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IDSN og DSN-DK ser med stor interesse på udviklingen af en ny udviklingsstrategi og finder mange stærke
elementer i udkastet. Her vil vi især pege på fastholdelsen af prioriteter til at sikre velfungerende
internationale strukturer, fremme retsstatsprincipper og menneskerettigheder og bidrage til global
udvikling, stabilitet og en inklusiv, bæredygtig vækst for at mindske fattigdom. Vi noterer også det stærke
fokus på verdensmålene og en ikke-diskriminationsdagsorden.
Vi gør opmærksom på vigtigheden af at fastholde en stærk fattigdoms- og rettighedsorientering og
inkludere mål 10 om ulighed i strategien, således at Danmark entydigt understøtter verdensmålenes
bærende princip ”Leaving no-one behind”.
Den klare målsætning om at fremme inklusion af svage og sårbare grupper, sikre grundlæggende
rettigheder og ikke diskriminations-dagsordenen kan blive styrket ved specifikt at inkludere diskrimination
på baggrund af kaste, samt ved tydeligt at anerkende behovet for at disse befolkningsgrupper adresseres i
fattigdomsbekæmpelse og andre udviklingstiltag, som en forudsætning for at nå verdensmålene.
Det mener vi er nødvendigt af følgende grunde: Kastediskrimination er globalt et menneskerettighedsproblem, og en hovedårsag til ulighed, fattigdom og eksklusion i de mest udsatte lande. Problematikken
angår 260 millioner mennesker og bliver igen og igen påtalt af FNs menneskerettighedsmekanismer. Der er
hårdt brug for indsatser på alle niveauer for at hindre de fortsatte krænkelser og umenneskeliggørende
praksisser, der forbryder sig mod grundlæggende menneskeretlige principper og internationale
konventioner. I marts udgav FNs specialrapportør for minoriteter en omfattende tematisk rapport om
problematikken med stærke anbefalinger til stater og FN1.
Der er i de senere år dannet præcedens for at tage ’kasteløse’, kastediskrimination og behovet for særlige
initiativer på området med i offentlige udtalelser og politikudvikling. FNs generalsekretær, FNs
højkommissær for menneskerettigheder2 og også EUs chef for den fælles Udenrigstjeneste nævner ’kaste’
som en hovedårsag til diskrimination, og befolkningsgrupper der diskrimineres på baggrund af kaste som en
særligt vigtig målgruppe, når det gælder om at sikre social inklusion og bekæmpe fattigdom og krænkelse af
menneskerettigheder.
Derfor anbefaler DSN-DK og IDSN stærkt, at kaste inkluderes som diskriminationsgrund i
udviklingsstrategien. Det vil understøtte strategiens pejlemærker især tema 3 om social inklusion og tema
4 - frihed og udvikling - demokrati, menneskerettigheder, ligestilling og reststatsprincipper.
Det ville ligeledes styrke Danmarks ambitionen om at være med til at sikre at ”Alle har ret til et liv i
sikkerhed, uden frygt og med inddragelse og lige muligheder” og ”arbejde for samfund, der ikke
diskriminerer – heller ikke på baggrund af køn – og som følger det internationalt vedtagne regelsæt”.
Danmark ville således være godt positioneret til at styrke det normative arbejde i FNs organisationer på
diskriminations-området og bidrage i samarbejdet med EU på dette felt. Det øgede fokus på samtænkning
af EU's politikområder og indflydelse for ’verden største udviklingsaktør’ kan bruges konstruktivt til at
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fremme igangværende og kommende initiativer i forhold til kastediskriminations-problematikken, herunder
implementering af EUs rettighedsbaserede tilgang til udvikling og strategi for menneskerettigheder.
Konkret anbefaler vi, at kaste inkluderes i tekstafsnit om anti-diskriminationsdagsordenen, samt i listen
over diskriminationsårsager: ”….. i forhold til befolkningsgrupper, som diskrimineres på baggrund af f.eks.
køn, alder, handicap, sygdom (eksempelvis aids), etnicitet, seksuel orientering, kønsidentitet og religion” i
afsnittet om det danske civilsamfund.
Danmark har igennem en årrække har støttet arbejdet i internationale fora for initiativer til bekæmpelse af
kastediskrimination med gode resultater.

