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 Kastendiscriminatie  

Kastendiscriminatie leidt tot ernstige schendingen van mensenrechten en treft meer dan 260 miljoen mensen 
wereldwijd. De VN heeft kastendiscriminatie op grote schaal aangekaart, en rapporten van VN-organisaties, het 
Universal Periodic Review (“mensenrechtenexamen”) en de Special Procedures (met in totaal 17 mandaathouders) 
hebben ernstige zorgen over kastendiscriminatie geuit. Resolutie 2013/2676 (RSP) van het Europees Parlement 
over kastendiscriminatie benadrukt de diepe bezorgdheid van het Parlement over de systemische schendingen van 
de mensenrechten veroorzaakt door deze vorm van discriminatie. 

1. Heeft de Commissie stappen ondernomen om een beleid voor de bestrijding van kastendiscriminatie te 
ontwikkelen, bij haar analyse rekening houdend met het bestaan van meervoudige en elkaar versterkende vormen 
van discriminatie, relevante mensenrechten-gerelateerde dialogen en projectondersteuning? 

2. In hoeverre zullen specifieke initiatieven die gericht zijn op het aanpakken van kastendiscriminatie worden 
opgenomen worden in het jaarlijkse actieplan van de EU? 

3. Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om er voor te zorgen dat kasten- en andere vormen van 
discriminatie in EU-verklaringen, -beleid en –strategieën aan de orde komen? 

 

 

 

[vertaling: Landelijke India Werkgroep] 
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Antwoord van vice-president Mogherini namens de Commissie 
 
Op 21 maart 2015, de Internationale Dag tegen Rassendiscriminatie, gaf de Hoge Vertegenwoordiger en Vice-
President Federica Mogherini een verklaring namens de EU die het belang dat de EU hecht aan de strijd tegen 
discriminatie, op welke grond dan ook, onderstreept. 

EU-programma's voor ontwikkelingssamenwerking en het European Instrument for Democracy and Human Rights 
(EIDHR) richten zich specifiek op de bestrijding van kastendiscriminatie en de ondersteuning van kwetsbare 
groepen. Zo resulteerde bijvoorbeeld het EIDHR Call for Proposals, in India gelanceerd in 2013-2014, in drie 
contracten ten gunste van Dalit- en andere lagere kaste vrouwen die lijden onder meerdere vormen van 
discriminatie. 

De EU heeft een duidelijke agenda als het gaat om de aanpak van de situatie van alle kwetsbare groepen en de 
bestrijding van alle vormen van discriminatie. Dit betekent ook dat EU-delegaties regelmatig overleg voeren met 
maatschappelijke organisaties die werken aan de uitbanning van discriminatie. 

De EU pakt het probleem van kastendiscriminatie aan in het Universal Periodic Review voor landen zoals Pakistan, 
Sri Lanka, Nepal en Bangladesh. Bovendien wordt over dit probleem, net als over de aanbevelingen die 
voortvloeien uit de UPR-reviews, regelmatige van gedachten gewisseld en besproken tijdens 
mensenrechtendialogen met de betrokken overheden. 

In het nieuwe Action Plan on Human Rights and Democracy 2015-2020 (“Actieplan inzake Mensenrechten en 
Democratie 2015-2020”) zal de EU haar inspanningen opvoeren om het fenomeen van discriminatie op welke 
grond dan ook aan te pakken, in overeenstemming met onze waarden en onze verplichtingen krachtens de 
internationale mensenrechtenwet. 

 


