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Op 10 december, de dag van de mensenrechten, organiseert Justitia et Pax in 
samenwerking met het Humanity House een avond over kastendiscriminatie. 

Discriminatie op basis van afkomst 

Discriminatie en vernedering van bepaalde kastegroepen. Dat is toch zeker aan het 
verdwijnen, zeker in het democratische India dat snel moderniseert en een forse 
economische groei kent? Het tegendeel is het geval. Discriminatie op basis van afkomst/ 
kaste is wellicht het meest omvangrijke en ingrijpende mensenrechtenprobleem ter wereld. 
Het treft minstens 260 miljoen mensen in India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka en 
sommige vormen ervan ook in Japan en Jemen. 

Mensen worden met de nek aangekeken, vernederd, ‘onrein’ of ‘onaanraakbaar’ verklaard 
en verbannen uit het sociale en religieuze leven. Zij blijven vaker ongeschoold, worden 
uitgebuit, tot (kind)slaaf gemaakt, verkracht, in elkaar geslagen of vermoord. Velen van hen 
komen vast te zitten in een leven van armoede en rechteloosheid. Kastendiscriminatie is een 
schending van fundamentele mensenrechten, zoals neergelegd in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, die op 10 december internationaal herdacht wordt. 

Een avond met film en debat 

De avond start met een inleiding van Victor Scheffers (directeur Justitia et Pax) over de 
situatie van Dalits (kastelozen) in India en hoe Nederlandse organisaties zich inzetten voor 
hun belangen. Aansluitend wordt de documentaire Outcast Heroes vertoond. Na de 
documentaire wordt onder leiding van Victor Scheffers een debat gevoerd met Stephanie 
Joubert (werkzaam voor hulporganisatie Cordaid en betrokken bij het Dalit Netwerk 
Nederland) en Gerard Oonk (directeur Landelijke India Werkgroep en coördinator Dalit 
Netwerk Nederland). 

Documentaire Outcast Heroes 

Zestig jaar na de officiële afschaffing van het kastestelsel staan de meeste Dalits, ook wel 
bekend als de ‘onaanraakbaren’, of nog altijd onderaan de sociale ladder in India. Dat zij hun 
rechten opeisen wordt hen door leden van hogere kasten allerminst in dank afgenomen. De 
documentaire Outcast Heroes van regisseur Ferri Ronteltap besteedt aandacht aan de Dalits 
die rechten voor zichzelf opeisen. Het nieuwe zelfbewustzijn bij de Dalits leidt tot een 
tegenreactie bij leden uit hogere kasten. Gewelddadige aanvallen op Dalits nemen toe. 

Programma 

Foyer open vanaf 19.00 uur 
Start programma 19.30 uur 
Einde programma 21.30 uur 
Toegang is gratis 

 Wilt u de thema-avond over kastendiscriminatie bijwonen? 

Indien u interesse heeft en deze thema avond wilt bijwonen, stuur dan een e-mail naar 
aanmelden@humanityhouse.org met als onderwerp 'Kastendiscriminatie'. U ontvangt dan 
van het Humanity House per mail een bevestiging dat u op de gastenlijst staat. 

 
 
 


