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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000091/2013 

aan de Commissie 
Artikel 115 van het Reglement 

Eva Joly 
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Betreft: Discriminatie op grond van kaste 

Discriminatie op grond van kaste, waarbij de gediscrimineerde bevolkingsgroepen zowel in de openbare 
als persoonlijke sfeer zogenaamde onaanraakbaarheidspraktijken moeten ondergaan, wordt gezien als 
een van de meest ernstige mensenrechtenproblemen in de wereld van vandaag en als belangrijke 
oorzaak van armoede en ongelijkheid in de landen die behept zijn met deze problematiek, die zware 
afbreuk doet aan alle doelstellingen van duurzame ontwikkeling en uitroeiing van armoede. Naar schatting 
zo'n 260 miljoen mensen over de gehele wereld hebben te lijden onder deze vorm van discriminatie, die 
ingaat tegen de meest fundamentele beginselen van het internationale mensenrechtenrecht en alom 
verbreide mensenrechtenschendingen in de hand werkt, met een hoge mate van straffeloosheid voor 
vergrijpen tegen de slachtoffers. Het fenomeen kastendiscriminatie met zijn effecten over meerdere 
continenten en zijn horizontale en alles doorkruisende werking, waar vooral vrouwen onder te lijden 
hebben, vraagt ook de nodige aandacht van VN-mensenrechtenorganen, met name de VN-
verdragsorganen en speciale procedures, en van de Hoge Commissaris van de VN voor de 
mensenrechten. Het Europees Parlement heeft in zijn resoluties al sinds 2007 zijn bezorgdheid geuit over 
dit probleem, aanbevelingen aan de EU gericht en aangedrongen op concreet EU-optreden tegen 
kastendiscriminatie.  

1. Kunnen de Commissie en de EDEO beamen dat er een alomvattend EU-beleid met een actieplan 
nodig zijn voor bestrijding van kastendiscriminatie? 

2. Hoe pakt de EU het probleem kastendiscriminatie aan, zoals bijvoorbeeld in ontwikkelingshulp-
programma's en –projecten, vooral in landen waar onder kastendiscriminatie wordt geleden zoals 
India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,  en hoe stelt zij zich meer in het algemeen op 
tegenover discriminatie op grond van werk en afkomst, zoals die zich voordoet onder meer in Jemen 
en Mauritanië? 

3. Welke maatregelen nemen de Commissie en de EDEO in het kader van de diverse, in meerdere 
landen gefinancierde trainingsprogramma's voor politie-, justitie- en andere ambtenaren, om ervoor 
te zorgen dat politie en overheidsdiensten de wet daadwerkelijk toepassen en handhaven en 
slachtoffers toegang hebben tot justitie en doeltreffende rechtsmiddelen? 

4. Hoe stellen de Commissie en de EDEO deze kwestie aan de orde in hun mensenrechtendialogen 
met derde landen en in hun globale initiatieven? 

5. Wat denken de Commissie en de EDEO te doen om kastengebaseerde discriminatie op meerdere 
continenten, als horizontaal doorwerkend probleem, in al het EU-beleid, samen met andere 
discriminatiegronden, te bestrijden? 

6. Hoe denkt de EU kastendiscriminatie aan te pakken in geval van humanitaire crisis in de landen waar 
de kastenproblematiek speelt, om ervoor te zorgen dat humanitaire hulp ook bij alle 
gemarginaliseerde bevolkingsgroepen aankomt? 
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