
2010Z02426
Vragen van de leden Voordewind
(ChristenUnie), Van der Staaij (SGP)
en Cqörüz (CDA) aan de minister van
Buitenlandse Zaken en de
staatssecretaris van Economische
Zaken over het rapport
«Understanding Untouchability» in
India. (Ingezonden 8 februari 2010)

1
Hebt u kennisgenomen van het
onlangs gepubliceerde rapport
«Understanding Untouchability» van
de Indiase NGO1 Navsarjan en het
Amerikaanse Robert F. Kennedy
Centre for Justice and Human Rights?

2
Bent u van mening dat – gelet op dit
rapport, maar ook gelet op vele
andere Indiase rapporten alsmede
conclusies en aanbevelingen van VN
verdragsorganisaties –
onaanraakbaarheid en
kastendiscriminatie een enorm
mensenrechtenprobleem is dat hoge
prioriteit verdient in het Nederlandse
buitenlandbeleid?

3
Op welke wijze stelt u
«kastendiscriminatie» binnen de
Europese Unie aan de orde of op
welke wijze bent u van plan dat te
doen, onder meer vanuit de
invalshoek van Europese
ontwikkelingssamenwerking, de

politieke dialoog met India en andere
«caste-affected countries» (met name
Nepal, Bangladesh, Pakistan en Sri
Lanka), de discussie over
maatschappelijk verantwoord
ondernemen en de
handelsbetrekkingen?

4
Bent u bereid het initiatief nemen tot
een gezamenlijke brief van de
Europese regeringsleiders aan de
Indiase premier Manmohan Singh die
onaanraakbaarheid «niet alleen een
vorm van sociale discriminatie» maar
ook «een smet op de menselijkheid»
heeft genoemd om hem aan te
moedigen en waar mogelijk te
ondersteunen bij de bestrijding
daarvan?

5
Bent u bereid in India en andere
«caste-affected countries» onderzoek
te laten verrichten naar het
vóórkomen en bestrijden van
onaanraakbaarheidspraktijken en
kastediscriminatie in door Nederland
ondersteunde
ontwikkelingsprogramma’s van de
EU, de Wereldbank en van de
VN-organisaties?

6
Wilt u zich ervoor inspannen dat het
rapport «Understanding
Untouchability» samen met andere
conclusies en aanbevelingen met
betrekking tot India van onder meer
UN CERD2 wordt geagendeerd tijdens

het mensenrechtenoverleg tussen
India en de EU dat eind maart 2010
plaatsvindt?

7
Bent u bereid het onderwerp
onaanraakbaarheid, de schendingen
van de mensenrechten die daarmee
samenhangen en afspraken over
bestrijding daarvan, middels uw inzet
via de EU tot onderwerp te maken in
het kader van de onderhandelingen
over het EU-India vrijhandelsverdrag?

8
Bent u bereid het onderwerp
onaanraakbaarheid, waaronder ook
de bijzonder slechte positie van Dalit
vrouwen, tijdens de komende VN
Mensenrechtenraad prominent in uw
speech aan de orde te stellen?

9
Wilt u er zorg voor dragen dat de
Nederlandse ambassades in de
«caste-affected countries» regelmatig
rapporteren over het onderwerp en
kunt u daarvan de Kamer regelmatig
op de hoogte houden?

10
Bent u bereid de door het
International Dalit Solidarity Network
ontwikkelde «Ambedkar Principles
(Principles and Guidelines to address
Caste Discrimination in the Private
Sector)» onder de aandacht van in
India actieve bedrijven te brengen,
waaraan uw ministeries diensten
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verlenen en/of welke meegaan tijdens
handelsmissies naar India?

11
Bent u bereid deze vragen te
beantwoorden voor het begin van de
komende sessie van de VN
Mensenrechtenraad?

1 NGO: non-gouvernementele organisatie.
2 CERD: committee on the elimination of
racial discrimination.
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