
 
 

 

 

 

Vedlegg til UKM 08/13 

 

Uttalelse fra Ungdommens Kirkemøte 2013:  

Norge må bekjempe kastediskriminering!  

Ungdommens kirkemøte 2013 utfordrer den norske regjeringen til å anerkjenne at 

kastediskriminering er et alvorlig globalt menneskerettighetsproblem, og til å kjempe aktivt for 

avskaffelse av all kastediskriminering.  

”Hvis du ikke blir ansett som et menneske, gjelder ikke menneskerettighetene”  

Kastesystemer er en ekstrem form for sosial lagdeling, hvor de på toppen av kastesystemet regnes 

som mer verd enn de på bunnen av systemet. FN regner at 260 millioner mennesker i verden 

rammes av kastediskriminering1, disse regnes som urene og rammes av urørbarhetspraksiser. 

Kastesystemer fører til grov diskriminering og alvorlige brudd på menneskerettighetene. Et eksempel 

på dette er når daliter (kasteløse) i India blir tvunget til å gjøre arbeid som regnes som urent og som 

er direkte farlig, som for eksempel arbeid i kloakksystemene uten beskyttelse. Daliter diskrimineres 

også i skolen, og mange dalitjenter tvinges inn i prostitusjon. Kastediskriminering bryter 

fundamentalt med grunnleggende verdier om alle menneskers likeverd.  

UKM 2013 er glade for at regjeringspartiene ønsker å sette kampen for menneskerettigheter høyt i 

sin utenrikspolitikk. Vi utfordrer regjeringen til å prioritere kampen mot kastediskriminering i 

arbeidet i FN, for eksempel i FNs menneskerettighetsråd og i rådets landgjennomganger av 

kasterammede land.   

UKM 2013 utfordrer videre regjeringen til å stille krav til norske selskaper, statseide og andre, om at 

de ikke bidrar til kastediskriminering når de opererer i land der denne diskrimineringen skjer. 

Kjennskap til og en aktiv holdning mot kastediskriminering, er en forutsetning for å drive effektivt 

bistandsarbeid og samfunnsansvarlig næringsvirksomhet i disse landene.  

Det er vårt felles ansvar som medmennesker å stå opp for undertrykte menneskers rettigheter.  

 

                                                           
1
 Kastesystemer er en ekstrem form for sosial lagdeling som finnes blant annet i India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, 

Jemen, Japan, og i migrantmiljøer i Europa. De på toppen av systemet regnes som mer verd enn de lengre nede. Det er ikke 
mulig å bevege seg fra en kaste til en annen. Kastesystemet er knyttet til religion og dypt nedfelt i kultur og tradisjon. 


