Persbericht National Campaign on Dalit Human Rights

Forse kritiek VN-deskundigen op India’s kinderrechtenbeleid
Regering deelstaat Uttar Pradesh ook onder vuur
New Delhi, 4 juni 2014
India's kinderrechtenbeleid is scherp aangevallen op een belangrijke
bijeenkomst van VN-deskundigen op 2 en 3 juni in Genève. Het VN-Comité voor
de Rechten van het Kind kwam bijeen om India’s resultaten te beoordelen wat
betreft de uitvoering van de Convention on the Rights of the Child (CRC;
Verdrag inzake de Rechten van het Kind) en de twee facultatieve protocollen
daarvan..
Terwijl India haar eerste verslagen onder het Facultatieve Protocol (FP) inzake de
betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten en het FP inzake kinderhandel,
kinderprostitutie en kinderpornografie presenteerde, drong Bernard Gastaud, lid van
het comité als landenrapporteur voor het verslag van India, er bij de Indiase delegatie
op aan om haar woordgebruik te veranderen van 'van plan zijn te doen' in 'wat er
gedaan is'.
Vanuit Genève zei VB Ajayan van de India Alliance for Child Rights (IACR; Indiase
Alliantie voor Kinderrechten), een landelijke alliantie die werkt aan de realisering van
kinderrechten en als waarnemer op de bijeenkomst aanwezig, dat "de Indiase
delegatie geen bevredigende antwoorden kon geven op veel vragen van leden van de
commissie."
Tijdens de tweedaagse sessie werden vragen gesteld over kastendiscriminatie,
kinderhuwelijken en geweld tegen kinderen, en in het bijzonder over seksueel
misbruik van jonge meisjes uit achtergestelde kasten. Op vragen over discriminatie op
verschillende niveaus hield de overheidsdelegatie vast aan de retoriek dat de Indiase
grondwet geen enkele vorm van discriminatie op grond van kaste en religie toestaat.
"Het is duidelijk uit de CRC-beoordeling dat India niet heeft voldaan aan haar
grondwettelijke toezeggingen en verplichtingen die ze heeft aan de diverse VN
verdragsorganisaties wat betreft kastendiscriminatie," aldus Ajayan.
India werd vertegenwoordigd door een delegatie onder leiding van Shankar Agarwal,
secretaris van het Ministerie voor Ontwikkeling van Vrouw en Kind.

Vertegenwoordigers van dit ministerie en die van arbeid, gezondheid, menselijke
ontwikkeling [waaronder onderwijs] en buitenlandse zaken waren ook aanwezig.
De commissie heeft ook haar ernstige bezorgdheid geuit over de groepsverkrachting
in Badaun, zei Ajayan. Verwijzend naar het seksistische commentaar van de premier
van Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav, tegenover een journalist in de nasleep van de
verkrachting en moord op twee jonge Dalit meisjes, bekritiseerde de commissie de
ongevoeligheid en lakse houding van de overheid ten opzichte van dergelijke
gruwelijke misdaden.
Asha Kowtal van de National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR), een
onderdeel van de alliantie, zei: "Diepgewortelde discriminatie schendt de rechten van
Dalits in elke fase van hun leven, vanaf het moment dat ze naar school gaan."
Verwijzend naar de toename van misdaden tegen Dalit-vrouwen zei Kowtal, die ook
het hoofd is van de All India Women’s Rights Forum: "Jonge Dalit-meisjes zijn het
slachtoffer van systematisch seksueel misbruik waarbij de verdachten ongestraft
blijven."
In zijn slotwoord zei Gastaud dat er wijdverspreide discriminatie op alle niveaus is, en
gebrek aan verantwoording en slechte uitvoering van wetten en maatregelen.
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