
Dalits in het Kamerdebat Mensenrechten op 30 juni 2014 

 

Voordewind: 

Ik heb ten slotte nog twee onderwerpen: de Dalits en kinderarbeid.... 

 

Minister Timmermans: 

De heer Voordewind heeft aandacht gevraagd voor de positie van Dalits. Tijdens een bilateraal gesprek 

en marge van de ASEM-top in september vorig jaar heb ik heel lang met mijn Indiase collega over deze 

problematiek gesproken. In India is men heel snel bijzonder geïrriteerd als je dit ter sprake brengt, 

maar mijn collega was hier heel open en constructief over. Dat viel enorm op. Hij is inmiddels 

vervangen, maar dat heeft niet met het voorgaande te maken. Er zijn verkiezingen geweest. Het punt 

is ook opgebracht in de EU-India-mensenrechtendialoog. Het is bekend dat er op dit punt een hoop 

aan de gang is in India. Er is veel maatschappelijke discussie, er zijn veel in- en intrieste gevallen die nu 

de wereldmedia halen, maar die daarvoor ook voorkwamen. Ik denk dat er beweging in komt. Via het 

Mensenrechtenfonds zullen wij projecten van het Human Rights Law Network en het Socio-Legal 

Information Centre blijven ondersteunen om zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van de 

positie van Dalits. 

 

 

Uit: Schriftelijke feitelijke vragen en antwoorden ter voorbereiding van het Notaoverleg 

Mensenrechten op 30-06-2014 

 

Vragen over Dalits 

 

Vraag 126 

Wat deed en doet u om het – nu meestal straffeloze – omvangrijke seksuele geweld tegen Dalit-

vrouwen en -meisjes bij India aan de orde te stellen die vaak bedoeld zijn als wraak op en intimidatie 

van Dalit-gemeenschappen die hun rechten opeisen? 

 

Antwoord 

Er vinden soms gruwelijke incidenten plaats, laatstelijk de verkrachting en moord op twee meisjes van 

12 en 14 jaar oud, in Uttar Pradesh. De beantwoording van de schriftelijke vragen over deze casus ging 

uw Kamer toe op 19 juni jl.  

Nederland heeft op 11 juni jl. in de Mensenrechtenraad tijdens de bespreking van het rapport van de 

speciale rapporteur geweld tegen vrouwen aandacht gevraagd dit onderwerp. De positie van de vrouw 

in India is ook opgebracht door de Secretaris-Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

tijdens de politieke consultaties in New Delhi op 11 juni jl. 

De nieuwe regering van India heeft naar aanleiding van het incident in Uttar Pradesh op 9 juni jl. bij 

monde van President Pranab Mukherjee een beleid van zero tolerance aangekondigd, inclusief 

hervorming van het wettelijk kader en toezicht op implementatie. De recent aangetreden premier 

Modi heeft op 11 juni jl. in zijn eerste speech voor het parlement deze lijn onderschreven. 

 

Vraag 128 

Welke activiteiten zijn ondernomen om de rechtszaak tegen de winnaar van de Mensenrechtentulp 

2012, Marimuthu Bharathan, te monitoren en daarop mogelijk actie te ondernemen? Welke actie is 

ondernomen  tegen het feit dat zijn werk door de Indiase autoriteiten werd belemmerd? Is de prijs 

inmiddels aan hem uitgekeerd en besteed, zo ja waaraan? 

 



Antwoord 

Zoals bekend loopt een gerechtelijk onderzoek naar de vermeende betrokkenheid van de heer 

Bharathan bij een moordzaak. Het onderzoek betekent voor Bharathan dat hij zich wekelijks moet 

melden bij het politiebureau. Buiten deze beperking zet hij zijn werk met zijn ngo voort. Bharathan 

beschikt vooralsnog niet over de juiste vergunningen om geld uit het buitenland te mogen ontvangen. 

Het ministerie is met hem in gesprek hoe het prijzengeld bij een door hem gesteund project terecht te 

laten komen. 

 

Vraag 129 

Welke activiteiten heeft u ondernomen met betrekking tot de positie van Dalits en Dalit-vrouwen na 

de uitreiking van de Mensenrechtentulp 2012 op basis van de motie-Voordewind van juni 2011 (32735, 

nr. 8) waarin onder meer werd opgeroepen tot een actieve opstelling in de VN en de EU? 

 

Antwoord 

De positie van Dalits is uitgebreid besproken door minister Timmermans in zijn gesprek met de Indiase 

minister van Buitenlandse Zaken tijdens de ASEM top in november 2013 in New Delhi. Daarnaast is het 

onderwerp opgebracht tijdens de jaarlijkse EU-mensenrechtendialoog in november 2013. Ook is 

Nederland een belangrijke contribuant van verschillende VN-instellingen die in India actief zijn. 

Daarnaast bereiken verschillende projecten van het Mensenrechtenfonds tevens Dalits en meer 

specifiek Dalit-vrouwen. Zie ook de beantwoording van vraag 127. 

 

 

 

English translation of this document: http://www.indianet.nl/pdf/debate140630.pdf 


