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Sunita Devi uit Dhaka Lakan, Bihar 
heeft een zware prijs betaald voor 
het leven op een stukje land in 
het stadscentrum, dat mensen 
van hogere kasten willen hebben. 
Velen hebben geprobeerd om haar 
familie te verjagen omdat zij geen 
kastelozen in hun buurt wilden. 
Sunita heeft altijd geweigerd. 
Op een avond was ze alleen in 
het veld en werd ze gevangen 
genomen. Ze werd uitgekleed, 
geslagen, met een mes 
toegetakeld en voor dood 
achtergelaten. Sunita werd 
gevonden en later meldde ze 
de zware mishandeling bij de 
politie. Nu, tien jaar later, is de 
zaak nog in behandeling. Sunita 
Devi vermoedt dat de verdachten 
steekpenningen betalen om de 
zaak in de doofpot te stoppen. 
Inmiddels hebben de daders zelf 
een zaak aangespannen tegen 
Sunita en haar man; die loopt 
momenteel in de rechtbank.

Bron: Jakob Carlsen (2007). Sunita Devi. Interna-
tional Dalit Solidarity Network.
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De honderd miljoen kasteloze (ofwel Dalit-) 
vrouwen in India zijn als groep wellicht 
het slechtst af van alle vrouwen op de 
wereld. Dagelijks fungeren zij als menselijk 
doelwit: seksueel geweld, vernedering, 
discriminatie, uitbuiting, mishandeling, 
verkrachting en zelfs moord. Dalit-vrouwen 
hebben slechts beperkt toegang tot water, 
voedsel, onderwijs en gezondheidszorg 
en worden gedwongen tot mensonterend 
werk. Ook in de kledingindustrie moeten 
Dalit-meisjes en -vrouwen het zwaar 
ontgelden. De arbeidsomstandigheden in 
de Zuid-Indiase kledingfabrieken, waar ook 
Nederlandse bedrijven zaken mee doen, zijn 
schokkend. De arbeidsters, in het bijzonder 
de Dalit-meisjes, zijn ‘moderne slaven’ en 
worden vaak geconfronteerd met seksuele 
intimidatie.

In India lopen vrouwen een groot risico om ver-
kracht te worden. De studente Bitaya die in 2012 in 
een bus in New Delhi werd verkracht en overleed, is 
het meest bekende schrijnende voorbeeld. Maar zij 
is het topje van de ijsberg. Dalit-vrouwen zijn van-
wege hun kwetsbare positie veel vaker het slacht-
offer van seksueel geweld dan andere vrouwen. 
De daders worden zelden bestraft. Dalit-vrouwen 
worden veelal dagelijks vernederd, uitgebuit, ge-
discrimineerd en zijn vaker het slachtoffer van ge-
weld, mishandeling en moord. Zij kampen met drie 
‘handicaps’: ze zijn kasteloos, vrouw én bijna altijd 
arm. Hun uiterst zwakke positie in de samenleving 
houdt hen gevangen in een onmenselijke situatie 
met uitbuiting en (seksueel) geweld als gevolg. 

Mensonwaardig

Terwijl de apartheid in Zuid-Afrika in 1990 is afge-
schaft, geloven veel mensen in India, maar ook in 
Nepal, Pakistan, Bangladesh en Sri Lanka, tot op de 
dag van vandaag in het mensonwaardige kasten-
systeem. Dit systeem verdeelt mensen op basis van 
hun afkomst in een rangorde van ongelijke sociale 
groepen, ofwel kasten. De hoge, dominante kasten 
zijn ‘rein’ en hebben de meeste rechten en de min-
ste plichten; de kastelozen zijn ‘onrein’ en hebben 
veel plichten en nauwelijks rechten. 
Er zijn veel termen en namen voor kastelozen: on-
aanraakbaren, paria’s of officieel ‘geregistreerde 
kasten’. In navolging van Gandhi spreken sommige 
Indiërs over ‘harijans’: ‘kinderen van God’. De mees-
te kastelozen vinden dit echter neerbuigend om-
dat een kind van een prostituee ook een ‘kind van 
god’ is. Zelf noemen zij zich Dalit, dat gebroken of 
vertrapt betekent. 

Seksueel geweld als straf

Het kastensysteem is gewelddadig van aard en 
dit geweld is het meest gruwelijk tegenover Dalit-
vrouwen. Zij zijn het slachtoffer van gedwongen 
naakt paraderen, het uittrekken van nagels en 
haren, ontvoering, gedwongen prostitutie en ver-
krachting. Landeigenaren, geldschieters en zelfs 
politieagenten uit dominante kasten ervaren seks 
met een Dalit-vrouw als hun recht. De schending 
van de mensenrechten van Dalit-vrouwen is direct 
het gevolg van de ondergeschikte status van deze 
vrouwen in de samenleving.

Asha Kotwal – Algemeen Secretaris van het 
Indiaas Forum voor de Rechten van Dalit-
vrouwen (op de foto vooraan met microfoon): 
‘’De droom van gelijkheid voor mannen en 
vrouwen kan niet worden bereikt in een 
kastensamenleving als de onze. We moeten 
samen de instellingen ontmantelen die de 
vieze geur van mannelijke dominantie én het 
kastendenken verspreiden. Daardoor kunnen we 
een betere wereld voor alle vrouwen bouwen.’’ 
Foto: IDSN
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Discriminatie op school

‘Mijn naam is Kajalben Prahladbhai Chauhan. 
Ik ben negen jaar oud en woon bij mijn ouders 
in het dorp Savda, Patdi Taluka (Surendra-
nagar). Op school zit ik in groep 4. Daar word 
ik gediscrimineerd, ook door andere school-
kinderen. Wij Valmiki-kinderen (kinderen van 
ouders die gedwongen poepruimen) mogen 
niet deelnemen aan het culturele programma 
van school. Ook worden wij gedwongen om de 
school schoon te maken. Soms verdien ik een 
zakcentje of wat rijst met het weghalen van 
dode honden of katten. Ook help ik mijn groot-
moeder met het verzamelen van etensresten. 
Ik voel me waardeloos als we etensresten van 
de straat gaan verzamelen en opeten.’

Bron: Navsarjan Trust, Center for Human Rights and Global 
Justice en International Dalit Solidarity Network (2010). Dalit 
children in India, victims of caste discrimination. International 
Dalit Solidarity Network.

Vier Dalit-meisjes ontvoerd en 
verkracht, autoriteiten bemoeilijken 
rechtsgang

Op 23 maart 2014 worden vier Dalit-meisjes uit 
het dorp Bhagana in Haryana door vijf man-
nen ontvoerd, gedrogeerd, verkracht en 170 
kilometer verderop gedumpt. Hoogstwaar-
schijnlijk met medeweten van het dorpshoofd 
en zijn oom, want zij weten aan de vaders van 
de meisjes exact te vertellen waar de meisjes 
te vinden zijn, net voordat de vaders naar het 
lokale politiebureau willen gaan. De meisjes 
worden in het ziekenhuis onderzocht en be-
handeld, weliswaar pas na vele uren wachten. 
Ondanks dat het dorpshoofd de meisjes heeft 
bedreigd om te zwijgen over het incident, heb-
ben zij aangifte gedaan. Ook dat verliep moei-
zaam; de meisjes moesten in de stromende 
regen buiten wachten. De politie heeft inmid-
dels vijf verdachten gearresteerd. Het dorps-
hoofd en zijn oom zijn door de politie niet ver-
hoord of opgepakt.

Bron: Asian Human Rights Commission – Urgent Appeals Pro-
gramme (2014). Urgent Appeal Case: AHRC-UAC-063-2014, IN-
DIA: Four dalit girls raped in Haryana, state and privileged com-
munities try to silence the victims. New Territories Hongkong 
S.A.R.: Asian Human Rights Commission.

Dalit-vrouwen worden ook mishandeld en ver-
kracht als straf, bijvoorbeeld voor het overtreden 
van of het verzetten tegen de ‘regels’ van het kas-
tenstelsel. Hierdoor verschilt de aard van het sek-
sueel geweld tegen Dalit-vrouwen met het seksu-
eel geweld tegen niet-kasteloze vrouwen. Wat in 
andere gevallen meer een kwestie is van manne-
lijke dominantie, is nu ook een uiting en resultaat 
van de ondergeschikte positie van Dalits in het 
mensonterende kastensysteem. 

casus

casus

Moderne slavernij en intimidatie in 
textiel- en kledingfabrieken

Ook in de textiel en kledingindustrie zijn Dalit-
vrouwen en -meisjes het slechtst af. De arbeidsom-
standigheden in de Zuid-Indiase kledingindustrie, 
waar ook Nederlandse bedrijven zaken mee doen, 
zijn schokkend. Het werk in de fabrieken is onge-
zond en onveilig, de werkneemsters worden uitge-
buit en seksuele intimidatie komt regelmatig voor. 
Ze worden gediscrimineerd (bijvoorbeeld in aparte 

Foto: Alessandro Brasile
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Ziek door poepruimen

‘Niita Tank is getrouwd, heeft drie kinderen en 
werkt als poepruimer. Vijf tot zes uur per dag 
maakt ze toiletten leeg en schoon. Vanwege 
haar werk krijgt ze opgezwollen ogen en heeft 
ze constant hoofdpijn. Naar een dokter gaan 
kan ze niet; haar loon is zo laag dat ze zich 
geen medische zorg kan veroorloven. Onder-
tussen schelden haar klanten, wiens uitwerp-
selen ze opruimt, haar voortdurend uit en dis-
crimineren haar. 

Bron: Jakob Carlsen (2007). Manual Scavenger. International 
Dalit Solidarity Network.

casus

slaapzalen ondergebracht), vernederd en moeten 
soms het zwaardere of vuilere werk te doen. De 
meisjes, meestal jonger dan achttien jaar, wonen 
in hostels op het fabrieksterrein waar ze zelden 
vanaf mogen. Ze kunnen weinig contact met hun 
familie onderhouden, laat staan met vakbonden of 
mensenrechtenorganisaties.
De meisjes worden gelokt met de belofte van een 
redelijk salaris, goede huisvesting en een flink geld-
bedrag na afloop van een driejarig contract. Deze 
bonus, die eigenlijk ingehouden loon is, willen ze 
gebruiken voor hun bruidsschat. Maar dit geldbe-
drag krijgen ze alleen als ze de contractperiode 
volledig uitdienen. In sommige gevallen krijgen ze 
na die periode helemaal niets. Deze methode staat 
bekend als het ‘Sumangali systeem’. Maar liefst 
60% van de Sumangali-werkers zijn Dalit-meisjes.

Gedwongen poepruimen en 
onderbetaald werk

Dalits, en Dalit-vrouwen in het bijzonder, hebben 
de slechte positie op de arbeidsmarkt. Omdat Da-
lits als onrein worden beschouwd, wordt er van hen 
verwacht dat zij smerig werk verrichten zoals het 
werken met dierlijke en menselijke uitwerpselen, 
bloed en chemicaliën. Veel Dalit-vrouwen ruimen 
kadavers, cremeren doden en maken openbare toi-
letten en riolen schoon. Dit gebeurt veelal zonder 
beschermende kleding of maskers. De toiletten 
zijn meestal niet aangesloten op het riool, zodat 
deze met een schep en een mand geleegd moeten 
worden. Dit mensonterende werk – meestal heb-
ben ze geen andere keus - versterkt de stigmatise-
ring van de Dalits. 
Veel Dalit-mannen en -vrouwen werken als arbei-
der op het land en maken lange werkdagen. Hier-
voor ontvangen ze een klein deel van de oogst of 
een schamel loon, dat vaak lager is dan dat van 
andere landarbeiders. Door het lage loon en de on-
zekerheid van seizoensarbeid gaan veel Dalits een 
lening aan bij de landeigenaar, bijvoorbeeld voor de 
dagelijkse levensbehoeften, medische kosten, een 
bruidsschat of een alcoholverslaving. De landeige-
naar bepaalt de hoogte van de rente. Dalits verdie-
nen vaak te weinig om de schuld ooit af te lossen, 
zodat (een deel van) het loon wordt ingehouden. 
Als dat niet voldoende is, worden kinderen van 
school gehaald en aan het werk gezet. En later, bij 
arbeidsongeschiktheid of overlijden, wordt de le-
ning overgedragen op de kinderen. Zo ontstaat er 
een vorm van moderne slavernij, van generatie op 
generatie.

Foto: Jakob Carlsen/IDSN
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Dalit-meisje: seks geweigerd, huis verbrand

Bindu, een jong Dalit-meisje, zit met haar 
grootmoeder bij wat er van hun huis is over-
gebleven. Ze heeft zich de wraak van de lokale 
hogere kasten op de hals gehaald door een 
aanbod van de zoon van het dorpshoofd te 
weigeren om 50 roepies te betalen voor seks 
met haar. Haar huis werd in brand gestoken en 
haar bezittingen in de rivier gegooid.

Bron: IDSN, Annual Report 2013. 

casus
ReIN VeRSuS ONReIN

Het kastensysteem gaat ervan uit dat mensen on-
gelijk zijn: deze ongelijkheid is gebaseerd op een 
idee van aangeboren reinheid en onreinheid. De 
mate van reinheid (en daarmee de sociale positie 
van een persoon) is afhankelijk van de kaste van 
de familie waarin hij of zij wordt geboren. Dege-
nen die buiten het systeem vallen, de kastelozen, 
worden veelal gezien als mindere mensen, (ritu-
eel) onrein en onaanraakbaar. 

Het idee vervuild te kunnen worden door contact 
met een ander is onderdeel van het denken in kas-
ten, zelfs ook binnen de verschillende subkasten 
van de Dalits. Net als de vier hoofdkasten zijn de 
Dalits verdeeld in verschillende subgroepen. elke 
subgroep heeft haar eigen status. Van de groep 
kastelozen die veroordeeld is tot het opruimen 
van menselijke uitwerpselen, nemen ook de ande-
re Dalits geen eten of drinken aan. Vanwege deze 
verdeeldheid in ‘eigen kring’ is het lastig om één 
front te vormen tegen discriminatie van mensen 
uit de dominante kasten.

Foto: Pete Pattisson
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Straffeloosheid

Al is onaanraakbaarheid in India wettelijk verboden 
sinds de invoering van de grondwet in 1950, voor 
200 miljoen Dalits in India is dit nog steeds dage-
lijkse realiteit. In slechts 2 à 3 procent van de ge-
vallen komt het tot een veroordeling. Straffeloos-
heid is aan de orde van de dag. Mensen die zich 
verzetten tegen het kastensysteem krijgen vaak te 
maken met gewelddadige en andere maatschap-
pelijke ‘sancties’. Vrouwen die aangifte willen doen 
van verkrachting worden vaak weggestuurd door 
politieambtenaren, die vrijwel altijd van een hogere 
kaste zijn.
De Indiase regering erkent de noodzaak om sek-
sueel geweld tegen vrouwen aan te pakken en de 
wet is onlangs aangescherpt. Maar er zitten grote 
‘lacunes’ in de wet, bijvoorbeeld gedwongen seks 
in het huwelijk dat niet verboden is. Het grootste 
probleem is echter dat de wetten niet gehand-
haafd worden of dat het slachtoffer de schuld 
krijgt. Vaak wordt verkrachting en vervolging daar-
van ook ‘afgekocht’. Ook blijven de structurele 
oorzaken bestaan: de diepgewortelde normen die 
vrouwen en zeker Dalit-vrouwen als ondergeschikt 
bestempelen.

Vrouwen komen in verzet

Gelukkig komen er steeds meer Dalit-vrouwen ge-
zamenlijk op voor hun rechten en verenigen zij zich 
in organisaties. Zij zetten zich in om de vele vor-
men van schending van hun rechten te bestrijden 
en hun situatie te verbeteren. 
Een belangrijke organisatie van Dalit-vrouwen is All 
india Dalit Mahila Adhikar Manch (Indiaas Forum 
voor de Rechten van Dalit-vrouwen). Een van hun 
campagnes is gericht tegen het veelvuldige seksu-
ele geweld tegen Dalit-vrouwen. In 2014 hielden 
zij een maandlange mars voor de rechten van de 
slachtoffers van seksueel kastengeweld. De mars 
ging door een aantal deelstaten van India, waar 
veel geweld tegen Dalit-vrouwen voorkomt. Vol-
gens de vrouwenorganisatie is ‘de historische mars 
bedoeld om de overheid, media en maatschappij 
verantwoordelijk te stellen voor de straffeloosheid 
waarmee de onderwerping en het seksueel geweld 
tegen Dalit-vrouwen wordt uitgevoerd’.

          Na een overstroming bivakkeren deze Dalit-vrouwen uit het 
dorp Alardani maandenlang in tenten. Hulpgoederen zijn door 
anderen gestolen. Ze hebben geen dekens en vrezen voor de koude 
nachten. Bron: Jakob Carlsen (2007). LangsVejen05. International 
Dalit Solidarity Network.

Op de Europese, Haagse én VN agenda 

Dalit-vrouwen worden inmiddels ook in Nederland 
en Europa gehoord. Het Dalit Netwerk Nederland, 
gecoördineerd door de LIW, is al tien jaar actief om 
de aandacht te vestigen op de positie van Dalits 
en Dalit-vrouwen in het bijzonder. Tweede Kamer-
leden hebben meerdere keren vragen over het 
onderwerp gesteld en zelfs moties aangenomen. 
Toch heeft het onderwerp absoluut niet de prio-
riteit van de regering die het zou moeten hebben. 
India oefent veel druk uit om het onderwerp niet 
op de internationale politieke agenda te krijgen.
In de Europese Unie krijgt het onderwerp steeds 
meer aandacht, bijvoorbeeld door vragen van par-

Foto: Jakob Carlsen/IDSN
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lementariërs, gesprekken met de Europese Com-
missie en resoluties over het onderwerp. Het Eu-
ropees Parlement veroordeelt het grote aantal 
gewelddaden tegen Dalits en gebrek aan actie 
daartegen door de Indiase overheid.  ‘Dalits maken 
ongeveer een kwart van de Indiase bevolking uit. 
India heeft wetten op diverse niveaus, maar met 
weinig succes’, aldus mevrouw Lochbieler, voorzit-
ter van de commissie Mensenrechten van het Eu-
ropees Parlement. In de debatten wordt meerdere 
keren verwezen naar geweld tegen Dalits, zoals in 
de noordelijke deelstaat Haryana waar Dalit-meis-
jes en -vrouwen recent het slachtoffer werden van 
meerdere groepsverkrachtingen. 
In januari 2013 nam het Europees Parlement een 
resolutie aan over seksueel geweld tegen vrouwen 
in India, naar aanleiding van de groepsverkrachting 
van een studente in New Delhi. De resolutie noemt 
meerdere keren de penibele situatie van Dalit-vrou-
wen en spreekt over het ‘buitengewoon hoge ni-
veau van straffeloosheid’ in gevallen van seksueel 
geweld tegen Dalit-vrouwen. Het Europees Parle-
ment roept de Indiase regering op om ‘alle gevallen 
van geweld tegen vrouwen gelijk te behandelen en 
deze eerlijk, transparant en voortvarend te onder-
zoeken en vervolgen’.

6 FeIteN OVeR DALIt-VROuWeN

1. Niet alleen in India, maar ook in Nepal, Pakistan, 
Bangladesh en Sri Lanka zijn grote groepen 
Dalit-vrouwen. er zijn minstens 300 miljoen 
Dalits in Zuid-Azië, waaronder 150 miljoen Dalit-
vrouwen.

2. Dagelijks is een groot aantal Dalit-vrouwen 
slachtoffer van seksueel geweld dat nooit wordt 
bestraft.

3. een groot deel van de werkende meisjes in India 
behoort tot de Dalits of een inheems volk. 

4. In de kledingfabrieken waar Nederlandse 
bedrijven producten afnemen, werken veelal 
Dalit-meisjes in een ongezonde en onveilige 
situatie, worden ze structureel uitgebuit en 
zijn ze regelmatig slachtoffer van seksuele 
intimidatie en geweld.

5. India heeft wetten tegen onaanraakbaarheid 
en seksueel geweld, die echter niet of slecht 
worden uitgevoerd. De Indiase (ex-)premier 
Manmohan Singh zei dat dit ‘vergeleken kan 
worden met de apartheid in Zuid-Afrika’. 

6. In alle landen in Zuid-Azië zijn organisaties 
van Dalit-vrouwen die strijden voor een 
menswaardig bestaan. In diverse landen, 
waaronder Nederland zetten organisaties 
zoals Dalit Netwerk Nederland zich in voor de 
mensenrechten van Dalits.

1

2

3

4

5

6

      De hand van een arbeidster in een steenfabriek. 

Foto: Pete Pattisson
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Ook de VN houdt zich steeds intensiever met Dalit-
vrouwen bezig. VN Rapporteur mevrouw Rashida 
Manjoo heeft onlangs haar rapporten over geweld 
tegen vrouwen in India en Bangladesh gepubli-
ceerd. Deze rapporten benadrukken het geweld te-
gen Dalit- en Adivasi (tribale) vrouwen met kasten-
discriminatie als oorzaak. Manjoo: ‘Dalit-vrouwen 
zijn veelvuldig het slachtoffer van diverse vormen 
van discriminatie, uitsluiting en geweld. Dit gaat 
van generatie op generatie door en veroordeelt 
vrouwen tot een leven van uitsluiting, marginalise-
ring en achterstelling op elk gebied.’ 

Westerse kledingbedrijven ook aan zet

Ook Europese en Amerikaanse kledingbedrijven 
doen beloftes voor verbeteringen in de Indiase 
kledingindustrie. Sommige bedrijven zeggen in 
2011 toe een einde te maken aan de arbeidsmis-
standen bij hun toeleveranciers, als reactie op 
het rapport Captured by Cotton van LIW en SOMO. 
Een jaar later, als LIW en SOMO de balans opma-
ken in het vervolgrapport Maid in India, blijkt dat 
er enkele verbeteringen zijn doorgevoerd door een 
paar grote Indiase bedrijven: de lonen zijn iets ver-
hoogd, de contractperiode is ingekort en de jonge 
werkneemsters mogen af en toe hun hostel verla-
ten. De grote structurele problemen in de fabrie-
ken zijn echter nog niet opgelost. Enkele bedrijven 
sluiten zich aan bij MVO-initiatieven; anderen gaan 
ook de spinnerijen controleren die aan hun toele-
veranciers verbonden zijn. De meeste Europese en 
Amerikaanse kledingbedrijven doen echter niets, 
concluderen LIW en FNV Mondiaal nog onlangs in 
het rapport Small Steps – Big Challenges. 
Hier ligt dan ook een grote uitdaging voor wester-
se bedrijven om gezamenlijk, met keurmerken en 
brancheorganisaties, de uitbuiting van én het sek-
suele geweld tegen jonge meisjes, in het bijzonder 
Dalit-meisjes, in de Indiase kledingindustrie aan te 
pakken. Inmiddels is er een werkgroep binnen de 
brancheorganisaties in de Nederlandse textiel- en 
kledingsector die samen met onder meer LIW en 
FNV Mondiaal plannen zal maken om het ‘Suman-
gali systeem’ te bestrijden.

Colofon
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De LIW maakt deel uit van het Dalit Netwerk Nederland, 
waarvan de leden zijn:

Mensen met een Missie  www.mensenmeteenmissie.nl
Cordaid   www.cordaid.nl
ICCO & Kerk in Actie   www.icco.nl
Justitia et Pax   www.justitiaetpax.nl
Landelijke India Werkgroep  www.indianet.nl

Contactadres: 
Landelijke India Werkgroep
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
Tel. 030-2321340

Website Dalit Netwerk Nederland:    

Website International Dalit Solidarity Network: 
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