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Hvad kan Danmark gøre for at bekæmpe kastediskrimination? 
 
                       Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark, september 2012 
                       

Kastediskrimination er et af verdens mest omfattende menneskerettighedsproblemer og skønnes at berøre 260 

millioner mennesker. Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark (DSN-DK) har formuleret en række anbefalinger til den 

danske regering, som, hvis de bliver fulgt, vil forstærke den danske indsats i bekæmpelsen af kastediskrimination og 

hæve Danmarks internationale profil på menneskerettighedsområdet.  

 
Det anbefales, at Danmark 
  

 udvikler en sammenhængende indsats på kastediskriminationsområdet for udmøntningen af den 
rettighedsbaserede udviklingsstrategi (2012); sikrer et stærkt dansk bidrag på området i det multilaterale 
samarbejde i FN og EU; og fremmer dialog og konkrete indsatser til bekæmpelse af kastediskrimination i 
Danmarks samarbejde med regeringer, civilsamfund og erhvervsliv 

 inddrager bekæmpelse af kastediskrimination som et prioriteret område, der også synliggøres i en dansk 

menneskerettighedsstrategi 

Det anbefales, at Danmark i EU arbejder for  

 at der i Rådets regi udarbejdes og vedtages et politikpapir for EU's indsats til bekæmpelse af 

kastediskrimination som et tværgående menneskerettigheds- og fattigdomsproblem 

 at kastediskrimination ligestilles med og behandles på niveau med andre omfattende former for 

diskrimination i EU's arbejde 

Det anbefales, at Danmark i FN 

 fremmer initiativer til vedtagelse af FN’s ‘draft Principles and Guidelines for the Effective Elimination of 
Discrimination based on Work and Descent, som et effektivt grundlag for at bekæmpe kastediskrimination 
 

 systematisk adresserer kasterelaterede menneskerettighedskrænkelser i arbejdet med FN’s 
menneskerettighedsorganer, samt gør brug af og promoverer FN’s anbefalinger på området  

 

 inkluderer kastediskrimination som et tværgående menneskerettigheds- og fattigdomstema i samarbejdet 
med multilaterale institutioner og processer, herunder 2015--Målene. 

 

Yderligere anbefalinger kan findes i IDSN’s appeller til EU- og FN-institutioner: 

Appeal to the European Parliament, the Commission, EEAS and the Council 
 
Appeal to UN Member States, Special Procedures and UN Agencies  
 
 

http://idsn.org/uploads/media/UN_Principles_And_Guidelines_-_IDSN.pdf
http://idsn.org/uploads/media/UN_Principles_And_Guidelines_-_IDSN.pdf
http://idsn.org/fileadmin/user_folder/pdf/New_files/UN/UNcompilation.pdf
http://www.idsn.org/fileadmin/user_folder/pdf/New_files/EU/2012/EUAppeal2012.pdf
http://idsn.org/fileadmin/user_folder/pdf/New_files/UN/UNAppeal2012.pdf

