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Mensenrechtenactivisten woedend over falen Indiase 

delegatie bij aanpak Dalit-vraagstukken bij VN  
 

Genève, 24 mei 2012 – Dalit-mensenrechtenactivisten die in Genève bijeenkwamen voor de 

UN Universal Periodic Review (‘mensenrechtenexamen’) van India, zijn teleurgesteld in het 

antwoord van de Indiase delegatie op de grote problemen waar Dalits mee te kampen 

hebben. 

 

Volgend de activisten verzuimde de Indiase delegatie om in te gaan op de noodzaak om de 

Prevention of Atrocities Act (Wet om Wreedheden te Voorkomen) aan te scherpen, de 

sociaal-economische ontwikkeling van kastelozen en inheemse volken te bevorderen, de  

van de positie van Dalit-vrouwen te verbeteren en nog een aantal andere essentiële punten. 

 

Twaalf landen uitten hun zorg over kastendiscriminatie, de hoofdoorzaak van een aantal 

ernstige mensenrechtenschendingen, waarvan meer dan 166 miljoen mensen in India het 

slachtoffer zijn. Zij deden belangrijke voorstellen om deze weerzinwekkende praktijk aan te 

pakken. Twee landen noemden poepruimen met de hand als punt van zorg.  

 

India’s rapportage en haar antwoord op de vragen bleef beperkt tot het opnoemen van een 

reeks van wetten, de ‘voorkeursbehandeling’ van Dalits en de speciale overheidsfondsen 

voor de aanpak van kastendiscriminatie. Dalit-activisten voeren echter aan dat, hoewel deze 

maatregelen zijn te prijzen, de uitvoering van de wetgeving in de praktijk zeer te wensen 

over laat. Er is geen effectieve controle op het beleid van voorkeursbehandeling en de 

speciale fondsen voor Dalits worden meestal voor een ander doel aangewend worden of 

verkeerd besteed.  

“Door het gebrek aan toegang voor Dalits tot het rechtssysteem en de wijdverbreide 

straffeloosheid voor misdaden tegen hen worden overheidsmaatregelen om 

kastendiscriminatie te bestrijden niet goed uitgevoerd en komen deze ten goede aan de 

slachtoffers,” zegt Paul Divakar van National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR). 

 

Ghana, Japan, Thailand, de VS, Canada, Tsjechië, Chili,  Duitsland, het Vaticaan, Hongarije,  

Luxemburg en Noorwegen brachten kastendiscriminatie direct ter sprake, terwijl andere 

landen zich beperkten tot gerelateerde onderwerpen als onderwijs, discriminatie in de 

rechtspraak en poepruimen met de hand.  

 “Hoewel de Indiase regering mogelijk goede bedoelingen heeft met nieuwe wetgeving voor 

de bescherming van kansarme bevolkingsgroepen, zal het de miljoenen Dalits niet vooruit 

helpen als die wetgeving niet wordt uitgevoerd en gecontroleerd’ aldus Manjula Pradeep, 

directeur van Navsarjan Trust en al heel lang activist voor de mensenrechten van Dalits. 

 

“Hoewel problemen van vrouwen een belangrijk deel uitmaakten van de gestelde vragen, 

werd door de Indiase regering in haar antwoorden geen aandacht besteed aan de 

toegenomen risico’s en de kwetsbaarheid van Dalit-vrouwen als gevolg van meervoudige 

discriminatie’’ zegt Asha Kowtal van All India Dalit Mahila Adhikar Manch. 

 



Tot besluit verklaarde de Indiase delegatie dat India ‘bereid is om tekortkomingen te 

erkennen en aan te pakken, en bereid is om de mensenrechten van haar bevolking te 

bevorderen en te beschermen’. 

Dalit-mensenrechtenactivisten hopen op een meer actieve betrokkenheid in de toekomst 

van de Indiase regering bij wetgeving tegen discriminatie en voor gelijkheid en bij een 

spoedige aanpak van de vele kwesties met betrekking tot kastendiscriminatie in India die 

door de VN lidstaten en maatschappelijke organisaties naar voren zijn gebracht.  

 

Meer informatie: 
•  Questions and Recommendations on caste by UN member states at the UPR review on 24th May: 

http://www.idsn.org/fileadmin/user_folder/pdf/New_files/India/2012/IndiaUPR2012_CasteStatements.pdf 

•  UPR India 2012: Briefing note with key recommendations and question - Caste discrimination in India: 

http://idsn.org/fileadmin/user_folder/pdf/New_files/UN/UPR/UPR_India_2012_Recommendations.pdf 

•  UPR submission - Coalition report by National Campaign on Dalit Human Rights: 

http://idsn.org/fileadmin/user_folder/pdf/New_files/UN/UPR/UPR_India2012_NCDHR.pdf 

 


