
Norrmalmstorg, lördag 14 april 2007 demonstrerar vi för Indiens 
Daliter1 och deras Mänskliga Rättigheter 
 
Våldet mot och diskrimineringen av Daliter baserat på kastsystemet är en av vår tids mest allvarliga 
människorättsfrågor. Det har stora likheter med det tidigare apartheid systemet i Sydafrika.  
 
Det gäller 166 635 700 Daliter i Indien som genom kastsystemet och bevarad oberörbarhet är socialt och 
ekonomiskt uteslutna, utnyttjade och förödmjukade och förnekas likhet inför lagen. Detta pågår trots 
Indiens demokratiska konstitution. Orsaken är bristande politisk vilja och oförmåga, ofta styrt av 
kastlojalitet, att genomföra de lagar om frihet, jämlikhet och broderskap som konstitutionen påbjuder.  
 
I september 2006 massakrerades en hel Dalit familj av personer av högre kast i byn Khairlanji i delstaten 
Maharashtra. Upprinnelsen till händelsen var en tvist om landrättigheter, eller snarare att högkastiga 
krävde att Dalit familjen skulle avstå från en bit av sin landlott, vilket man vägrade. Det slutade med att 
modern och en dotter tvingades att paradera nakna varefter de våldtogs och slogs till döds. De två 
sönerna hackades till döds med cykelkedjor, yxor och spadar. Fadern klarade sig därför att han inte var 
hemma vid tillfället.  
 
Denna händelse är inte den första och den är inte heller den sista. Enligt officiell brottsstatistik för 
perioden 2001 – 2005 kan följande noteras: 

• 27 övergrepp (atrocities) mot Daliter varje dag 
• 13 Daliter mördade varje vecka 
• 5 Daliters hem nedbrända varje vecka 
• 6 Daliter kidnappade eller bortförda varje vecka   
• 3 Dalit kvinnor våldtagna varje dag 
• 11 Daliter misshandlade varje dag 
• Någon form av brott förövat mot en Dalit var 18:e minut. 

 
FNs kommitté för eliminering av diskriminering pga. rasism behandlade frågan den 23 och 26 februari 
2007 och uppmanar i sina Concluding Observations Indien att vidta en rad åtgärder för häva 
diskrimineringen av Daliterna. EU-parlamentet antog den 1 februari 2007 en resolution om situationen 
för Daliters mänskliga rättigheter i Indien, där EU-parlamentet uppmanar EU-kommissionen och 
Europeisk Rådet att föra fram frågan om diskriminering baserad på kast i samband med de fortlöpande 
kontakterna med Indien.     
 
Vi riktar oss till den Indiska regeringen att iaktta de krav som framförts av 
FN och EU för att få slut på diskrimineringen av och våldet mot Daliter. 
 
Svenska Nätverket för Solidaritet med Daliter, DSN-S2  
Kontaktperson: Hans Magnusson; hansm@comhem.se 
 
Länkar till mer information: 
Dokumentär om Daliter www.youtube.com/watch?v=WBxy1R0jitM 
Fakta http://atrocitynews.wordpress.com/ 
Signera en petition till Indiens premiärminister www.gopetition.com/online/9773.html 
www.idsn.org  
FN-kommitténs Concluding Observations www.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.IND.CO.19.pdf   

                                                
1 Ordet dalit betyder ordagrant krossad eller bruten i bitar men innebär i ett socialt sammanhang att vara förtryckt 
och underordnad. Daliter är de f d ´oberörbara´ inom kastsystemet. De betecknas officiellt i Indien som the 
Scheduled Castes.  
2 DSN-S is a member of the International Dalit Solidarity Network, IDSN, a body of Dalit human rights and 
development organizations in India, Nepal, Sri Lanka and Pakistan and national Dalit solidarity networks in eight 
European countries working nationally and internationally to eradicate discrimination based on caste.  Associerade 
medlemmar i DSN-S är Amnesty International, Caritas, Rädda Barnen, Bonded Labour Liberation Front.  
  


