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Waarom Dalits huiverig zijn voor afzwakking wet die
hen moet beschermen
Een toenemend aantal misdaden tegen hen, relatief weinig veroordelingen daarvoor en een
groeiende ontgoocheling over de National Democratic Alliance (NDA) [een centrum-rechtse
coalitie van politieke partijen geleid door de Bharatiya Janata Party (BJP) van premier Modi]
dragen allemaal bij aan de woede van de Dalits.
door Dipti Jain

Dalits protesteren in Ahmedabad tegen aanvallen op leden van hun gemeenschap (foto: Siddharaj Solanki)

Minder dan vier maanden nadat een Bharat Bandh [landelijk protest], door Dalit-groepen
afgeroepen om te protesteren tegen de afzwakking van de Scheduled Castes and Scheduled
Tribes (Prevention of Atrocities) Act [wet ter bescherming van kastelozen en tribalen], in heel
India negen levens kostte, is een nieuw protest gepland voor 9 augustus, om aan te dringen
op het opnieuw doorvoeren van de strikte bepalingen binnen de wet die afgezwakt werden
door het Hooggerechtshof [zie ook: http://www.dalits.nl/180413.html].
Een van de partijen binnen de regerende coalitie National Democratic Alliance (NDA), de Lok
Janshakti Party (LJP), heeft de regering gewaarschuwd voor agressieve protesten op 9
augustus, tenzij een verordening wordt afgekondigd waarbij de uitspraak van de rechtbank
wordt vervangen.

Wat verklaart nu de weerspannigheid onder Dalit-groeperingen? Het groeiende aantal
misdaden tegen Dalits, de lage veroordelingspercentages en een gevoel van ontgoocheling
over het door de Bharatiya Janata Party (BJP) geleide NDA-bewind zouden allemaal bij kunnen
dragen aan de woede onder de Dalits, waardoor de Dalit-politiek verhit blijft, aldus een
analyse van LiveMint.
Gegevens van het National Crime Records Bureau (NCRB) laten zien dat het aantal misdaden
tegen Dalits in de loop van de tijd is toegenomen. In 2016 werden naar schatting 214
misdaadincidenten tegen Scheduled Castes (SC's) per miljoen mensen gerapporteerd, een
stijging ten opzichte van de 207 in het jaar daarvoor.
Het aantal misdaden tegen Dalits is sinds 2012 gestegen

Misdaden tegen Scheduled Castes (m.u.v. misdaden volgens Indiaas wetboek van strafrecht
waarvoor PoA niet geldt) (werkelijk)
Alle misdaden tegen Scheduled Castes (werkelijk)
Alle misdaden tegen Scheduled Castes (geschat)
Voor 2016 bevat het NCRB-rapport geen gegevens over algemene misdaden tegen Scheduled Castes (SC's), vandaar een
schatting door aan te nemen dat de verhouding van misdaden die niet onder de SC/ST (PoA)-wet vallen tot andere
misdaden tegen SC’s constant blijft; "Alle misdaden tegen Scheduled Castes" omvatten misdaden onder de SC/ST-wet, de
Indian Penal Code [Indiase strafwetboek], de Civil Protection Act (1955) en onder SLL (Special and Local Laws [speciale en
locale wetten]); het bevolkingsaantal voor de SC's wordt berekend met behulp van het jaarlijkse groeipercentage van de
SC’s tussen de 2001 en 2011.
Bron: NCRB/berekeningen LiveMint

Tot 2015 verschafte de NCRB zowel gegevens over misdrijven die waren geregistreerd onder
de SC/ST Prevention of Atrocities (PoA) Act als algemene gegevens over misdaden tegen SC's
of Dalits, waaronder ook misdrijven die waren geregistreerd onder andere wetsbepalingen.
Vanaf 2016 echter werd dit totale cijfer niet verstrekt. De schatting voor 2016 is gegenereerd
op basis van de verhouding tussen PoA/niet-PoA-misdrijven in voorgaande jaren. Zoals ook is
aangegeven in een eerder artikel op LiveMint (“Why India’s official crime rate figures are

unreliable”, 10 augustus 2017)(1), zijn de bevolkingsprognoses die door NCRB worden gebruikt
om misdaadcijfers te berekenen, niet consistent in de tijd. Daarom zijn ze voor de analyse
opnieuw geschat met behulp van cijfers van de volkstelling voor 2001 en 2011. Gezien de aard
van dergelijke misdrijven is er waarschijnlijk sprake van onderrapportage die de
criminaliteitscijfers in de loop van de jaren kan beïnvloeden.
Daarom hebben we ook gekeken naar het aantal moorden op Dalits, waarvan het
onwaarschijnlijk is dat ze niet worden gemeld. Ook het aantal moorden toont een toename
sinds 2012.
Het aantal moorden op SC's is in de afgelopen 5 jaar toegenomen, terwijl het aantal
moorden op de rest van de bevolking is afgenomen
De moordcijfers op SC's en niet-SC’s geven het aantal moorden per miljoen inwoners
behorend tot respectievelijk SC's en niet-SC's. Nummers zijn omgeschaald naar 100.

Moorden op niet-SC’s
Moorden op SC’s
Het NCRB-rapport 2016 geeft alleen gegevens over moorden op SC’s onder de SC/ST PoA volgens het Indiase
strafwetboek. Moord op SC's onder het Indiase strafwetboek maar niet onder de PoA-wet is geschat op basis van het
gemiddelde aantal moorden op SC's onder IPC maar niet onder de PoA-wet in verhouding tot moord op SC's onder de
PoA en het Indiase strafwetboek in 2014 en 2015. Bevolkingsgegevens zijn geschat met behulp van
volkstellinggegevens.
Bron: NCRB/CMIE/berekeningen LiveMint

Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana en Rajasthan rapporteerden het hoogste
aantal Dalit-moorden in 2016. In sommige van deze deelstaten, zoals Gujarat en Uttar
Pradesh, vonden in de afgelopen jaren grootschalige protesten van Dalit-jongeren plaats als
reactie op wreedheden begaan tegen Dalits. De toename van misdaden tegen Dalits in recente
jaren volgde op een scherpe daling van de veroordelingspercentages voor dergelijke
misdaden, volgens gegevens van NCRB, die suggereren dat toenemende straffeloosheid een
factor zou kunnen zijn die dergelijk geweld aanwakkert.

Het aantal veroordelingen voor misdaden tegen Dalits afgelopen jaren afgenomen
Weergegeven in percentages

Alle misdaden volgens het Indiase strafwetboek
Alle misdaden tegen Scheduled Castes
Het veroordelingspercentage is de verhouding aantal veroordelingen en totaal aantal rechtszaken. Het cijfer voor 2016
is hier niet opgenomen, omdat er geen gegevens zijn voor zaken volgens het Indiaas strafrecht tegen SC’s waarop de
PoA-wet niet van toepassing is. Voorvallen van alle misdaden tegen SC's omvatten misdaden volgens alleen de SC/STwet, volgens het Indiaas strafrecht én de SC/ST-wet, volgens het Indiaas strafrecht zónder SC/ST-wet, volgens de
burgerrechtenbeschermingswet (Protection of Civil Rights Act, 1955), en volgens bijzondere en locale wetgevingen.
Bron: NCRB

Hoewel het veroordelingspercentage van de algemene misdrijven volgens het Indiase boek
van strafrecht de afgelopen tien jaar is toegenomen, is het aantal veroordelingen voor
misdaden tegen Dalits afgenomen.
Minder dan een derde van de misdaden tegen Dalits die in 2015 voor de rechtbanken kwamen,
resulteerden in veroordelingen.
Andere kastengroepen zoals de Marathas in Maharashtra betoogden dat de daling van aantal
veroordelingen in dergelijke gevallen veroorzaakt wordt door meer valse aangiften.
Maar er is heel weinig bewijs dat die claim ondersteunt. Uit de NCRB-gegevens blijkt dat het
aandeel van valse aangiften bij afgesloten rechtszaken met 3 procent is gedaald sinds 2012
tot 20% in 2015.
Volgens sommige advocaten lenen de strenge bepalingen van de PoA-wet die door het
Hooggerechtshof zijn afgezwakt zich voor misbruik. Soortgelijke strenge bepalingen in een
andere wet, Section 498A - uitgevaardigd om slachtoffers van bruidsschatzaken te

beschermen -, zijn ook nietig verklaard vanwege de kans op misbruik, zei S.S. Naganand, senior
advocaat en senior partner bij JustLaw in Bangalore.
In reactie echter op meerdere verzoekschriften van vrouwengroepen over deze kwestie heeft
het Hooggerechtshof besloten opnieuw de bepalingen van Section 498A te herzien(2).
Dalit-activisten stellen dat rechtbanken en India’s heersende klasse bij het onderzoek van de
kwestie met de nadelige positie van Dalits in de Indiase samenleving rekening moeten houden.
Hoewel er misschien sprake is van misbruik van de wet, is de politie in de meeste gevallen zeer
terughoudend zich te beroepen op de PoA-wet of gevallen van wreedheden met grondig te
onderzoeken, zei Pradip More, adjunct-directeur van de NGO Dalit Foundation.
Vaak schrikken ook rechters er voor terug om zich te beroepen op de bepalingen van de wet.
Bijvoorbeeld in de zaak van de beruchte Khairlanji-moorden – door mannen uit de hoogste
kaste in Maharashtra gepleegd op vier leden van een Dalit-familie - weigerden zowel de
rechtbank als het Hooggerechtshof van Bombay de PoA-wet in te roepen.
Uiteindelijk is het de herinnering van Dalits aan het onrecht hen door de hele geschiedenis
van de Indiase beschaving aangedaan, die de vlam van Dalit-protesten levend houdt.
Wat misschien olie op het vuur heeft gegooid is een gevoel van teleurstelling onder Dalitstemmers die in 2014 in grote getale voor de door Narendra Modi geleide BJP hebben
gestemd.
Het kennelijke onvermogen om Dalit-belangen te beschermen en om Dalit-levens te redden,
kan de ontevredenheid onder Dalit-jongeren hebben aangewakkerd, zoals politieke
wetenschappers Sanjay Kumar en Pranav Gupta in eerder artikel op LiveMint (“Why retaining
the Dalit vote is a tough challenge for the BJP”, 26 april 2018)(3) betoogden.
Cijfers uit opeenvolgende peilingen van de Mood of the Nation Survey uitgevoerd door LoknitiCSDS suggereren dat de Dalit-steun voor de door de BJP geleide regering sinds medio 2017 is
afgenomen, terwijl de Dalit-protesten toegenomen zijn.

Dalit-steun voor de BJP is afgenomen
(in % aanhangers)

Bron: Lokniti-CDS MOTN Surveys

Met de Congrespartij die zijn wapens in stelling brengt tegen de regering met betrekking tot
de gruweldaden tegen Dalits, staat de Bharatiya Janata-partij voor een zware uitdaging.

[vertaling: Landelijke India Werkgroep; origineel artikel:
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