Utrecht, 22 november 2013

Aan de leden van de Commissie Buitenlandse Zaken,
Geacht Kamerlid,
Op 18 september jl. stuurden wij u namens het Dalit Netwerk Nederland een brief1 over de achtergestelde
en veelal rechteloze positie van de circa 300 miljoen Dalits, waarvan er 200 miljoen in India wonen en de
rest voornamelijk in andere Zuid-Aziatische landen. In het kader van de a.s. behandeling van de begroting
Buitenlandse Zaken vragen wij u opnieuw aandacht voor deze kwestie.
Het eerste kernpunt van deze brief is (het gebrek aan) uitvoering van de motie van juni 2011 over de
positie van Dalits. Dit ondanks het feit dat Minister Timmermans in antwoord op Kamervragen, ook van u,
nog op 12 maart jl. antwoordde: ‘’De Nederlandse regering spant zich ervoor in dat het onderwerp
‘discriminatie op basis van werk en afkomst’ op de agenda van de EU en VN aandacht blijft krijgen. De recent
in het Europees Parlement aangenomen resolutie over de positie van Dalits geeft duidelijke aanbevelingen
voor het EU mensenrechtenbeleid.’’
In onze brief van 18 september constateerden we echter dat het sinds begin dit jaar ‘erg stil’ is geworden
rond het onderwerp Dalits. Tot dat moment maar ook daarna hebben we geen zichtbare activiteiten m.b.t.
de positie van Dalits kunnen waarnemen.
Tweede kernpunt van deze brief is de relatie tussen de in de brief van de Minister aangegeven prioritaire
mensenrechtenthema’s en de rechten van de Dalits die grote schaal worden geschonden. Uw Kamer vroeg
daar al naar tijdens de schriftelijke voorbereiding van het debat over de beleidsbrief mensenrechten. De
vraag werd niet daadwerkelijk beantwoord.
Daarom blijft de vraag urgent wat de prioritaire thema’s in de praktijk gaan betekenen voor Dalits en dus
voor:
- Circa 150 miljoen Dalit-vrouwen wiens sterk achtergestelde positie wordt bepaald door de ‘drieslag’
van kaste, gender en armoede;
- Hun bedreigde positie als mensenrechtenverdedigers (waaronder de Dalit-winnaar van de
Mensenrechtentulp 2012);
- Zeer ernstige schending van mensenrechten als marteling en dood in detentie die zeker in India vooral
Dalits en andere minderheden treft;
- De aantasting van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, waaronder het frequente geweld
tegen Dalit-christenen en de ritueel ‘onreine’ status van hindoe-Dalits.
- De ongelijke toegang tot onder meer water, voedsel, onderwijs, gezondheidszorg en recht. Ook de
schending van fundamentele arbeidsrechten waaronder kinderarbeid en slavernij is in belangrijke mate
een kastekwestie.
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Zie: http://www.dalits.nl/pdf/br130918.pdf

Wat dat laatste betreft: uit de nieuwe Global Slavery Index 2013 over de aard en enorme omvang van
‘moderne slavernij’ blijkt dat vier van de vijf landen die in de top 5 staan van landen met veel slavernij, een
kastensysteem hebben. India alleen al telt de helft - circa 14 miljoen - van de mensen op aarde die
beschouwd worden als 'moderne slaven'.2 Een aantal van deze ‘moderne slaven’ maken ook producten
zoals kleding die de Nederlandse consument bereiken.3
De bovengenoemde ‘drieslag van kaste, gender en armoede’ bepaalt niet alleen de sociaal-economische
positie van Dalit-vrouwen, maar leidt ook tot veelal straffeloos geweld tegen hen. In India hoorde het
Nationale Tribunaal inzake Geweld tegen Dalit-vrouwen in september jl. getuigenissen van vrouwen die het
slachtoffer waren van ontvoering, moordaanslagen, fysiek en seksueel geweld en andere misdaden. De vele
gruwelijke verhalen uit het dagelijks leven van Dalit-vrouwen in India hebben gemeen dat politie en
rechtssysteem falen om de slachtoffers recht te doen.
In juni jl. woonden negen Dalit-vrouwenactivisten uit Zuid-Azië in Genève de VN-Mensenrechtenraad bij.
Zij deden een beroep op de VN-lidstaten om hun situatie te verbeteren. Tijdens de bijeenkomst sprak de
Speciale VN-Rapporteur inzake geweld tegen vrouwen zich krachtig uit over hun situatie. De Nederlandse
delegatie in Genève weigerde echter de Dalit-activistes te spreken. De VN Hoge Commissaris voor
mensenrechten Navi Pillay riep deze maand de internationale gemeenschap op om harder te werken aan
bewustwording van de "rampzalige impact op mensen van kastendiscriminatie, vooral op vrouwen en
jongeren", en "samen te werken aan verdere vooruitgang en de uitroeiing van kastendiscriminatie, zowel
in eigen land als in multilateraal en bilateraal internationaal verband".
Onlangs heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over kastendiscriminatie als wereldwijd
probleem. Het Parlement drong er bij Commissie en Raad op aan om de inspanningen op te voeren om dit
mensenrechtenprobleem aan te pakken. De resolutie werd ook in India opgemerkt. Zo noemde het
gezaghebbende dagblad The Hindu in het opinieartikel “De EU toont haar spierballen tegen kaste” de
resolutie ‘opvallend constructief’ en verwelkomt de hulp van de EU om het kastenprobleem te bestrijden.
Op basis van het bovenstaande verzoeken wij u de Minister te vragen:
De motie van juni 2011 over de positie van Dalits én zijn belofte dat de Nederlandse regering zich inspant
om het onderwerp discriminatie op basis van werk en afkomst op de agenda van de EU en VN aandacht
te krijgen, alsnog uit te voeren.
Voor meer specifieke aanbevelingen verwijzen wij verder graag naar onze brief van 18 september jl.
Een korte indrukwekkende video over Dalits in Zuid-Azië - ‘We are not Untouchable – End Caste
Discrimination Now’ - vindt u hier: http://www.youtube.com/watch?v=M5eyXPAvGfM
Met vriendelijke groet,

Gerard Oonk
Coördinator Dalit Netwerk Nederland (DNN)*
* Cordaid, ICCO-Kerk in Actie, Justitia et Pax, Landelijke India Werkgroep en Mensen met een Missie
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Zie: http://www.dalits.nl/131022.html.
Zie bijvoorbeeld: http://www.indianet.nl/130402.html

