Utrecht, 26 juni 2014
Geacht lid van de Commissie Buitenlandse Zaken,
In verband met het Notaoverleg Mensenrechten op 30 juni a.s. wil ik graag het volgende onder uw
aandacht brengen.
Op 21 mei jl. ontving Kamerlid Voordewind in het kader van een bijzondere procedure twee Dalitvrouwenactivisten die aandacht vroegen voor de rol van Nederland bij het internationaal aankaarten
van de omvangrijke discriminatie van en geweld tegen Dalit-vrouwen en de bestrijding hiervan. Het
betrof Asha Kowtal, algemeen secretaris van het Indiaas Forum voor de Rechten van Dalit-Vrouwen
(AIDMAM), en Dalit filmmaakster Thenmozhi Soundararajan.
De twee Dalit-vrouwen vertelden huiveringwekkende verhalen en toonden schokkende beelden over
het systematische geweld tegen Dalit-vrouwen in India. Maar ze vertelden ook over hun Mars voor
Zelfrespect door diverse deelstaten waar ze met straattheater en demonstaties de aandacht trokken
van publiek en media en ambtenaren, politici, politie en justitie ter verantwoording riepen. Ook riepen
zij op tot internationale steun, onder meer via de VN, de EU en nationale regeringen.1
Seksueel geweld tegen vrouwen in India is niet beperkt tot Dalit vrouwen, maar het bijzondere van
hun positie is wel dat zij als ‘kasteloze’ extra kwetsbaar zijn én dat bij misdaden tegen hen de daders
bijna altijd vrijuit gaan. In het algemeen wordt circa 25% van de daders bij vervolging wegens
verkrachting veroordeeld; in het geval van Dalit-vrouwen is dat 1 tot 2%. In de Nederlandse media
kwam dit tot uiting in artikelen met koppen als ‘Je mag een Dalit-meisje verkrachten en doden’ (NRC
5 juni 2014) en ‘Meisjes van lagere kaste tellen niet’ (Trouw 7 juni 2014).
De recente aandacht voor seksueel geweld tegen Dalit-vrouwen en -meisjes is het topje van de ijsberg
van de maatschappelijke apartheid en achterstelling waaronder zij vanwege de achterstelling van
vrouwen wellicht het meest, maar ook Dalit-mannen en -jongens sterk te lijden hebben. Die apartheid
en achterstelling geldt ook op het gebied van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, banen, water,
land, krediet etc. Hoewel de overheid speciale programma’s voor Dalits heeft worden deze vaak mager
gefinancierd, ondermijnd door corruptie en slecht uitgevoerd door (overheids)instellingen met sterke
kastevooroordelen. Het gebrek aan toegang tot recht is daarvan een zeer schrijnend voorbeeld.2
In antwoord op Kamervragen van CU, SP, Groen Links, D66 en SGP liet Minister Timmermans onlangs
weten dat hij in november 2013 uitgebreid met zijn Indiase collega over de positie van Dalits heeft
gesproken en in de dialoog met de Speciale Rapporteur voor Geweld tegen Vrouwen van de VN
aandacht heeft gevraagd voor ‘gemarginaliseerde groepen en meervoudige discriminatie’. Dat is te
waarderen, maar toch zeer mager tegen het licht van de ernst en omvang van het probleem.
Wij verzoeken u daarom om er bij de Minister op aan te dringen om zijn eigen belofte waar te maken
én de motie van juni 2011 uit te voeren die vraagt om zijn actieve inzet op dit onderwerp in de EU
en de VN ,en u te laten weten hoe hij dit gaat doen. Daartoe zijn - onder andere door het Europees
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Zie artikel: http://www.fnvmondiaal.nl/doe_mee/Voor_nieuwsgierigen/1382272
Zie ook de brief van het Dalit Netwerk Nederland van 22-11-2013: http://www.dalits.nl/pdf/br131122.pdf

Parlement - tal van aanbevelingen gedaan. Bijgesloten vindt u de aanbevelingen van de deelnemers
aan het Side Event op 17 juni jl. over ‘Caste-Based Violence Against Women’ bij de VN
Mensenrechtenraad, waaronder de Hoge Commissaris Mensenrechten Navi Pillay.
Met vriendelijke groet,
Gerard Oonk
directeur Landelijke India Werkgroep
en coördinator Dalit Netwerk Nederland
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
Tel. 030-2321340
Website: www.dalits.nl

Zie voor meer informatie ook Dalit-vrouwen de brochure ‘Dalit-vrouwen rechteloos – Slachtoffers van
seksueel geweld eisen hun rechten op’: http://www.dalits.nl/DalitVrouwenRechteloos.html
Zie ook de korte indrukwekkende video over Dalits in Zuid-Azië: ‘Wij zijn niet onaanraakbaar’:
https://www.youtube.com/watch?v=678soG_qvNU&feature=youtu.be

