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Voorwoord 

Onaanraakbaarheid? Discriminatie en vernedering van bepaalde 
kastengroepen, zoals de Dalits in India? 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 minst onderkende en meest omvangrijke en 
ingrijpende mensenrechtenprobleem ter wereld. Het treft minstens 
260 miljoen mensen op bijna elk gebied: wonen, werk, gezondheid, 
onderwijs, recht en niet in het minst in persoonlijke relaties. En 
niet alleen in India, maar ook in Nepal, Pakistan, Bangladesh en 
Sri Lanka. In Japan, Jemen en een aantal Afrikaanse landen bestaan 
soortgelijke vormen van discriminatie.

Dalit-organisaties in al die landen vragen ons het onderwerp 
waar mogelijk aan de orde te stellen. Zelf strijden zij al jaren 
– soms met succes – voor verbetering. Maar ze vragen ook ‘van 
buiten’ aansporingen en steun om het probleem echt aan te 
pakken. Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) zet zich daarom in 
om het onderwerp onder de aandacht van het publiek, het bedrijfs-
leven en de politiek te brengen. Dat doen we in Nederland maar 
ook internationaal, samen met het International Dalit Solidarity 
Network (IDSN). Er zijn inmiddels successen geboekt, want zowel in
de Nederlandse politiek, de Verenigde Naties en de EU wordt het 
probleem erkend. Ook het bedrijfsleven wordt er inmiddels op 
aangesproken. Toch gebeurt er nog veel te weinig. 

Daarom vragen wij ook u bij te dragen aan een menswaardig bestaan 
van de Dalits. Deze brochure schetst eerst wat er aan de hand is en 
geeft vervolgens tien tips wat u/jij er als burger, leerling/student, 
ondernemer, politicus of ambtenaar aan kunt doen.

Kunnen we op u rekenen?

Gerard Oonk

Directeur Landelijke India Werkgroep en 
Coördinator Dalit Netwerk Nederland

tweede druk, december 2010

www.indianet.nl
www.dalits.nl
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Over kastendiscriminatie en de strijd daartegen

Kastendiscriminatie – het is een lelijk woord 
voor een nog lelijker fenomeen waar ongeveer 
260 miljoen mensen in Zuid-Azië dagelijks mee 
geconfronteerd worden. Zij worden met de nek 
aangekeken, vernederd, ‘onrein’ of ‘onaanraak-
baar’ verklaard en verbannen uit het sociale en 
religieuze leven. Zij blijven vaker ongeschoold, 
worden uitgebuit, tot (kind)slaaf gemaakt, ver-
kracht, in elkaar geslagen of vermoord. En dat 
alleen omdat ze ‘Dalit’ zijn. Het geweld en de 
vernedering die Dalits moeten ondergaan wordt 
door overheden nauwelijks bestraft. Ondanks 
bestaande wetten hebben Dalits vaak maar 
mondjesmaat toegang tot openbare basisvoor-
zieningen als water en gezondheidszorg. Velen 
van hen komen, ondanks hardnekkige pogingen 
een beter bestaan op te bouwen, vast te zitten 
in een leven van armoede en rechteloosheid. 

En toch zijn er ook hoopvolle tekenen dat Dalits 
steeds meer voor hun rechten opkomen en die 
soms ook weten te realiseren.

In deze brochure leest u over dit internationaal 
nog altijd zeer onderbelichte mensenrechten-
probleem, waar het vandaan komt en hoe het 
de levens van de mensen die erdoor getroffen 
worden beïnvloedt. Maar ook wat er door Dalits 
zelf aan wordt gedaan en wat mensenrechten- 
en ontwikkelingsorganisaties en solidariteits-
groepen als het Dalit Netwerk Nederland en het 
International Dalit Solidarity Network doen. Ook 
de rol van de nationale en internationale poli-
tiek komt aan de orde.

Want dat de situatie soms onveranderlijk lijkt, 
betekent niet dat er niet vele mensen opstaan 
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om dit onrecht aan te pakken en voor zichzelf en 
anderen op te komen, en daarbij ook successen
boeken. Kastelozen hebben niet zozeer ons mede-
lijden nodig, maar wel onze steun, onze stem en 
daadkracht. Daarom kunt u in het tweede deel van 
deze folder lezen hoe ook u in actie kunt komen, 
hoe u door middel van concrete, inspirerende en 
praktische activiteiten een groot verschil kunt maken!

Wat Is het Kastensysteem?

Het kastensysteem is een systeem dat mensen 
op basis van hun afkomst/geboorte onder-
verdeelt in een rangorde van ongelijke sociale 
groepen (kasten). De ‘hogere’ of dominante 
kasten zijn ‘rein’ en hebben de meeste rechten 
en de minste plichten, de ’lagere’ kasten zijn 
‘onrein’ en hebben veel plichten maar nauwe-
lijks rechten. Het systeem wordt vooral in stand 
gehouden door een reeks, vaak ook geweldda-
dige, maatschappelijke sancties tegen degenen 
die zich eraan proberen te onttrekken. 
Hoewel het vooral bekend is uit Zuid-Azië en 
daar ook het meest voorkomt (met name in 
India), is het kastensysteem een wereldwijd 
fenomeen. Hoewel het in bijvoorbeeld India 
vooral voortkomt uit interpretaties van hindoe-
istische geschriften, is de praktijk ervan ook 
doorgedrongen in andere religies.

17 %
India
bijna 200 miljoen

100 % Aantal kastelozen

Bangladesh
4,5 miljoen

sri Lanka
4 tot 5 miljoen

Japan
3 miljoen

Overig: 40 miljoen

nepal
4,5 miljoen

Pakistan
2 miljoen

15 à 20 % 

20 à 30 % 

3 à 4 %

1,2 %

2 à 3 %

Het percentage kastelozen van de bevolking

De VIer Varna’s 

In Zuid-Azië is kastendiscriminatie nauw 
verbonden met (een bepaalde uitleg van) 
het hindoeïsme. De vier grote groepen in het 
kastensysteem kunnen worden verklaard uit 
een hindoeïstische legende waarbij de vier 
varna’s (Sanskriet voor “kleuren”) ontstaan 
uit het oerwezen Brahma. Bovenaan staan de 
Brahmanen, voortgekomen uit de mond van 
het oerwezen. Hen is de rol van geestelijken 
en geleerden toegewezen. Uit de armen van 
Brahma komen de Kshatriyas, die als edelen 
en krijgers de taak hebben de orde te be-
waren. Uit de dijen zijn de Vaishyas voort-
gekomen, die als landeigenaren (boeren), 
ondernemers en handelaren verantwoordelijk 
zijn voor de productie en handel. Onderaan 
het kastensysteem staan de Shudras, voort-
gekomen uit de voeten van het oerwezen, zij 
zijn dienaren en arbeiders (soms ook kunste-
naars). Nog weer daaronder komen degenen 
die het zelfs niet waard zijn om officieel in 
het kastensysteem te worden opgenomen: 
de kastelozen. Aan de andere kant worden ze 
wel weer ingezet om diensten te verlenen aan 
andere kasten en vooral het smerigste werk op 
te knappen.
Elke varna bestaat weer uit honderden sub-

Waar KOmt het VOOr?



Onaanraakbaar? 

6

kasten, jati’s genoemd, die ook weer hiërar-
chisch zijn ingedeeld. Mensen trouwen en 
hebben vooral sociale contacten binnen hun 
eigen subkaste. Ook heeft het kastensysteem 
gevolgen voor de werkverdeling en maatschap-
pelijke positie van mensen.

KasteLOzen: “OnreIn en mInDerWaarDIg”

Het kastensysteem gaat ervan uit dat mensen on-
gelijk zijn: deze ongelijkheid is gebaseerd op een 
idee van reinheid en onreinheid. De mate van 
reinheid (en daarmee de sociale positie van een 
persoon) is afhankelijk van de kaste van de fami-
lie waarin hij wordt geboren. Er is een groot scala 
aan gedragsregels en omgangsvormen die zijn 
bedoeld om zuiverheid te behouden. In de Wet-
ten van Manu, die duizenden jaren geleden zijn 
opgetekend door Brahmanen, staat precies wie 
met wie moet trouwen, wat welke kasten moeten 
eten, hoe mensen in de diverse kasten hun geld 
moeten verdienen en wie ze moeten vermijden. 

Degenen die buiten het systeem vallen, de ‘kas-
telozen’ dus, worden veelal gezien als mindere 
mensen, (ritueel) onrein en dus onaanraakbaar 
voor mensen uit een andere kaste. Het idee 
vervuild te kunnen worden door contact met een 
ander is een hardnekkig verschijnsel binnen het 
kastenstelsel, ook binnen de verschillende subkas-

er zIJn VeeL termen en namen voor kas-

telozen. Onaanraakbaren is er één van, en in 

het verleden werd de term paria’s ook wel 

gebruikt. daarnaast zijn er talloze denigrerende 

termen en scheldwoorden die door mensen uit 

de dominante kasten worden gebruikt als zij 

een dalit aanspreken, al zijn sommige hiervan 

bij wet verboden. in india staan kastelozen 

officieel te boek als scheduled castes omdat 

de regering ze in een register van subkasten 

heeft opgenomen voor bijvoorbeeld quota’s in 

het hoger onderwijs. in navolging van gandhi 

spreken vele indiërs over harijans (´kinderen 

van god’), al vinden de meeste kastelozen dit 

neerbuigend. Zelf noemen zij zich bij voorkeur 

bij de geuzennaam dalits, wat gebrokenen of 

vertrapten betekent. 

Brahman
(Priester)

Kshatriya
(Krijger)

Vaishya
(Handelaren)

Shudra
(Dienende Kaste)     

Kastelozen (Dalits)

Mond

Armen

Dijen

Voeten

Bevolkingssamenstelling: Brahmin 3,5 %, Kshatriya 5,5 %, 
Vaishya 6 %, shudra 52 %, Kastelozen 16 %, 
Kasteloze stammen buiten het kastensysteem 8 %



ten van de Dalits. Net als de vier hoofdkasten zijn 
de Dalits verdeeld in verschillende subgroepen. 
Elke subgroep heeft weer haar eigen status. Van 
de groep kastelozen die veroordeeld is tot het 
opruimen van menselijke uitwerpselen, nemen 
ook de andere Dalits geen eten of drinken aan. 
Vanwege deze verdeeldheid in eigen kring is het 
lastig om één front te vormen tegen discriminatie 
van mensen uit de dominante kasten.

KastenDIscrImInatIe: nIet aLLeen In het 
hInDOeïsme

Voor veel (Zuid-Aziatische) Dalits is het feit dat 
kastendiscriminatie voortkomt uit het hindoe-
isme de reden geweest zich tot een andere 
religie te bekeren. Dr. Ambedkar, de eerste 
prominente strijder voor Dalit-rechten en - 
inmiddels overleden - boegbeeld van de 
huidige Dalit-beweging, besloot zich in 1956 
te bekeren tot het boeddhisme. Met deze stap 
keerde hij het kastensysteem definitief de rug 
toe en een half miljoen Dalits volgde hem nog 
diezelfde dag. De discriminatie bleek echter 
hardnekkig. Ook moslim- en christen-Dalits 
worden nu vaak op dezelfde manier gediscri-
mineerd, zelfs door hun geloofsgenoten, hoe-
wel het kastenstelsel geen deel uitmaakt van 
de leer van die godsdiensten. Dalits die zich 
bekeerd hebben tot een andere religie kun-
nen daarnaast geen aanspraak meer maken op 
gereserveerde plaatsen in het onderwijs en bij 
overheidsinstellingen, die alleen voor hindoe-
Dalits bestemd zijn.

Binnen de Dalit-gemeenschap is er verschil 
van mening over de vraag of het kastenstel-
sel afgeschaft moet worden. Sommigen pleiten 
ervoor dat niet alleen onaanraakbaarheid moet 
worden verboden, maar het gehele systeem. De 
gedachte daarachter is dat alleen de afschaf-
fing van het systeem, dat voor zijn functioneren 
afhankelijk is van discriminatie, onaanraak-
baarheid zal laten verdwijnen. Anderen vinden 
dat het kastenstelsel, als onderdeel van het 
hindoeïsme, met rust gelaten moet worden. 

ganDhI Versus amBeDKar
Mahatma Gandhi (1869-1948) staat bekend 

als de vredelievende “vader van india”. Zijn 

geweldloze ideeën en acties hebben geleid tot 

de onafhankelijkheid van india en vormden de 

basis voor de nieuwe democratie. tijdens zijn 

leven heeft hij meermalen laten blijken tegen-

stander te zijn van onaanraakbaarheid. Hij 

schokte zijn landgenoten door een dalit-meis-

je te adopteren en zelf het schoonmaakwerk 

te verrichten dat traditioneel door kastelozen 

werd gedaan. gandhi dacht de praktijk van 

onaanraakbaarheid te kunnen beëindigen door 

mensen uit hogere kasten ervan te overtuigen 

hun gedrag aan te passen. Hij trok echter het 

nut en het belang van het kastenstelsel als 

zodanig niet in twijfel.

gandhi’s landgenoot Bhimrao Ramji Ambedkar 

(1891-1956) was juist van mening dat alleen 

afschaffing van het kastenstelsel zou leiden tot 

een eind aan onaanraakbaarheid. Hij wilde 

een nieuw maatschappelijk systeem creëren 

op basis van de universele mensenrechten. 

Ondanks de discriminatie die ambedkar als 

kasteloze ondervond wist hij met behulp van 

internationale beurzen te studeren in new York 

en Londen. na terugkeer werkte hij als jurist 

en werd hij actief in de groeiende beweging 

van kastelozen. Hij was zelfs minister en de 

belangrijkste auteur van de indiase grondwet. 

Hij werd – zeker na zijn dood in 1956 - hét 

boegbeeld van een steeds verder groeiende 

stroming van dalit-activisten.
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teland is de situatie schrijnender: Dalits wonen 
gescheiden van de hogere kasten aan de andere 
kant van het dorp, ze mogen de tempels niet 
betreden en bij theestalletjes zijn er voor de 
Dalits aparte (wegwerp)kopjes en borden. 

Veel landen, India voorop, hebben in de wet 
goed geregeld hoe er omgegaan moet worden 
met kastendiscriminatie. In India is het in 
praktijk brengen van bepaalde door de staat 
benoemde wreedheden strafbaar, en is er een 
beleid van positieve discriminatie. In de Indi-
ase grondwet is opgenomen dat 15% van de 
zetels in overheidsorganen gereserveerd wordt 
voor kastelozen. Hetzelfde geldt voor banen in 
de publieke sector en op universiteiten. Lang 
niet al die plaatsen worden ook daadwerkelijk 
door Dalits vervuld. Veel Dalits hebben namelijk 
niet de scholing genoten die daarvoor nodig 
is. Vanuit de hogere kasten is er veel kritiek 
op het beleid van positieve discriminatie: zij 
zien hun eigen voorrangspositie verslechteren. 

Wel moeten de mensenrechtenschendingen die 
daaruit voortvloeien aangepakt worden.

OnaanraaKBaarheID Is tOch afgeschaft?

Er zijn tijden geweest waarin kastelozen in elkaar 
werden geslagen als hun schaduw iemand van 
een ‘hogere’ kaste raakte. Kastelozen werden 
gedwongen belletjes te dragen om te waar-
schuwen voor hun komst en ze mochten geen 
schoenen dragen. Veel van deze schaamteloze 
en openbare vormen van discriminatie komen 
tegenwoordig minder voor, al mogen Dalits vaak
nog steeds niet door de hoofdstraat van het 
dorp lopen of fietsen, of alleen als ze hun san-
dalen uittrekken. Verder is er een enorm scala 
van praktijken op het gebied van onaanraak-
baarheid waardoor ze dagelijks vernederd en 
wreed behandeld worden. In de grote steden 
is het wat beter toeven voor de kastelozen, ze 
leven daar in anonimiteit en die brengt steeds 
meer keuzevrijheid met zich mee. Op het plat-
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‘

Ook bedrijven worden aangemoedigd om een 
voorkeursbeleid te voeren. Zij hoeven niet aan 
quota te voldoen, maar moeten er wel over 
gaan rapporteren. 

De op zichzelf vaak goede wetgeving wordt echter 
lang niet altijd in praktijk gebracht. Discriminatie 
op basis van kaste blijkt een hardnekkig feno-
meen dat, door gebrek aan politieke en maat-

schappelijke wil, moeilijk blijkt uit te roeien. 
De uitvoering van en controle op bestaande 
wetten is daarom in de meeste landen waar 
kastendiscriminatie voorkomt erg mager. Dat 
is het meest schokkend waar het gaat om 
misdaden als verkrachting, moord en andere 
vormen van geweld die slechts zelden worden 
bestraft als het om Dalits gaat.

OnaanraaKBaar, In De DageLIJKse PraKtIJK
Onderzoek toont aan dat onaanraakbaarheid, 

in india wettelijk verboden sinds de invoering 

van de grondwet in 1950, nog steeds dage-

lijkse realiteit is voor miljoenen dalits. 

dat blijkt onder andere uit het rapport 

Understanding Untouchability (2010) voor de 

praktijk van onaanraakbaarheid in bijna 1600 

dorpen van de indiase deelstaat gujarat. Het 

verschijnsel blijkt structureel en niet alleen 

in de persoonlijke sfeer aanwezig, maar ook 

op grote schaal bij het gebruikmaken van 

openbare voorzieningen, sociale voorzienin-

gen en in de economische sfeer. Zo worden 

dalits uitgesloten van deelname aan de 

dorpsraad (44%), gebruik van diensten van de 

vroedvrouw (66%), gebruik van dorpspompen 

(66%), postbezorging (43%) en toegang tot 

de kapper (74%). in 11% van de onderzochte 

dorpen moeten dalits in de bus opstaan voor 

een niet-dalit. als het om religieuze of privé-

aangelegenheden gaat, bijvoorbeeld om tem-

pelbezoek, een huwelijk tussen een dalit en 

niet-dalit, een huis huren in een niet-dalit 

buurt, het verwijderen van dode dieren, het 

aanraken van voedsel en water en samen eten 

en drinken, en gebruik van het kerkhof dan 

is in 90 tot 100 procent van de dorpen sprake 

van onaanraakbaarheid en ‘kastegebonden 

handelen’.

voor heel india geldt dat er iedere 18 minuten 

een misdaad tegen een dalit wordt gepleegd. 

Per week worden 13 dalits vermoord en iedere 

dag worden drie dalit-vrouwen verkracht. in 

slechts 2 à 3 procent van de gevallen komt het 

tot een veroordeling.

Bronnen: Officiële Indiase misdaadcijfers (2001-2005) 
en het onderzoeksrapport ‘Understanding Untouchabi-
lity: A Comprehensive Study of Practices and Conditions 
in 1589 Villages’ (2010), Navsarjan / Robert F. Kennedy 
Centre for Justice and Human Rights
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heLe DaLIt-famILIe VerKOcht aan faBrIeK 
in rajasthan is een complete familie voor zo’n 

4000 euro verkocht aan een ovenfabriek. ma-

haveer, zijn vrouw sharda en hun vier kinderen 

en schoondochter werkten onder slavernij-

achtige omstandigheden. mahaveer: “We 

moesten 15 tot 16 uur per dag werken in de 

fabriek.” de eigenaar van de fabriek betaalde 

geen loon uit omdat hij claimde al te hebben 

betaald. “We kregen heel weinig te eten en 

mochten niet naar buiten,” aldus zijn vrouw 

sharda.  de zaak kwam aan het licht toen de 

familie wist te ontsnappen en naar hun dorp 

van herkomst vluchtte. daar werden ze in 

elkaar geslagen door de mensen die hen ver-

kocht hadden. Ook werd hun huis afgebrand. 

er is een aanklacht ingediend bij de politie, 

die de zaak onderzoekt. 

Bron: Times of India, 12 december 2009

VIes en zWaar WerK, KInDerarBeID en 
sLaVernIJ

De strikte verdeling van werk op basis van kaste 
is in de loop van de tijd wat flexibeler gewor-
den. Inmiddels zijn lang niet alle Brahmanen 
meer priester, maar het omgekeerde geldt wel: 
alle priesters zijn Brahmanen. Leden van de 
hoge kasten kunnen meestal zelf kiezen welk 
beroep ze uitoefenen, voor kastelozen geldt die 
keuzevrijheid veel minder. 

Van Dalits wordt verwacht dat ze het werk doen 
dat voor hogere kasten onrein is. Daaronder 
valt in ieder geval al het werk dat lichamelijk 
contact met bloed of uitwerpselen met zich 
meebrengt. Dalits werken dus veelal als leer-
looier, zij ruimen kadavers, cremeren de doden 
en ze maken de straten en (openbare) toiletten 
en riolen schoon, vaak zonder beschermende 
kleding of maskers en soms zonder dat ze 
ervoor betaald worden. Zeker op het platteland 

zijn de toiletten niet aangesloten op het riool 
en betekent schoonmaken in de praktijk: het 
met de hand of met een tinnen schep en een 
mand ruimen van menselijke uitwerpselen en 
deze op het hoofd naar een stortplaats bren-
gen. Zulk mensonterend en smerig werk, waar-
toe kastelozen binnen het systeem veroordeeld 
zijn, versterkt hun stigmatisering. Maar zelfs de 
Dalits die ‘schoon’ werk verrichten worden als 
onrein gezien en behandeld.

Het overgrote deel van de Dalits werkt als 
arbeider op andermans land, voor een scha-
mel loon dat vaak nog lager is dan voor andere 
arbeiders, of in ruil voor een deel van de oogst. 
Hierbij duiken twee nieuwe, daarmee vaak 
samenhangende, problemen op: gebonden 
arbeid en kinderarbeid. 
Het lage loon en de onzekerheid van sei-
zoensarbeid leiden ertoe dat veel Dalits zich 
genoodzaakt zien een lening aan te gaan bij 
de landeigenaar, bijvoorbeeld om medische 
kosten, een bruidsschat, maar ook om de 
dagelijkse behoeften of een alcoholverslaving 
te bekostigen. De hoogte van de rente wordt 
bepaald door de landeigenaar. De werknemers 
verdienen te weinig om de schuld ooit in te 
lossen (of de afbetalingen worden slecht bijge-
houden) en gaan daarom ‘voor niets’ voor de 
landeigenaar werken. Als dat niet voldoende is, 
worden ook de kinderen van school gehaald en 
aan het werk gezet. Na overlijden of arbeids-
ongeschiktheid van de ouders wordt de lening 
overgedragen op de kinderen en zo ontstaat er 
feitelijk een vorm van moderne slavernij die 
van generatie op generatie wordt overgedragen. 

De landeigenaren uit een dominante kaste 
gebruiken de positie van kastelozen dikwijls 
als excuus voor economische uitbuiting: zij zijn 
immers minder mens, zo is de gedachte, dus 
mogen ze ook als minderwaardig behandeld 
worden. De ongeletterdheid van vele Dalits en 
het gebrek aan kennis over hun rechten - in 
India is gebonden arbeid bijvoorbeeld sinds 
1976 verboden - heeft als gevolg dat Dalits 
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VOOr het eerst De temPeL BInnen
voor het eerst sinds de opening, 100 jaar gele-

den, mocht een groep dalits de lokale shiva-

tempel in het dorp chettipulam in de provincie 

tamil nadu betreden. de groep van 70 dalits 

werd onder politiebegeleiding naar de tempel 

gebracht, om hun gebeden en offers uit te 

voeren. “dit is een historische dag voor ons,” 

zegt nandan, een dalit-arbeider. “decennia 

lang moesten we op minstens drie meter af-

stand van de tempel blijven.” 

drie eerdere pogingen om de tempel te betreden 

mislukten: de eerste keer was de tempel op slot, 

de tweede keer werden de dalits gearresteerd 

omdat ze probeerden dat slot open te breken, en 

de derde keer braken er onlusten uit toen niet-

dalits de groep bekogelden met stenen.

Bron: Times of India, 28 oktober 2009  

jaren- en soms zelfs generaties lang, aan zo’n 
werkgever vastzitten. 

DIscrImInatIe LeIDt tOt armOeDe

Discriminatie en uitsluiting van kastelozen leidt 
tot grote armoede. Of het nu vrije of gebonden 
arbeiders zijn, Dalits krijgen altijd te maken 
met discriminatie: op het werk, binnen scholen 
en universiteiten, bij religieuze instellingen en 
binnen de persoonlijke levenssfeer. Dat begint al 
vroeg. Áls Dalit-kinderen al naar school worden 
gestuurd, is het niet ongebruikelijk dat zij door 
de leraar worden genegeerd of door de andere 
kinderen worden gepest. Soms moeten ze eerder 
op school komen om het lokaal schoon te maken 
voor hun klasgenootjes. Als gevolg van deze be-
handeling stoppen veel Dalit-kinderen met hun 
opleiding. Dalit-meisjes volgen bovendien veel 
minder onderwijs dan jongens, zij moeten thuis 
blijven om in het huishouden te werken of voor 
kleine broertjes en zusjes te zorgen. 
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aLs Je DaLIt In InDIa Bent… 
•	 Kun	je	verwachten	dat	je	VIer Jaar 

 KOrter Leeft dan andere mensen in india.

•	 Zullen	er	van	iedere	100	kinderen	die	ge-

 boren worden in je gemeenschap, tWaaLf 

 OVerLIJDen vóór hun vijfde verjaardag. 

•	 Kun	je	verwachten	dat	de	heLft Van Je 

 KInDeren OnDerVOeD Is.

•	 Zal	slechts	één Van De VIJf KInDeren hun

 schOOL afmaKen, slechts de helft zal kunnen

 lezen en schrijven (terwijl dat voor twee-

 derde van de rest van de indiërs geldt). 

•	 Heb	je	de	kans	van 1 OP De 600 om af te 

 studeren. Ben je een vrouw: dan 1 op 1200. 

•	 Zal	eenderde	van	de	vrouwen	in	je	dorp	

 BLOeDarmOeDe hebben.

•	 Heb	je	vier	keer	zoveel	kans	in	een	vorm	van

 mODerne sLaVernIJ aan het werk te worden

 gesteld, net als de 24,4 miljoen andere 

 gebonden dalit-arbeiders. 

   Bron: IDSN folder ‘Cast an eye on the Dalits of India’  

DaLIt-VrOuWen: extra KWetsBaar

Dalit-vrouwen en meisjes hebben het extra 
zwaar te verduren. De discriminatie van Dalit-
vrouwen is drievoudig: ze zijn kasteloos, arm 
én vrouw. Door hun zwakke positie in de 
samenleving en hun doorgaans miserabele 
levensomstandigheden zijn Dalit-vrouwen een 
gemakkelijk doelwit. Ze worden dan ook vaker 
slachtoffer van (seksueel) geweld door landei-
genaren, geldschieters en zelfs politieagenten 
dan vrouwen uit andere bevolkingsgroepen. 
Mannen uit dominante kasten ervaren seks 
met een Dalit-vrouw soms als hun recht (Dalits 
horen immers ‘dienstbaar’ te zijn). Daarnaast is 
verkrachting of het naakt rond laten lopen van 
vrouwen of meisjes ook een vorm van straf voor 
een individuele vrouw, haar familie of zelfs 
haar gemeenschap voor het overtreden van de 

aan hen opgelegde ‘regels’ van het kastenstel-
sel. Daarnaast worden ze soms ook nog door 
hun eigen mannen mishandeld. 

Geweld tegen vrouwen blijft vaak onbestraft en 
ondermijnt daardoor de meest basale mensen-
rechten van de Dalits. Zolang de rechten van 
Dalit-vrouwen niet worden gerespecteerd, kan er 
geen einde komen aan de kastendiscriminatie.

DaLIts strIJDen VOOr hun rechten

Ondanks dat hun situatie soms uitzichtloos lijkt, 
kijken Dalits niet werkloos toe hoe hun rechten 
geschonden worden. Ze nemen geen genoegen 
met vooruitgang die alleen op papier terug te 
vinden is: de wetgeving moet ook daadwerke-
lijk worden uitgevoerd en resulteren in veran-
deringen in het handelen van beleidsmakers en 
medeburgers. 
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gOddeLijke vrOuWen

de religieuze praktijk van devadasi verbindt 

jonge meisjes aan de godin Yellamma. nog 

voor de pubertijd trouwen deze meisjes als 

het ware met de godin. verwacht wordt dat ze 

rituelen uitvoeren tijdens religieuze festivals. 

Ze worden jogini genoemd en zijn welkome 

gasten op festivals en feesten. er wordt gezegd 

dat kwade krachten aan devadasi’s kleven en 

dat gasten daardoor gespaard worden. 

in de praktijk worden deze meisjes, meestal 

dalits, echter vaak gebruikt als prostituees 

door de mannen uit dominante kasten. na 

verloop van tijd worden ze doorverkocht aan 

bordelen in de stad. in 1988 is het devadasi- 

systeem door de indiase overheid verboden, 

maar op het platteland van zuidelijk india is 

het nog een gebruikelijk fenomeen.

In de loop van de tijd zijn daarom talloze be-
langenorganisaties van en voor Dalits ontstaan, 
zeker in India maar ook daarbuiten. Deze or-
ganisaties zetten zich bijvoorbeeld in voor het 
vergroten van de politieke invloed van Dalits op 
verschillende niveaus. Hierdoor kunnen zij mee 
profiteren van economische ontwikkeling of 
ontwikkelingsprojecten, hebben zij beter toe-
gang tot voorzieningen als water en onderwijs 
en wordt hun recht op land gewaarborgd. Ook 
strijden ze tegen mensenrechtenschendingen 
zoals de vele vormen van onaanraakbaarheid 
en geweld tegen Dalits. Omdat door duizenden 
jaren van onderdrukking het zelfbeeld en zelf-
vertrouwen onder Dalits vaak heel laag is, be-
steden veel organisaties ook aandacht aan de 
herwaardering van de eigen culturele identiteit 
en geschiedenis, en aan zelforganisatie binnen 
de Dalit-gemeenschap. 

Uiteraard bestaan er binnen de Dalit-gemeen-
schap talloze verschillende aanpakken, visies 
en stromingen. Ook werken veel organisaties, 
zoals Navsarjan in Gujarat, op lokaal niveau. 
Om ook nationaal en in de deelstaten meer 
invloed te krijgen hebben verschillende orga-
nisaties zich in 1996 verenigd in de National 
Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR). De 
NCDHR heeft in het parlement en de regering 
enig gehoor gevonden. Zowel nationaal als 
lokaal gaat het meestal om de regering aan te 
spreken op de uitvoering van wetten en beleid. 
Aanleiding zijn vaak concrete gevallen van 
schending van de rechten van Dalits. De NCDHR 
stuurt regelmatig eigen onderzoeksmissies 
uit en er worden rechtszaken aangespannen. 
In 2009 zijn 1200 mensenrechtenverdedigers, 
soms zelf slachtoffers van geweld, getraind. 
Ook zette de NCDHR in 2009 een National Dalit 
Election Watch op om te zorgen dat Dalits kun-
nen stemmen of niet worden gedwongen om 
op bepaalde partijen te stemmen. De sociale, 
economische en culturele rechten van Dalits 
worden niet alleen nationaal maar ook via 
onderzoeks- en actiecentra in tien deelstaten 
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behartigd. Er is een speciaal netwerk voor de 
belangen van Dalit-vrouwen. De NCDHR zet zich 
ook in voor het recht op onderwijs van Dalit-
kinderen. Deze worden in de klas vaak gedis-
crimineerd en vernederd.

Verder lezen?
Over wat de NCDHR en organisaties in andere 
Zuid-Aziatische landen doen is meer te lezen in 
de jaarverslagen van IDSN (www.idsn.org) en 
bijvoorbeeld: www.navsarjan.org, www.ncdhr.org.in 
en www.nacdor.org. 

sOLIDarIteItsnetWerKen en Wat zIJ DOen

Bij de viering van 50 jaar onafhankelijkheid 
(1997) concludeerden een groot aantal organi-
saties van kastelozen (Dalits) in India dat hun 
situatie ondanks allerlei wetten en maatregelen 
maar weinig was verbeterd. 
Verschillende organisaties (verenigd in de 
NCDHR) vonden het dan ook hoog tijd om de 
hulp van de internationale gemeenschap in te 
roepen. Kastendiscriminatie is niet alleen een 
interne Indiase kwestie, betogen zij, maar een 
omvangrijk internationaal mensenrechtenpro-
bleem. De NCDHR benaderde ook de Landelijke 
India Werkgroep (LIW) en al snel vormde zich 
een groep organisaties die zich sinds een aantal 
jaren gezamenlijk inzetten tegen kastendiscrimi-
natie, de zogenaamde ‘solidariteitsnetwerken’.
In Nederland is dat het Dalit Netwerk Nederland 
(DNN), dat bestaat uit Mensen met een Missie, 
Cordaid, ICCO & Kerk in Actie, Justitia et Pax en 
de Landelijke India Werkgroep. Ook in België, 
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brit-
tannië, Noorwegen, Zweden en de VS bestaan 
dergelijke netwerken. Coalities van Dalit-orga-
nisaties, zoals de NCDHR, plus deze nationale 
solidariteitsnetwerken en een groot aantal 
internationale mensenrechten- en ontwikke-
lingsorganisaties hebben zich verenigd in het 
International Dalit Solidarity Network (IDSN). 

Jarenlang was kastendiscriminatie het meest 
genegeerde internationale mensenrechtenpro-
bleem van enorme omvang. Langzamerhand 

krijgen de Dalits de erkenning die ze verdienen, 
maar er moet nog veel gebeuren voordat deze 
praktijken daadwerkelijk zijn uitgebannen. 
(Inter)nationale solidariteitsnetwerken zoals 
DNN en IDSN ondersteunen de strijd die door 
lokale Dalit-organisaties wordt gevoerd door 
het onderwerp kastendiscriminatie internatio-
naal aan de orde te stellen, bijvoorbeeld bij 
de Verenigde Naties en de Europese Unie. Maar 
ook door informatie te verstrekken aan poli-
tici, burgers en bedrijven. Door activiteiten van 
DNN is de positie van de Dalits nu een van de 
Nederlandse prioriteiten in de VN Mensenrech-
tenraad. Het Ministerie van Economische Zaken 
informeert ondernemers die zaken doen met 
India nu over de positie van Dalits. Ook is DNN 
zeer actief in het internationale werk bij onder 
andere de EU en de VN.

DNN en IDSN hebben een aanzienlijke bijdrage 
geleverd om het gevoelige onderwerp van Dalit-
discriminatie in relatief korte tijd een plaats 
te geven op de agenda van de Europese Unie, 
de Verenigde Naties, de International Labour 
Organisation (ILO) en een aantal regeringen. 
Steeds meer (onderdelen van deze) organisa-
ties – bijvoorbeeld Unicef, de VN rapporteurs 
en VN verdragsorganisaties op het gebied van 
vrouwen, marteling en racisme - besteden nu 
aandacht aan het probleem in hun onderzoe-
ken, rapportages en aanbevelingen.
 
Verder lezen?
- Dalit Netwerk Nederland (DNN): www.dalits.nl
- International Dalit Solidarity Network (IDSN): 
   www.idsn.org
- Landelijke India Werkgroep (LIW): www.indianet.nl

Wat VInDen neDerLanDers Van 
KastenDIscrImInatIe?

Uit onafhankelijk onderzoek uit 2009, op verzoek 
van DNN uitgevoerd door TNS NIPO, blijkt dat 
maar liefst acht op de tien Nederlanders kasten-
discriminatie inderdaad zien als “een mensen-
rechtenprobleem dat de hele wereld aangaat”.
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Als het gaat om de aanpak van kastendiscri-
minatie vinden zij dat het aan de Nederlandse 
politiek en het Nederlandse bedrijfsleven is om 
actie te ondernemen. Zo zegt bijna driekwart 
dat de Nederlandse overheid in internationale 
fora zoals de VN of de EU stelling moet nemen 
tegen kastendiscriminatie. Verder vinden zeven 
van de tien mensen dat Nederlandse bedrijven 
die producten (laten) maken in een land waar 
kastendiscriminatie bestaat, actie moeten 
ondernemen om dit tegen te gaan binnen hun 
eigen bedrijf en binnen andere bedrijven waar 
zij zaken mee doen. 

meer dan de helft van de nederlanders is 
bovendien bereid zelf acties tegen kasten-
discriminatie te steunen!

grotendeels mee eens 48%

helemaal 
   mee eens 
      30%

weet niet/geen 
mening 9%

helemaal mee 
oneens 3%

  grotendeels 
mee oneens  
     10%

‘Kastendiscriminatie is een mensenrechtenprobleem dat 
de hele wereld aangaat’
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Wat kunt u doen?

Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) werkt hard 
om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen 
discriminatie en onderdrukking van kastelozen.

Wilt u ook in actie komen tegen het onrecht 
van kastendiscriminatie? 

Hieronder zijn ideeën voor actie bijeenge-
bracht, inclusief tips voor de voorbereiding en 
uitvoering. Het materiaal dat ontwikkeld is 
door het Dalit Netwerk Nederland (DNN) of het 
International Dalit Solidarity Network (IDSN) 
kunt u, vaak gratis, gebruiken als ondersteu-
ning bij uw actie. 

Wat? 
Teken de petitie “Stop Kastendiscriminatie 
– Steun de Dalits!”.  Daarmee geeft u aan dat 
u het eens bent met het volgende: Kastendis-
criminatie is een internationaal mensenrech-
tenprobleem dat minstens een kwart miljard 
mensen in de wereld raakt. Daarom dringen 
wij er sterk bij de Nederlandse regering en de 
Europese Unie op aan:

 Maak kastendiscriminatie tot een speerpunt 
van de politieke, economische en ontwikke-
lingsrelaties met de landen waar dit mensen-
rechtenprobleem zich voordoet. 

 Lever een maximale inspanning om binnen 
de Verenigde Naties te komen tot een actief be-
leid tegen kastendiscriminatie, onder meer door 
het aanstellen van een Speciale Rapporteur. 

 Zorg ervoor dat Europese bedrijven - als 
onderdeel van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen - in landen waar kastendiscrimi-
natie voorkomt een actief antidiscriminatie-, 

wervings- en opleidingsbeleid voor Dalits in 
praktijk brengen.

Vraag ook uw familie, vrienden, collega’s, men-
sen van uw (sport)club en andere bekenden om 
de petitie te ondertekenen.
Waarom? 
Als veel mensen te kennen geven dat zij kas-
tendiscriminatie niet accepteren, zullen de 
Nederlandse regering en de EU eerder geneigd 
zijn om actie te ondernemen, bijvoorbeeld in 
hun onderhandelingen met India. 
hoe? 
Online tekenen kan op de site van www.dalits.nl. 
Stuur een mailtje naar uw kennissen met de 
vraag of zij hetzelfde willen doen of gebruik de 
bijgaande petitielijst (ook te vinden op boven-
staande site). U kunt deze actie ook koppelen 
aan een van de andere acties, bijvoorbeeld een 
informatiebijeenkomst. 
Wat doet Dnn? 
DNN heeft het initiatief genomen voor deze 
actie. Als er minstens 10.000 handtekeningen 
binnen zijn, zal de petitie worden aangeboden 
aan vertegenwoordigers van de Nederlandse 
regering en de Europese Unie.

Wat? 
Plaats een banner op uw website, blog, hyves, 
of facebook of in de handtekening van uw 
e-mail. Of zet een nieuwsgierig makende zin 
(bijvoorbeeld “nobody is untouchable”) met 
een link naar www.dalits.nl achter uw naam 
bij chats of op uw facebook/hyves.
Waarom? 
Zodat meer mensen in uw omgeving op de 
hoogte raken van de strijd tegen kastendis-
criminatie en weten hoe ze actie kunnen 
ondernemen. 

1 

2 

OnDerteKen De PetItIe tegen 
KastenDIscrImInatIe

geef KastenDIscrImInatIe 
OnLIne BeKenDheID
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hoe? 
Kijk op www.dalits.nl/dnn_vrijw.html hoe u 
bovenstaande acties makkelijk kunt uitvoeren.
Wat doet Dnn? 
DNN heeft de banners beschikbaar gesteld en 
blijft u informeren over nieuwe ontwikkelingen.
 
       

Wat? 
DNN verzorgt een e-alert waarbij ongeveer 
maandelijks een e-mail wordt verstuurd met 
nieuws over de strijd tegen Dalit-discriminatie. 
Waarom? 
Zodat meer mensen in uw omgeving op de 
hoogte raken van de strijd tegen kastendiscri-
minatie.
hoe? 
U kunt zich hiervoor opgeven op www.dalits.nl 
en ook uw vrienden/collega’s uitnodigen. 
Wat doet Dnn? 
DNN verzorgt de verspreiding van e-alert.

         

Wat? 
Organiseer een leuke, interessante bijeen-
komst voor de mensen in uw omgeving. 
Waarom? 
Ondanks dat het wereldwijd miljoenen 
mensen aangaat, is kastendiscriminatie in 
Nederland nog een relatief onbekend feno-
meen. Door uw omgeving te informeren kunt u 
bijdragen om dit te veranderen en meer steun 
voor deze actie tegen schending van de men-
senrechten te krijgen.  
hoe? 
Bedenk eerst hoe u het best de interesse kunt 
wekken van de mensen die u wilt bereiken. 
Voor uw (mede)studenten is een debat-
avond misschien het meest geschikt, maar 

uw vrienden of familie trakteert u misschien 
op een zelfgemaakt Indiaas etentje waarbij 
u tussen twee gangen door een korte docu-
mentaire laat zien (bijvoorbeeld I’m Dalit, 
how are you?) Uw drukbezette collega’s kunt 
u vast wel verleiden tot een werklunch of 
borrel met een korte film of presentatie. En 
voor een basisschoolklas, of voor de vriendjes 
van uw kinderen is een knutselmiddag, een 
spel, speurtocht of quiz misschien wel een 
optie. Dan begint u met de voorbereidingen 
en nodigt u mensen uit. Uw persoonlijke ver-
haal is hierbij altijd de beste reclame. 
Wat heeft u geraakt? Waarom wilt u er wat 
aan doen? Bedenk ook wat u wilt meegeven 
aan uw ‘publiek’: wilt u ze alleen informeren, 
of ook dat ze in actie komen? In het eerste 
geval kunt u wat extra informatie uitdelen 

3 aBOnneer u OP e-aLert 

(en attenDeer OOK uW VrIenDen/cOLLega’s)

OrganIseer een InfOrmatIeVe 
BIJeenKOmst (fILmaVOnD, DeBat,  
etentJe, KnutseLmIDDag, quIz, enz)

School voor Dalit-meisjes in Prerna Hostel, Bihar, India
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(bijvoorbeeld deze folder) waardoor mensen 
het later nog eens op hun gemak kunnen 
doorlezen. Zorg er in dat tweede geval voor 
dat u een concrete actie paraat heeft waar 
ze mee aan de slag kunnen, bij voorkeur al 
tijdens de bijeenkomst.  
Wat doet Dnn? 
DNN heeft materiaal ontwikkeld dat u via de 
site van DNN (www.dalits.nl) kunt downloaden 
of aanvragen: een fototentoonstelling, diverse 
documentaires (Outcast Heroes, Een vrouw 
apart, I’m Dalit, how are you?), de folder 
‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en 
Dalits’ en aanvullende informatie. U kunt ons 
vragen om mee te denken over de invulling 
van uw bijeenkomst. Voor wat grotere bijeen-
komsten kunt u iemand van DNN vragen  voor 
een lezing en/of discussie. 

Wat? 
Ga op een (plaatselijk) evenement staan met 
een standje of iets originelers. 
Waarom? 
Al komen mensen waarschijnlijk vooral voor 
ontspanning en vermaak, vaak willen ze best 
de tijd nemen om even stil te staan bij een 
onderwerp als mensenrechten. 
hoe? 
Zorg voor een aantrekkelijke presentatie, vol-
doende achtergrondkennis, en trek de aandacht. 
Wat doet Dnn? 
Folders en tentoonstelling kunt u aanvragen bij 
DNN. U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger 
om namens DNN op een evenement te gaan 
staan. 

    

Wat? 
Op school kun je een presentatie of spreekbeurt 
houden over kastendiscriminatie. 
Waarom?
Vaak worden Dalit-kinderen, net als hun 
ouders, gediscrimineerd. Als ze al naar school 
gaan, worden ze bijvoorbeeld achter in de 
klas gezet. Of de leraar wil hun schriften niet 
aanraken zodat hun huiswerk niet wordt 
nagekeken. Door andere kinderen worden ze 
vaak gepest. Hierover kun je je medeleerlingen 
vertellen. Misschien kun je als klas zelfs een 
actie ondernemen!
hoe? 
Kijk op www.dalits.nl voor meer informatie 
om je presentatie voor te bereiden. Naast de 
informatie die we op de website hebben staan 
kun je ook op YouTube korte versies van DNN-
documentaires vinden. Zoek bijvoorbeeld: op 
I’m Dalit, how are you? of Outcast Heroes. 

6 sPecIaaL VOOr KInDeren: 
geef een PresentatIe/sPreeKBeurt 

5 ga OP een eVenement staan
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Wat doet Dnn? 
DNN heeft veel informatie over kastendiscrimi-
natie op de site gezet, en ook een aantal do-
cumentaires ontwikkeld. Deze kun je gebruiken 
bij je presentatie. 

          

Wat? 
Het versturen van een (vaak standaard) brief 
of e-mail om misstanden aan te kaarten bij 
instanties of politici, en soms om mensen die 
te maken hebben met mensenrechtenschen-
dingen een hart onder de riem te steken.
Waarom? 
Door hieraan mee te doen laat je weten dat 
deze misstanden niet geaccepteerd worden.
hoe? 
Nieuwe acties worden via de site www.dalits.nl 
en de e-alert (zie actie nummer 3) aangekondigd. 
Wat doet Dnn? 
Organisatie van de schrijfactie, zorgen dat het 
bij de juiste personen terechtkomt, en indien 
nodig vervolg geven aan de actie. 

Wat? 
De Ambedkar Principles zijn aanbevelingen voor 
bedrijven om kastendiscriminatie te bestrijden. 
De Dalit-discriminatie Check bestaat uit een 
checklist waarmee u zelf kunt nagaan waar 
mogelijk de knelpunten op het gebied van 
discriminatie zitten. Ook biedt het een hand-
reiking aan managers om waar nodig hun 
beleid of procedures aan te passen.
Waarom? 
Discriminatie en uitbuiting van Dalits komt ook 
in het bedrijfsleven veel voor: van werving tot 
promotie. Als u importeert uit, of uitbesteedt 
naar, een land waar kastendiscriminatie veel 

7

voorkomt, zult u er actief aan moeten werken 
dat dit in uw bedrijf (of bij uw leveranciers) 
voorkomen of aangepakt wordt. 
hoe? 
De Ambedkar Principles en de Dalit-discriminatie 
Check staan op www.dalits.nl. U kunt hier ook 
een inleidende folder downloaden/bestellen 
over “Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men en Dalits”. 
Wat doet Dnn? 
DNN kan adviseren over de aanpak van kasten-
discriminatie in het bedrijfsleven en u in 
contact brengen met lokale maatschappelijke 
organisaties. 

8

DOe mee aan een schrIJf/
e-maILactIe 

In uW eIgen BeDrIJf: 
Lees De amBeDKar PrIncIPLes en DOe 
De DaLIt-DIscrImInatIe checK

Freed Hari camp (Human Rights Commission of Pakistan’s camp  for freed labourers, Sindh, Pakistan)
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Wat? 
U kunt het onderwerp kastendiscriminatie aan 
de orde stellen in politieke of ambtelijke 
contacten met uw Indiase collega’s. Daarbij 
kunt u aansluiten bij de Indiase wetten en 
programma’s en natuurlijk bij uw wens om niet 
bij te dragen aan kastendiscriminatie.
Waarom? 
Het bespreken van de vele vormen van dis-
criminatie van Dalits moet ‘gewoon’ worden. 
Alleen dan kan het aangepakt worden. Als poli-
ticus of ambtenaar hebt u een speciale verant-
woordelijkheid om in uw contacten waar dat 
nodig is de rechten van mensen te bevorderen. 

Dus ook de rechten van Dalits.
hoe? 
U kunt in uw gesprekken met Indiase collega’s 
het onderwerp aansnijden door te wijzen op de 
zorgen die bij Nederlandse burgers en bedrijven 
leven over de positie van Dalits (zie de TNS NIPO 
enquête). Daarbij kunt u aanhaken bij Indiase 
wetten en de uitspraken van de Indiase premier 
over de positie van Dalits. Als gemeenteambte-
naar kunt u het plaatselijke of regionale bedrijf 
of hulporganisatie/goede doel die contacten 
met India hebben vragen om te bekijken wat zij 
binnen hun mogelijkheden kunnen doen. Wel-
licht kunt u hen vragen projecten voor Dalits te 
ondersteunen. 
Wat doet Dnn? 
DNN kan u adviseren hoe u het onderwerp in 
bepaalde situaties en contacten aan de orde 
kunt stellen en met u meedenken wat u daar-
mee kunt bereiken.

Wat? 
Wilt u zich actief inzetten voor de Dalits, dan 
kunt u ook vrijwilliger worden bij DNN en zo 
bijdragen aan de campagnes die we voeren. 
Uw inzet kan variëren van het verzamelen van 
handtekeningen voor de petitie, tot een in-
formatiebijeenkomst organiseren, hand- en 
spandiensten verlenen, of aan de slag gaan met 
bijzondere acties om kastendiscriminatie zicht-
baar te maken.
Waarom? 
Samen bereik je meer!
hoe? 
U kunt zich als vrijwilliger aanmelden via het 
secretariaat van DNN: dalits@indianet.nl 
of bel 030-232 1340.   
Wat doet Dnn? 
Het secretariaat van DNN coördineert vraag en 
aanbod. 

9 aLs (LOKaLe) POLItIcus Of amBtenaar:
BesPreeK KastenDIscrImInatIe met uW 
InDIase cOntacten Of cOLLega’s

WOrD VrIJWILLIger BIJ Dnn 10
Freed Hari camp (Human Rights Commission of Pakistan’s camp  for freed labourers, Sindh, Pakistan)



U kunt deze brochure nabestellen: 
mail: dalits@indianet.nl of bel: 030-232 1340   

Een uitgave van Dalit Netwerk Nederland 2010

De leden van het Dalit netwerk nederland (2010):

Mensen met een Missie     www.mensenmeteenmissie.nl
Cordaid  www.cordaid.nl
ICCO & Kerk in Actie  www.icco.nl 
Justitia et Pax www.justitiaetpax.nl 
Landelijke India Werkgroep  www.indianet.nl
(secretariaat)
 
www.dalits.nl
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10 feiten over kastendiscriminatie en Dalits*

1  Onaanraakbare, paria, harijan en kasteloze
 zijn de oude benamingen van degenen die zichzelf 
 tegenwoordig dalit noemen.

2 in bijna circa 40% van de indiase scholen zitten dalit 
 kinderen apart in de klas.

3 dalits zijn veelvuldig het slachtoffer van misdaden 
 waarbij de dader vrijuit gaat.

4  in driekwart van de dorpen in india komt een dalit
 het huis van een niet-dalit niet binnen. 

5  de meeste werkende kinderen en ‘gebonden arbei-
 ders’ in india zijn kinderen van dalits of inheemse 
 volken. de meeste dalits behoren tot de armsten. 

6 veel dalits spelen een rol in de productieketen van
 nederlandse bedrijven. die bedrijven kopen bijvoor-
 beeld kleding, leer en natuursteen in. dalits worden 
 meestal slecht betaald en doen veelal het smerigste
 werk.

7  india heeft goede wetten tegen onaanraakbaarheid, 
 maar de indiase premier zei dat de praktijk ‘alleen 
 vergeleken kan worden met de apartheid in 
 Zuid-afrika’. 

8 niet alleen in india, maar ook in nepal, Pakistan, 
 Bangladesh en sri Lanka zijn grote groepen dalits. 
 Hun positie is zeker niet beter dan die van de indiase 
 dalits.

9 in alle landen in Zuid-azië zijn organisaties van dalits
 die strijden voor een menswaardig bestaan. Het dalit 
 netwerk nederland zet zich voor hen in.

10 er zijn minstens 260 miljoen dalits in Zuid-azië, 
 waaronder 170 miljoen in india.

* De cijfers over Dalits in India komen uit een onderzoek uit 2006


