PERSBERICHT
Dringende wereldwijde oproep om kastendiscriminatie uit te bannen
Kathmandu, 2 december 2011 (IDSN) – Activisten, leden van international
organisaties, maatschappelijke organisaties, solidariteitsnetwerken en
onderzoekers uit de hele wereld, hebben een dringende wereldwijde oproep –
Global Call for Action - gedaan om kastendiscriminatie uit te bannen. Deze oproep
werd op 1 december gedaan als uitkomst van de Internationale Consultatie over
Effectieve Praktijken en Strategieën om Kastendiscriminatie uit te Bannen, die in
Kathmandu, Nepal, werd gehouden.
De oproep is een dringend verzoek om actie voor ‘alle burgers wereldwijd om een
eind te maken aan duizenden jaren van immens menselijk lijden als gevolg van een
wreed systeem van kaste-apartheid waarvan 260 miljoen mensen in de wereld het
slachtoffer zijn.’
De Vice-Minister van Nepal, tevens Minister van Buitenlandse Zaken van Nepal,
Narayan Kaji Shrestha, sprak tijdens de Consultatie en bevestigde de inzet van de
Nepalese regering om deze oproep tot actie in de praktijk te brengen. In zijn
toespraak deed hij een beroep op regeringen van andere landen waar
kastendiscriminatie een probleem is, om zich samen met Nepal in te zetten om dit
onderwerp tot een wereldwijde prioriteit te maken.
Mr. Shrestha zei: “Ik ben er van overtuigd dat deze consultatie er sterk aan zal
bijdragen om alle betrokkenen bij elkaar te brengen om een eind aan
kastendiscriminatie te maken.”
Het hoofd van de Asia Pacific Unit at the Office of the UN High Commissioner for
Human Rights (OHCHR), Rory Mungoven, bevestigde dat de OHCHR
kastendiscriminatie tot prioriteit in haar werk maakt, niet alleen in Nepal maar
wereldwijd.
“Veel te lang hebben mensen wereldwijd geleden onder een onmenselijke en
onrechtvaardige behandeling, allen vanwege de kaste waarin ze zijn geboren. Met
deze Wereldwijde Oproep hebben we een nieuwe belangwekkend ijkpunt bereikt in
de strijd tegen kastendiscriminatie, van waaruit solidariteit en wereldwijde actie
zich als wildvuur zal verspreiden”, zei Rikke Nöhrlind, coördinator van het
International Dalit Solidarity Network (IDSN).
De Consultatie werd georganiseerd door het International Dalit Solidarity Network,
met medewerking van de Feminist Dalit Organization (FEDO), de Dalit NGO
Federation (DNF) en de Nepal National Dalit Social Welfare Organisation (NNDSWO).
Download de Consultation Declaration inclusief de Urgent Global Call for Action to
Eliminate Caste-Based Discrimination:

http://www.dalits.nl/pdf/JointDeclarationAndGlobalCallForAction.pdf
Download de Recommendations on Good Practices:
http://bit.ly/ConsultationRecommendations
Voor het volledige Consultation Programme zie: www.idsn.org/idsn-consultation

