
 

 

Tien jaar wereldwijde strijd tegen kastendiscriminatie 
 

Zuid-Afrika’s bisschop Tutu spreekt India opnieuw aan op ‘kaste-apartheid’ 

 
Utrecht, 16 maart 2010 - Het International Dalit Solidarity Network (IDSN) bestaat 10 jaar. IDSN 

is er de afgelopen tien jaar in geslaagd om de discriminatie en achterstelling van minstens 260 

miljoen Dalits op de internationale agenda te krijgen. Het netwerk bestaat uit Dalit-organisaties 

uit India, Nepal, Pakistan en Bangladesh, dertien internationale organisaties en vijf Europese 

solidariteitsnetwerken. Het Dalit Netwerk Nederland is de Nederlandse partner van IDSN en 

heeft met succes de Nederlandse regering en de Tweede Kamer op het onderwerp aangesproken.  

 

Het begon met een roep om solidariteit van Dalit activisten in Zuid-Azië die vonden dat hun mening 

niet gehoord werd. Dit leidde tot de oprichting van IDSN. Tien jaar later is de positie van Dalits een 

internationale kwestie geworden. Nog vorige week spraken een aantal Aziatische activisten en leden 

van solidariteitsgroepen met leden van de Mensenrechtenraad in Genève over de UN Principles and 

Guidelines om kastendiscriminatie te bestrijden. Van de landen waar ‘kaste-apartheid’ aan de orde is 

zijn Nepal en Pakistan positief over een internationale aanpak. Ook de EU steunt deze VN Richtlijnen.  

Het onlangs verschenen rapport ‘Understanding Untouchability’ over de praktijk in de Indiase 

deelstaat Gujarat maakt pijnlijk duidelijk hoe groot het probleem nog steeds is. Kaste bepaalt ook het 

gebruik van openbare voorzieningen als de dorpspomp, het rechtssysteem, de vroedvrouw en zelfs de 

postbezorging. Als het gaat om persoonlijke relaties zoals een huwelijk tussen een Dalit en niet-Dalit, 

samen eten en het gebruik van begraafplaatsen dan is bijna altijd sprake van ‘kaste-apartheid’.  

Juist de Indiase regering blokkeert echter tot nu toe een vruchtbare discussie over kastendiscriminatie 

en de UN Principles and Guidelines. India blijft het als een ‘interne kwestie’ zien, terwijl - ondanks 

mooie wetten - in de praktijk de rechten van de 200 miljoen Indiase Dalits niet worden beschermd. Of 

zoals VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Mrs. Navi Pillay zich onlangs afvroeg: “Er zijn 

goede wetten in India, ze hebben vrije media en goed ontwikkelde maatschappelijke organisaties. Hoe 

kan het dan zo zijn dat deze goede wetten en bedoelingen niet in de praktijk worden gebracht?” 

 

De strijd tegen kastendiscriminatie wordt gesteund door de Zuid-Afrikaanse mensenrechtenstrijder en 

Nobelprijswinnaar Desmond Tutu. Aan het begin van dit millennium sprak hij zich al uit voor de 

Dalits in India. Nu herhaalt hij zijn wens om een eind te maken aan kastendiscriminatie.  

“In 2001 merkte ik op dat India altijd vooraan stond bij de bestrijding van de apartheid en sprak ik de 

overtuiging uit dat mensen in India een einde zouden willen maken aan de plaag van 

kastendiscriminatie. Ik hoop nog steeds dat dit het geval is en dring er sterk bij de Indiase regering en 

mijn eigen regering op aan om internationale pogingen te ondersteunen om de praktijk van 

‘onaanraakbaarheid’ - die een smet op de mensheid is - uit te bannen. Deze steun zou een enorme duw 

in de rug geven van de rechten van Dalits, niet alleen in India maar over de hele wereld.” 

 

Lees ook het Engelstalige persbericht over tien jaar IDSN: http://www.dalits.nl/pdf/pb100309.pdf 

 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie: Gerard Oonk, Landelijke India Werkgroep, 3511 LH Utrecht, tel. 030-

2321340; www.dalits.nl; het Dalit Netwerk Nederland (DDN) bestaat uit: Cordaid, ICCO, Justitia et 

Pax, Landelijke India Werkgroep en Mensen met een Missie. 


