voldoende aan de orde wordt gesteld. Deze zullen opgenomen worden
in het IDSN-documentatie-archief.

Noten:
(1) Alternatief rapport: NGO report to the United Nations Human Rights Committee On Caste based
discrimination in Bangladesh (BDERM/NNMC/IDSN, feb 2017):
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BGD/INT_CCPR_CSS_BGD_26524_E.pdf
(2) Meer informatie over Bangladesh (IDSN): http://idsn.org/countries/bangladesh/
(3) Lijst met problemen van het Nationaal Instituut Mensenrechten van Bangladesh: JAMAKON Report to the
UN Human Rights Committee (OHCHR):
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fIFL%2f
BGD%2f23343&Lang=en
(4) Gezamenlijk rapport maatschappelijk middenveld Bangladesh: BANGLADESH: Civil Society Report on the
Implementation of the ICCPR (Coalition of Individual Human Rights Defenders Bangladesh, 6 feb 2017):
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BGD/INT_CCPR_CSS_BGD_26539_E.pdf
(5) Reactie overheid Bangladesh: List of issues in relation to the initial report of Bangladesh - Addendum:
Replies of Bangladesh to the list of issues (UN, 14 feb 2017):
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fBGD%2f
Q%2f1%2fAdd.1&Lang=en
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