
 

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000091/2013 
til Kommissionen 
jf. forretningsordenens artikel 115 
Eva Joly 
for Udviklingsudvalget 

Om: Kastebaseret diskrimination 

Kastebaseret diskrimination, hvor befolkningsgrupper behandles som pariaer både offentligt og privat, 
er anerkendt som et af de alvorligste menneskerettighedsproblemer i verden i dag og som en vigtig 
årsag til fattigdom og ulighed i de berørte lande, og det lægger store hindringer i vejen for målene om 
bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom. Denne form for diskrimination, der berører anslået 
260 mio. mennesker i verden, er i strid med de mest grundlæggende internationale 
menneskerettighedsprincipper og fører til omfattende menneskerettighedskrænkelser, som i vid 
udstrækning forbliver ustraffede.  Kastediskrimination og konsekvenserne heraf i forskellige dele af 
verden og problemets vidtrækkende og gennemgribende karakter især for kvindernes vedkommende 
er blevet behandlet af FN's menneskerettighedsorganer, især i FN's traktatorganer og særlige 
procedurer, og af FN's højkommissær for menneskerettigheder.   Europa-Parlamentet har siden 2007 
tilkendegivet sine bekymringer og fremsat henstillinger til EU i beslutninger, hvor det har opfordret til 
en EU-indsats for at sætte ind over for kastebaseret diskrimination.   

1. Er Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten enig i, at der bør fastlægges en omfattende EU-politik 
og en handlingsplan til bekæmpelse af kastebaseret diskrimination?  

2. Hvordan forholder EU sig til kastebaseret diskrimination f.eks. i udviklingsbistandsprogrammer og 
-projekter, navnlig i lande, der er berørt af kastebaseret diskrimination, herunder Indien, Nepal, 
Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka, og hvordan forholder den sig mere generelt til diskrimination 
på grundlag af arbejde og afstamning, som forekommer i lande som Yemen og Mauretanien? 

3. Hvad gør Kommissionen og Udenrigstjenesten inden for rammerne af de 
uddannelsesprogrammer for ansatte i politi, retsvæsen og offentlig forvaltning, der finansieres i en 
række lande, for at sikre, at politiet og forvaltningen rent faktisk gennemfører og håndhæver 
loven, således at ofrene får adgang til domstolsprøvelse og til effektive retsmidler? 

4. På hvilken måde inddrager Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten dette problem i 
menneskeretsdialoger med tredjelande og i globale initiativer? 

5. Hvad vil Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten gøre for at bekæmpe kastebaseret 
diskrimination rundt om i verden som et gennemgribende problem, på linje med andre grunde til 
diskrimination, gennem alle sine EU-politikker? 

6. Hvordan vil EU forholde sig til kastebaseret diskrimination i forbindelse med humanitære kriser i 
lande, der er berørt af kastebaseret diskrimination, for at sikre, at humanitær bistand når ud til alle 
marginaliserede grupper? 
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