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Hindoeïsme en moderne hervormingen in India 

 

Over het algemeen gaat democratie gepaard met maatschappelijke voorspoed. Er is echter een 

uitzondering op de regel en dat is India, de dichtstbevolkte democratie ter wereld. Door haar diversiteit 

is het een gecompliceerd land. De verschillen onder de bevolking zorgen ervoor dat het land verdeeld 

is. Een vergelijking om het verschil in bevolking aan te geven in India stelt dat “India meer christenen 

heeft dan Nederland, meer boeddhisten dan Tibet, meer moslims dan Saudi-Arabië en een 

gemeenschap joden heeft van meer dan tweeduizend jaar oud. Daarnaast heeft het meer sikhs, parsi’s 

en jaina’s dan een andere natie” (Guha, p. 9). Dit zijn allemaal minderheden in vergelijking met het 

geloof van het grootste deel van de bevolking; het hindoeïsme (Guha, 2010: 9, 13). Ondanks de 

democratie zijn de mensenrechten in het land niet altijd vanzelfsprekend, zelfs na toezeggingen van de 

overheid om schendingen aan te pakken. Dat deze rechten worden geschonden is te wijten aan 

jarenlang machtsmisbruik, corruptie en gebrek aan vervolging van daders. Daarnaast is er ernstige 

armoede. Er zijn zeer grote (inkomens)verschillen tussen rijk en arm. De massa mensen die niet de 

vaardigheden hebben, o.a. basisonderwijs, om deel te nemen aan de nieuwe economie is groot. 

Kinderarbeid blijft schrijnend en in de praktijk hebben vrouwen geen gelijke rechten. Dit staat haaks op 

de onafhankelijke rechterlijke macht van het land, de bloeiende civiele maatschappij en de vrije media 

(Human Rights Watch). Het staat ook haaks op het hindoeïsme. In dit essay wordt gekeken hoe het 

hindoeïsme omgaat met maatschappelijk schadelijke opvattingen, en hoe deze verbeterd kunnen 

worden. Allereerst wordt het hindoeïsme en de belangrijke elementen van dit geloof uitgelegd, 

vervolgens wordt naar de conflicthaarden gekeken en hoe de overheid met deze problemen omgaat. Als 

laatste wordt belicht hoe de politiek in India zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. 

Het hindoeïsme  

De diversiteit van India is niet alleen in het land zelf terug te vinden, maar ook binnen het hindoeïsme. 

De Indo-Europeanen of Arische volken schreven een collectie heilige verzen die de Rigveda vormen. 

Ze dateren van 1500 v. Chr. en gelden als de heiligste geschriften voor de hindoes. Later zijn er andere 

heilige geschriften gemaakt zoals de Upanishads, de Purana’s, de Mahabarata, de Bhagavadgita en de 

Ramayana. Het hindoeïsme is letterlijk genomen niet een religie zoals we van het christendom of de 

Islam gewend zijn. Het kent geen stichter of profeet en heeft geen institutionele structuur zoals 

bijvoorbeeld het Vaticaan in de rooms-katholieke kerk. Er is dus geen gemeenschappelijk bepaalde 

belijdenis. De kern van het geloof ligt in de manier van leven (Pierce Beaver, 1983: 170). Gezien de 

oudheid van het hindoeïsme, is het een weerspiegeling van 5000 jaar leven en denken, van de Indus-

beschaving tot aan het heden (Nugteren,1992: 109). Binnen deze levensovertuiging zijn vele 

stromingen ontwikkeld, waarin grote verschillen kunnen liggen (Mohkamsing, 2013, persoonlijk 

interview).  
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In de koloniale periode is in sommige aspecten van de veelvormige Indiase maatschappij een 

eeuwenoude balans verstoord geraakt. Zoals de westerse manier van handel en economie die is gaan 

domineren en de bemoeienis met culturele gebruiken. Positieve aspecten zijn de cross-culturele 

mobiliteit van politiek, techniek, wetenschap en toerisme en nieuwsmedia, die zorgt voor informatie, 

vergelijking, adaptatie en ontwikkelingen op het gebied van scholing, werk en  gezondheid. Ook bracht 

het de bevordering van politiek, technisch en ethisch bestuur tot stand. Negatieve aspecten die deze 

ontwikkeling India brachten zijn vervreemding, oppervlakkigheid en de dictatuur van het “Coca 

Colonialisme” (Nugteren, 1992: 109).  

In de 18
e
 en 19

e
 eeuw werd het hindoeïsme steeds populairder in het Westen. Intellectuelen 

zoals Voltaire en von Schlegel raakten geïnspireerd door de Indiase cultuur en geschiedenis. Er 

ontstond een soort “Indomania”. Ondanks de rijke cultuur van het land, verschilde het in veel aspecten 

van het Westen, met name door de extreme praktijken en rituelen in die tijd zoals sattee 

(weduweverbranding) en kindhuwelijken. Later sloeg dit enthousiasme om in een “Indophobia”, een 

afkeer tegen India en haar hindoeïsme (Mohkamsing, 2013, persoonlijk interview). Je zou kunnen 

zeggen dat in de afgelopen tweehonderd jaar binnen het hindoeïsme niet zozeer een nieuwe leer is 

ontwikkeld, maar door het contact met het Westen oude gedachten in een nieuw licht zijn geplaatst. 

Met name de aanvaring met het westers rationalisme en het Christendom hebben er voor gezorgd dat 

een andere vorm van Hindoeïsme werd gepresenteerd die acceptabel was voor het Westen (Nugteren, 

1992:  110; Mohkamsing, 2013, persoonlijk interview). Het gevolg was het herbestuderen van het 

geloof, waarbij sociaal religieuze gebruiken opnieuw werden  beoordeeld en verloederde aspecten van 

de oude levensovertuiging terugkeerden (Nugteren, 1992: 110). We moeten deze verandering echter 

niet louter wijten aan het contact met het Westen, alsof deze vernieuwing niet binnen het eigen 

vermogen van het hindoeïsme zou liggen. We zouden de hindoestaanse reactie op andere denk- en 

geloofsrichtingen goed  kunnen verklaren als een doordachte samensmelting in plaats van een 

tegendraadse houding of juist blindelingse overname (Nugteren, 1992: 111). Volgens Nugteren kunnen 

we hieruit opmaken dat het Hindoeïsme tolerant, insluitend en samensmeltend is (1992: 111). 

Ondanks dat er geen centraal geloofsgezag en toezicht is en het aan een eenduidige basisleer 

in het hindoeïsme ontbreekt, wordt innerlijke cohesie gevormd door gemeenschappelijke beoefening 

van begrippen zoals samsara, karma, brahman, moskja en het geloof in reïncarnatie (Nugteren, 1992: 

111 +113). In het christendom wegen de beslissingen die men in het leven neemt mee, en ligt er nadruk 

op persoonlijke verlossing. Men heeft ook oog voor de groep, zoals de maatschappij of het geheel.  

De hindoe gelooft in de stroom van leven door meerdere existenties. Dit ligt achter de 

gedachte van samsara, de stroom van geboorte naar dood en vandaar naar wedergeboorte, en zo voort.  

Karma is nauw verbonden met samsara. Karma betekent letterlijk “werk” of “handeling”, 

maar men bedoelt er ook de gevolgen van de handelingen mee die meevloeien naar het volgende 

bestaan en dat leven bepalen. Zo gaat de cyclus door. De hindoe hoopt daarom op bevrijding (moksja) 

van deze keten. Dit kan door het opdoen van spirituele kennis en verlichting van de ziel (Pierce Beaver, 

1983: 174).  

Een ander belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van het hindoeïsme is de houding ten 

opzichte van de samenleving. De hindoe is niet individualistisch zoals de westerse mens en is veel 
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meer deel van zijn samenleving, familie en groep. Binnen het hindoeïsme ontvangen  hindoes het 

cultureel-religieuze erfgoed via mythen, verhalen, festivals, processies, bedevaarten en zo voorts. Zo 

vormt analfabetisme (wat voor een groot deel van de bevolking geldt) geen belemmering in het 

uitoefenen van hun religie (Nugteren, 1992: 111). 

Daarnaast is ieder individu vrij te denken over religieuze zaken zoals hij zelf wil. Dit wordt in 

stand gehouden door het ontbreken van centraal gezag. Hierdoor ontstaat vrijheid in de weg die men in 

wil slaan, van orthodox tot gematigd hindoeïsme, zodat er een grote diversiteit aan godsdienstige 

overtuigingen is. Om een paar voorbeelden te geven: de meerderheid van de hindoes gelooft in een 

god, maar vaak op een ander manier, en enkelen geloven niet in in een god. Sommige hindoes geloven 

dat het respect voor al het leven eist geen vlees te eten terwijl andere hindoes dieren offeren in tempels 

of zelfs vlees eten (Pierce Beaver, 1983: 172). 

Vergelijkbaar aan de 10 geboden in het Christendom zijn er  in het hindoeïsme de Yamas en 

de Niyamas, de fundamentele en dagelijkse deugden.  

 

De Yamas zijn: 

Geweldloosheid  tegen fysiek geweld in daden, maar ook in woorden en gedachten; 

Waarheid   eerlijkheid naar jezelf en anderen; 

Niet stelen  In daden, maar ook woorden en gedachten. Niet zelf beter willen 

worden,  ten kosten van een ander. Geen hebberigheid.  De gedachte is dat 

er niks te hebben is, maar alles slechts passeert. Men komt zonder materiele 

zaken en men gaat zonder materiele zaken. Hierbij wordt ook gerefereerd 

aan onthechting van het aardse, dus materiele dingen en ego; 

Onthouding   het hebben van één partner. Ook in andere aspecten geldt 

    onthouding, bijvoorbeeld met eten en drinken niet gulzig te zijn; 

Begeerteloosheid          het beteugelen van wensen en verlangens en niet afhankelijk van 

    materie te zijn; 

 

De Niyamas staan voor: 

Zuiverheid  van lichaam en geest, zoals hygiëne, zuiver voedsel en een zuivere 

omgeving. Ook op mentaal vlak kan men zuiverheid bereiken door  controle 

van begeerte, boosheid, angst en trots. Deze zaken kunnen de zuiverheid in 

gedachte verstoren; 

Tevredenheid   bij voor- en tegenspoed; 

Aanvaarding  of verdraagzaamheid, niet vanuit onderdrukking maar vanuit inzicht,  

oefening in evenwichtigheid zodat ook zware lasten gedragen  kunnen 

worden; 

Zelfstudie   de bewustwording om eerlijk naar jezelf te kijken. Met bestuderen bedoeld 

met het zich eigen maken door groei van bewustzijn. Niet louter uit het 

hoofd leren van leer maar het zich eigen maken van de leer om het innerlijk 

te leren kennen, te groeien en te kunnen beheersen; 
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Overgave   men dient naar zichzelf te kijken, naar het positieve en het negatieve. 

Kijkend naar het minder goede opdat men de zwakheden herkent 

en erkent. Dan pas kan er verder gegaan worden en wordt zuivering bereikt.  

(Nederlands Yoga & Ayurveda & Bewustzijn informatiecentrum)  

Maatschappelijk schadelijke opvattingen  

Om de conflicten in India te begrijpen, is het belangrijk de vier voornaamste oorzaken te belichten. 

Allereerst is er de kaste, een hiërarchie waar veel Indiërs zich in de eerste plaats mee identificeren. Het 

bepaalt met wie ze mogen omgaan en uiteindelijk mogen trouwen, en wie hun vijanden zijn. Kaste is 

een samenvoeging van twee Indiase begrippen: jati, dat wil zeggen de onderling huwende groep waarin 

je wordt geboren. Daarnaast is er de varna, wat staat voor de plaats die deze groep heeft binnen de 

sociale (ongelijke) gelaagdheid. Er zijn vier varna’s; daarnaast zijn er de voormalige ‘onaanraakbaren’ 

die een vijfde (en onderste) laag vormen. De meer dan drieduizend jati’s behoren elk tot een van deze 

varna’s en concurreren met de jati’s direct boven en onder hen (Guha, p. 20). 

Ten tweede is er de taal. De grondwet van India erkent 22 ‘officiële’ talen. De belangrijkste 

daarvan is het Hindi dat in de een of andere vorm door meer dan 400 miljoen mensen wordt gesproken. 

Andere talen zijn het Marathi, Gujarathi, Punjabi, Bengaals, Telugu, Assamees en vele anderen. Ze 

hebben elk hun eigen geschrift en worden door vele miljoenen mensen gesproken. Het is begrijpelijk 

dat het verschil in talen niet altijd goed samengaat met de eenheid van India, omdat de Indiërs die de 

ene taal spraken hebben gevochten tegen Indiërs die een andere taal spraken (Guha, p. 20)  

Een derde conflicthaard is de godsdienst. De overgrote meerderheid van de meer dan een miljard 

Indiërs is hindoe. Maar India heeft nog veel meer godsdiensten, met vele miljoenen aanhangers. De 

grootse groep is islamieten.(Guha, p. 20). Net als taal vormt het geloof een fundamenteel kenmerk van 

de identiteit, waardoor de Indiërs door verschillende religieuze opvattingen regelmatig in conflict 

raken. 

Een vierde belangrijke conflicthaard is de klasse. India kent enorme sociale verschillen. Er zijn 

puissant rijke Indiase ondernemers die er een jetset-leven op nahouden. Dit staat in schel contrast met 

de ongeveer 300 miljoen mensen (volgens officiële cijfers minstens 26 procent van de bevolking) die 

onder de armoedegrens leven. In de stad zijn grote verschillen in inkomen en op het platteland bestaat 

er grote ongelijkheid in landbezit (Guha, p. 22+23). De afstand tussen de arme bevolking en het 

centrale bestuur is inmiddels zo groot geworden, dat men zich ernstige zorgen maakt over de toekomst 

(Spruijt, 1991). Zoals te verwachten hebben deze scheve verhoudingen geleid tot het ontstaan van vele 

oppositiebewegingen (Guha, p. 23).  
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Deze conflicthaarden spelen zowel los van elkaar als in combinatie met andere een rol. Zo kan een 

groep met een bepaald geloof ook een andere taal spreken, en vaak behoren de laagste kasten ook tot 

de laagste klassen. Naast deze vier voornaamste oorzaken van conflict, kan nog een vijfde worden 

toegevoegd die bij alle andere vormen en verschillen voorkomt; de gediscrimineerde positie van de 

vrouwen. Volgens Guha is India ook hierin een land van uitersten:  

 

  “Vijftien jaar lang was een vrouw premier, maar in sommige delen van India komt het   

  nog heel vaak voor dat pasgeboren meisjes worden gedood. Landloze arbeiders  

  krijgen een schamel loon, en de vrouwen onder hen nog het minst van allemaal. D 

   lage kasten hebben te maken met sociale stigmatisering, maar het zijn de vrouwen 

  die daar het meest onder lijden. En ook van de heilige mannen van de verschillende 

  religies krijgen de vrouwen meestal een minderwaardige positie toebedeeld, zowel in 

  deze als in de volgende wereld”.  

 

Hij stelt dat de discriminatie tussen mannen en vrouwen vaak een diepere impact heeft dan de andere 

conflicten (Guha, p. 22+23). 

 

Reinheid 

Een van de hardnekkigste problemen in het hindoeïsme is de polariteit tussen rein- en onreinheid. Hier 

zit de kern van kwesties zoals het verschil in kaste en de schending van vrouwenrechten. Hogere kasten 

worden als ritueel reiner gezien dan lagere kasten, vandaar dat zij de onaanraakbaren worden genoemd. 

Door hun rituele onreinheid zijn zij veroordeeld het smerige werk te doen, zoals straten vegen en 

kadavers en uitwerpselen te ruimen. Vermenging van kasten wordt ook gezien als onrein. Vrouwen 

worden als onrein gezien door de maandelijkse cyclus (Mohkamsing, 2013, persoonlijk interview). 

 

Vrouwen 

Over het algemeen ondergaan jongens uit de 3 hoogste kasten rond hun achtste jaar de oepanayana-

wijding, een inwijdingsritueel. Voor vrouwen geldt het huwelijk als oepanayana (Mohkamsing, 2013, 

persoonlijk interview; Nugteren, 1992: 123). Haar kuisheid, dienstbaarheid en vruchtbaarheid zijn 

hierbij essentieel. Om dit te garanderen, werd de leeftijd waarop de jonge vrouwen moesten trouwen 

steeds lager. Kindhuwelijken kwamen veel voor binnen het hindoeïsme. Dit bemoeilijkte de 

emancipatie van vrouwen omdat de weinige jaren die het meisje heeft om zichzelf te ontplooien, met 

name gewijd waren aan de voorbereiding op haar rol in het huis. In de lagere kasten zijn de vrouwen 

nodig op het land, waardoor zij vrijheid hebben om uit huis te treden (Nugteren, p. 123+124).   

Mannen hebben bepaalde cultureel gewortelde privileges. Alleen een zoon kan het bezit van 

de familie erven, en de ouders van de man worden door hun schoondochter verzorgd. Daarnaast 

moeten de ouders van de vrouw haar een bruidsschat meegeven, voor haar toekomstige echtgenoot en 

zijn familie. De dowry (bruidsschat) kan zorgen voor ernstige problemen. Deze traditie is gebaseerd op 

verschillende opvattingen: de man heeft een opleiding gehad van zijn ouders, waar zijn toekomstige 

vrouw en haar familie van kunnen profiteren. Op deze manier kunnen de ouders van de bruid wat 
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terugdoen; vaak krijgen vrouwen geen betaalde baan in de toekomst, met een dowry levert zij toch een 

bijdrage aan hun toekomst; daarnaast zouden ouders aan deze betaling meedoen om van het stigma van 

een ongehuwde dochter af zijn. Deze betaling wordt niet alleen gedaan in geld. Men kan hierbij ook 

denken aan meubels, aardewerk, elektrische apparaten, kleding en sieraden (Kamayani, 2005). Dowry, 

wat overigens ook in andere landen in Azië gebruikelijk is, komt voor in alle sociaal-economische 

klassen van India. De schoonfamilie kan de familie van de bruid chanteren om te blijven betalen, zelfs 

nadat een afgesproken bedrag is betaald. Geweld tegen de vrouw komt hierbij vaak voor, zelf met 

overlijden als gevolg. De man kan dan met een ander meisje trouwen. Eremoorden of eerwraak komen 

niet alleen bij moslims voor maar ook bij hindoes, ook wel dowry-moorden genoemd. Volgens van 

Bijlert overlijden er regelmatig vrouwen onder verdachte omstandigheden. In de keuken bijvoorbeeld, 

door een ontploffing van kerosine. Dit wordt ook beweerd in het onderzoek van Fram Cohen in The 

Condition of Women in Developing and Developed Countries (2006). Hierin wordt ook vermeld dat 

dowry-zelfmoorden van de vrouw voorkomen. Vaak door de vernedering en het schuldgevoel dat ze 

een last is voor haar ouders. Met het groeiend aanbod van geïmporteerde luxegoederen neemt deze 

ontwikkeling toe  (van Bijlert, 2013, persoonlijk interview; Nugteren, 1992: 125).  

De onderdrukking van vrouwen in de Indiase samenleving zorgt ervoor dat veel gezinnen 

geen dochter willen. Abortus op meisjes (selectieve abortus) of babymeisjesmoorden komen voor in 

India (BBC, 2011; Plan Nederland, z.d. ; Library of Congress, 2013; Trouw, 2013; Kester, 2012;).  

 Een ander maatschappelijk schadelijke opvatting is het gebruik van sattee: 

weduweverbranding (Nugteren, 1992: 130). Dit ritueel is nooit geheel verdwenen.  Sattee staat voor 

een waarheidsgetrouwe vrouw die toegewijd is aan haar man. In de geschiedenis van de Indiase cultuur 

gold de vrouw als pativrata, dat betekent; ‘zij die haar echtgenoot tot gelofte heeft’, oftewel, het 

belangrijkste voor de vrouw is haar man. Dit uitte zich in de mededood van de echtgenote als de 

(meestal oudere) man overleed. In sommige gevallen als het huwelijk niet eens officieel voltrokken 

was, en de (beoogde) echtgenoot overleed, moest de jonge vrouw het grootste deel van haar leven 

kinderloos als weduwe doorbrengen. De schoonfamilie bepaalde het lot voor de weduwe, met name als 

ze kinderen had, waarbij ze waardeloos voor de samenleving werd en als ongeluk brengende vrouw 

werd bestempeld. In sommige situaties was het sterven op de brandstapel voor de weduwe misschien 

een minder slechte  keuze dan een uitzichtloos leven leiden. Met name omdat sommige vrouwen nog 

minderjarig waren en dan al geen leven meer hadden. Ze zouden hun man trouw bewijzen, maar 

tegelijkertijd bevestigen dat haar leven niets waard was zonder hem te kunnen dienen.  Toch stelt van 

Nugteren dat het eerbetoon aan haar man door hem vrijwillig te volgen in de dood haar zou roemen. En 

dat velen dit verkozen boven een onzeker en afhankelijk leven als weduwe, aangezien de enige 

religieuze erkenning voor een vrouw het huwelijk was, en zonder man ze ook deze status verloor 

(Nugteren, 1992: 130).  

 Ondanks dat selectieve abortus en meisjesmoorden in India illegaal zijn, worden deze wetten 

niet gehandhaafd en is een tekort aan vrouwen ontstaan (Trivedi, 2013; Sinha, 2011). Men zou 

misschien verwachten dat vrouwen hierdoor een betere positie in de samenleving krijgen, maar dat is 

niet het geval. Experts spreken van een verhoogde kans op geweld tegen vrouwen en kindermisbruik. 
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Door het tekort waarbij andere mannen ongehuwd blijven, komt polyandry steeds vaker voor (Bhalla, 

2011). Hierbij hebben verschillende mannen, meestal broers, dezelfde vrouw, aldus Bhalla.  

Vrouwen in India hebben altijd gestreden tegen hun slechte positie in de maatschappij. 

Hierdoor zijn verbeteringen ontstaan voor de positie van weduwen, de minimale huwelijksleeftijd voor 

meisjes, het recht om te scheiden, erfrecht voor vrouwen, verbod op bigamie en het streven het 

uithuwelijken van dochters en het dowry-systeem te laten ophouden Door sociaal-economische 

ontwikkelingen na de onafhankelijkheid van India, genieten sommige vrouwen meer vrijheid. Ook in 

de lage kringen. Dit komt met name bij families voor die in contact staan met politiek, cultuur en 

economie. Zij zien het belang in van persoonlijke ontwikkeling, ook voor vrouwen en meisjes. 

Onderwijs is belangrijk voor kinderen. Als er hulp bij de oogst of voor kleine kinderen thuis 

nodig is, moet  het meisje haar school moet verzuimen, zodat de studie van de jongen voorrang krijgt. 

Doordat het de meisjes van jongs af aan is geleerd stevig aan te pakken en zich gehoorzaam en 

onderschikt te maken, behalen zij vaak betere studieresultaten dan jongens.  (Nugteren, 1992: 129).  

Ondanks de belofte van  voorspoed door het streven naar economische groei in een 

kapitalistisch bestel, heeft het kapitalistisch model in India veel ongeschoolde vrouwen uit de lagere 

kasten ongelijkheid, onzekerheid en werkloosheid gebracht. In de stad en op het land hebben vrouwen 

groepen gevormd om hiertegen te strijden. Onderwerpen waar zij verbetering in willen zijn land 

vrijmaken van grootgrondbezitters door landhervorming, en het bestrijden van ontbossing, industriële 

vervuiling, overbevissing, alcoholisme, bruut geweld tegen vrouwen, en ongelijke lonen bij gelijke 

arbeid. Toch bleef de inspanning van Indiase vrouwen relatief onzichtbaar tot verschillende 

verkrachtingszaken in het nieuws in het Westen bekend werden. Zij tellen zelden mee in statistieken en 

programma’s, terwijl zij vaak lichamelijk zwaar werk verrichten op het land en bij wegen- of 

huizenbouw (Nugteren, 1992: 130). 

De slechte positie van vrouwen in India kan niet worden verweten aan het hindoeïsme. The 

Economics and Politics of Women’s Rights laat zien dat geringe rechten van vrouwen samenhangen 

met lage  economische ontwikkeling van het land (Doepke, 2011). Er zijn prachtige mythen en sagen in 

de hindoestaanse heilige geschriften over de vrouw en haar rol in het gezin en de maatschappij (Bose, 

2010). In de Veda’s staat het volgende geschreven: “Where women are respected, the deities rejoice 

there, but where they are not respected, all rituals are fruitless”. 

Ondanks de slechte behandeling van vrouwen, zijn de Indiase vrouwen zich zeer bewust van 

hun waardigheid. Ook zij dragen haar deel bij aan de samenleving, en zelfs voor een groot deel van de 

culturele en religieuze tradities bij de opvoeding. Evenzeer als arbeidsters in en om het huis of op het 

veld, als (onderbetaalde) loonarbeidsters bij wegen-, mijnen-, en huizenbouw, en in de textiel- en 

sigarenindustrie (Nugteren, 1992: 130). 

 

Kasten en dalits of onaanraakbaren 

Toen de ariërs India binnenkwamen moeten ze al een zekere klasse-indeling in adel (kshatra) en 

gewone stamleden (vish) gehad hebben. Waarschijnlijk werd in de samenleving van de oorspronkelijke 

bevolking, die onderworpen was aan de ariërs, het klassenbewustzijn aangescherpt (Nugteren, 1992: 

19). Tegelijkertijd werden priesters steeds belangrijker als spiritueel ambtsdrager en kregen ze meer 
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aanspraak op voorrechten. Dit resulteerde erin dat, aan het einde van de Rigvedische periode, de 

maatschappij in vier grote standen was verdeeld, wat religieus gewaarborgd was en als fundamenteel 

werd beschouwd. Uit de vier klassen van de scheppingsmythe groeide het idee dat een hiërarchisch 

opgebouwde samenleving deel uitmaakt van de door God bedoelde natuurlijke orde. De klassen 

(varna’s, kleuren) werden later onderverdeeld in een groot aantal kasten (djatti’s) waarin men de 

families indeelde naar hun werk (Nugteren, 1992: 130). 

Net als de moslims leefden de onaanraakbaren verspreid over heel India. Zij staan onderaan 

het kastensysteem en zijn ook de laagste klasse. Hierdoor blijven zij arm en gestigmatiseerd en zijn zij 

vaak het slachtoffer van gewelddadige machtsoefening van de kasten boven hen. Volgens het 

orthodoxe hindoeïsme is hun aanraking besmettelijk en in sommige gebieden zelf hun aanblik. 

Daardoor liggen hun huizen buiten het dorp, zonder toegang tot land en waterbronnen.   

Tijdens de Britse bezetting hebben sommige onaanraakbaren de kans gekregen zich verder te 

ontwikkelen. Ze dienden in het leger of werkten in fabrieken. Maar ook hier ontkwamen ze niet aan het 

stigma en moesten zij het laagste en vernederendste werk doen (Guha, 2007: 444).  

  

De grondwet van India heeft onaanraakbaarheid afgeschaft. De voormalige gemeenschappen 

van onaanraakbaren zijn in een aparte bijlage geregistreerd; vandaar hun nieuwe, gezamenlijke naam 

als de ‘geregistreerde kasten’. Etnografische studies van dorpen in de jaren vijftig bevestigen helaas, 

dat het in de praktijk nog niet is afgeschaft, en zelfs niet is afgenomen. Ook zijn de onaanraakbaren nog 

steeds onderworpen aan geweld en sociaal en seksueel misbruik (Guha, 2007: 441).  

Uit deze etnografische studies bleek wel dat de basis aan het veranderen was, maar langzaam. 

Er zijn gevallen bekent dat lage kasten hebben geweigerd bepaald werk uit te voeren, omdat ze dat 

vernederend vonden en dat ze in opstand kwamen tegen vergrijpen van mannen uit hogere kasten 

jegens vrouwen uit de laagste kaste. Ook tonen zij meer moed om, onder bescherming van 

communistische activisten, te vragen om hogere lonen. De onaanraakbaren protesteren niet alleen over 

materiele zaken zoals werk, loon en huisvesting, maar ook over hun waardigheid (Guha, 2007: 444). 

Autobiografieën van onaanraakbaren (een opkomend genre) brengen naar voren dat er in de jaren 

vijftig positieve ontwikkelingen waren. De vooroordelen en discriminatie over kasten waren nog steeds 

onveranderd, maar de laagste kaste was niet meer zo apathisch als voorheen. Er begon zich iets in de 

maatschappij te ontwikkelen wat tot uiting kwam in protesten. Hierdoor ontstonden nieuwe kansen.   

De belangrijkste van deze kansen was het onderwijs. De wet zorgde ervoor dat een deel van 

de plekken in het onderwijs werd gereserveerd voor de geregistreerde kasten. Er kwamen ook 

studiebeurzen voor kinderen uit kansarme milieus. Dit vormde een generatie leerlingen die voor het 

eerst onderwijs hadden. In de eerste tien jaar verdubbelde het aantal leerlingen van de geregistreerde 

kasten en werd uiteindelijk acht tot tien keer zo groot. Het aantal studenten van kastelozen nam ook toe 

op universiteiten (Guha, 2007: 445).  

Een ander kans was werkgelegenheid bij de overheid. Precieze cijfers hierover zijn moeilijk te 

verkrijgen. In de eerste twintig jaar na de onafhankelijkheid is waarschijnlijk ruimte gemaakt in de 

overheidssector voor miljoenen banen voor de geregistreerde kasten. Dit waren vaste aanstellingen, 

met recht op gezondheidszorg en een pensioen. Deze reservering bestond in theorie op alle niveaus 
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waarin de overheid banen had. In de praktijk waren deze gereserveerde functies voornamelijk op het 

laagste niveau (Guha, 2007: 445+446). Dit gaf aanleiding tot een fel protest van de Brahmanen. Zij zijn 

de hoogste kaste en wilden hun privileges niet verliezen. Een bezwaar van deze wet dat genoemd wordt 

was dat het kastensysteem op deze manier juist in stand zou worden gehouden (door middel van 

positieve discriminatie) en averechts zou kunnen werken (Mohkamsing, 2013, persoonlijk interview).  

Ook in de politiek ontstonden nieuwe kansen. Er kwam een reserveringssysteem in de 

politiek, voor het parlement en de deelstaatassemblees. Vijftien procent van alle zetels was bestemd 

voor kandidaten van de geregistreerde kasten. Dankzij het algemeen kiesrecht ontstond ook de kans de 

uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden in de zogenoemde niet gereserveerde categorie. Op deze 

manier raakten de geregistreerde kaste zicht ervan bewust welke macht de leden konden uitoefenen. Zo 

werden bijvoorbeeld allianties gesmeed en werd hun macht ook als onderhandelingspositie gebruikt. 

Zo konden mensen uit een lagere kaste afspreken iemand van een hogere kasten politiek te steunen als 

hij verbetering voor hen realiseerde (Guha 2007: 444).  

De positieve discriminatie bracht ook een nieuwe vorm van stigmatisering met zich mee. 

Hoewel de maatregel in de wereld geroepen was om een einde aan de kastendiscriminatie te maken, 

leidde het ertoe dat de mensen die ervan profiteerden soms de neiging hadden neer te kijken op hun 

lotgenoten of hen zelfs te vergeten. Een wetenschapper schreef hierover dat op deze manier een massa 

mensen ontstaat die op hun eigen voordeel uit zijn en snel en gemakkelijk tevreden zijn met kleine 

voordelen die ze kunnen krijgen. Daarnaast leidde het bij de hoge kasten tot achterdocht en verbittering 

(Guha, p.446). Mohkamsing merkt over dit systeem op dat op deze manier het kastensysteem juist in 

stand wordt gehouden, in plaats van teruggedrongen. Onvrede en protesten over deze bevoordeling 

maakten duidelijk dat positieve maatregelen ongewenste bijwerkingen kunnen hebben (Mohkamsing, 

2013, persoonlijk interview). 

Uiteraard is het van belang dat er ook bij de geregistreerde kasten zelf iets verandert. Veel 

leden onderwerpen zich aan de hogere kasten, geven hun kinderen nog steeds namen die hun 

kasteloosheid en onreinheid symboliseert (vuilnis, schaamte, viezigheid, vloek) (Siddharth, 2013). Het 

is van belang dat de geregistreerde kasten beginnen met het opeisen van hun rechten, want 

gelijkwaardig zijn zij nog altijd niet.  

Controversiële punten binnen het hindoeïsme zijn er ook. Anticonceptie is volgens 

Mohkamsing geen issue, aangezien er dan nog geen sprake is van een ziel. Abortus is echter niet 

toegestaan. Ook zelfmoord wordt niet geaccepteerd, alleen bij terminale gevallen of ernstig leiden mag 

men vasten tot de dood daarop volgt, of zoals sommigen op pelgrimage gaan tot zij er dood bij 

neervallen (Mohkamsing, 2013, persoonlijk interview). 

 

Moslims 

Mohkamsing legt de positie van de moslims simpel uit. Hindoes, boeddhisten, jainas, sikhs en alle 

andere Indiërs, van welk geloof dan ook, zien India als hun ‘Moeder India’ en hebben loyaliteit naar 

haar. Dat verbindt hen allen wegens hun gezamenlijke loyaliteit naar hun moederland. Veel niet-

islamitische Indiërs zouden  de moslims vrezen omdat zij meer loyaliteit naar Mekka zouden hebben. 

Moslims kunnen ook hindoestaans worden als ze India als heilig land beschouwen en accepteren. 
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Volgens Mohkamsing wil men niet per se een hindoe staat, maar men vreest het idee dat moslims zich 

geen Indiër maar moslim voelen.  Dit vormt volgens Mohkamsing de crux van het probleem. De 

bloedige scheiding van Brits-India in Pakistan en India in 1948 versterkte dit idee. Er zijn grote 

onderlinge spanningen, waarbij het vaak tot een gewelddadige confrontatie is gekomen (Mohkamsing, 

2013, persoonlijk interview).  

De stichting van Pakistan in 1948 had een wederopleving van het antimoslimsentiment onder 

de hindoes als gevolg en de hindoe nationalisten voelden zich gedwongen tegen de seculiere politiek 

van de leiding van India op te staan (Guha, 2007: 432; Mohkamsing, 2013, persoonlijk interview). De 

RSS (rechts nationalistische hindoe beweging) en soortgelijke groeperingen werden door de stichting 

van Pakistan sterker. Zij beweerden dat de moslims verraders waren en het land hadden verscheurd. Bij 

extremistische hindoes was de gedachtegang dat moslims naar Pakistan dienden te verhuizen, of anders 

de consequenties moesten aanvaardden. De moord op Gandhi leidde tot een halt van de opkomst van 

de RSS, al bleef deze beweging greep hebben op het noorden en westen van India (Guha, 2007: 432). 

Het is inmiddels lang geleden dat Pakistan zich van India heeft afgescheiden, maar de 

gevolgen zijn er nog steeds. Men is bang dat, na het religieuze geweld van 1963-1964, alles wat in 

Pakistan gebeurt nog altijd zijn weerslag heeft op moslims in India (Guha, 2007: 433).  

Uit een onderzoek (beschreven door Guha) komt naar voren hoe angstig veel moslims in India 

leven, met name in Noord- en West-India. Moslims worden soms als spionnen van Pakistan 

beschouwd. Het  is gevaarlijk om in een hindoe-buurt te wonen vanwege de kans dat vrouwen worden 

ontvoerd en verkracht. Ook worden voor goederen hogere prijzen aan moslims gevraagd dan aan 

hindoes (2007: 433). Moslims wordt het niet altijd even makkelijk gemaakt in India te leven en worden 

gediscrimineerd. 

Opmerkelijk was het beleid van een destijds jong lid van de Congrespartij (een van India’s 

grootste politieke partijen) genaamd Saif Tyabji. Hij was tot ingenieur opgeleid in Cambridge en bezat 

de kwaliteiten om een verbindende factor te vormen tussen het Congres en de moslims. Bij gebrek aan 

een partij voor de moslims, stemden moslims in de verkiezingen van 1952 in grote getale op het 

Congres. Deze partij was onder Nehru’s leiderschap nog het meest te vertrouwen, vond Tyabji.. Tyabji 

vond dat de moslims niet alleen moesten stemmen op deze partij, maar er ook lid van moesten worden 

om hun stem te laten horen. Hij wees erop dat zij op die manier invloed konden uitoefenen op het 

beleid. Omdat overal in India moslims woonden, konden ze zich in alle districten massaal als lid laten 

inschrijven om zo invloed uit te oefenen op de selectie van Congresleiders voor de hogere posities 

binnen de organisatie. Dat was Tyabji’s politieke strategie, maar hij drong er bij zijn geloofsgenoten 

ook op aan om meer deel te nemen aan het culturele leven van het land (Guha, 2007: 439+440).  

 De Indiase overheid heeft veel  maatregelen getroffen tegen maatschappelijk schadelijke opvattingen. 

De grondwet geeft alle burgers ongeacht kaste, geloof, leeftijd of geslacht gelijke rechten. Maar deze 

wetten worden onvoldoende gecontroleerd en kunnen de mentaliteit van een bevolking niet snel 

veranderen. Dat is wat nodig is.  

Guha wijst op de discrepantie tussen het beleid van de regering en de dagelijkse gang van 

zaken in India: “Secularisme en sociale gelijkheid mogen zijn vastgelegd in de grondwet, maar de 
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meeste moslims en de meeste geregistreerde kasten bleven arm en gemarginaliseerd. Ook de dreiging 

van geweld was nooit ver weg” (2007: 433). 

Ondanks de hardvochtige geboorte van India en de aanhoudende provocaties van Pakistan, 

weigerde de Indiase regering geloof en staat met elkaar te verbinden. Dit is geen kleinigheid en getuigt 

van een bepaalde richting die de overheid in wil slaan. Guha verwoord het treffend als hij schrijft: “de 

vooruitgang die er werd geboekt met de afschaffing van de onaanraakbaarheid en het waarborgen van 

gelijke rechten voor alle burgers was wisselend en naar de maatstaven van de begrijpelijkerwijs 

ongeduldige hervormers ging het allemaal erg traag. Maar waarschijnlijk is er in de eerste zeventien 

jaar van India’s onafhankelijkheid meer vooruitgang geboekt dan in de zeventienhonderd jaar 

daarvoor” (2007: 454).  

Moderne en fundamentalistische denkers  

Ram Mohan Roy was een van de eerste denkers die op de Indofobia heeft gereageerd en 

hervormingen heeft doorgevoerd binnen het hindoeïsme. Hij richtte de hervormingsbeweging Brahmo 

Samaj op en heeft geprobeerd het hindoeïsme een nieuw gezicht te geven door het te modelleren aan 

het christendom. Hij was tegenstander van het kastensysteem, weduweverbranding (sattee) en 

kindhuwelijken en probeerde die te bestrijden met zijn gedachtengoed. Door hem werd het hindoeïsme 

als het ware geconformeerd aan het Westerse denkbeeld. Dit viel in goede aarde en het zorgde ervoor 

dat het hindoeïsme vanuit een socialer perspectief werd vertoond (Mohkamsing, 2013, persoonlijk 

interview). 

De hervormingen ingezet door Ram Mohan Roy werden voortgezet door Swami Dayananda 

(Dayananda Saraswati (DS)). Hij richtte de Arya Samaj (AS) op. Deze hervormer wilde terug gaan 

naar de Veda’s, de wortels van het geloof. Dayananda heeft praktisch tegen alles geageerd wat volgens 

hem fout was in het hindoeïsme. Controversiële onderwerpen zoals onderwijs voor vrouwen werden 

bespreekbaar gemaakt. Hij was voor gelijke rechten en verbetering van de positie van vrouwen, 

verbood het kastensysteem, was tegen kind-huwelijken en voor betere behandeling van weduwen. 

Helaas is er over deze idealen weinig specifiek op te maken uit de Veda’s, in de zin dat zij daarin niet 

helder zijn geformuleerd. Het is een kwestie van perceptie en interpretatie. ‘Terug naar de Veda’s’ was 

een onhaalbaar begrip. Daarom was het moeilijk om de maatschappelijk schadelijke opvattingen te 

veranderen. Uiteindelijk werd het hindoeïsme, met name na de toespraak van een latere hervormer, 

Vivekananda, in Chicago geaccepteerd in het westen en erkend als een van de grote 

wereldgodsdiensten (Mohkamsing, 2013, persoonlijk interview). De kern van Vivekanda is dat God in 

alles en iedereen terug te vinden is. God is niet onbekend, God hoeft niet gevonden te worden, maar is 

al aanwezig in alles om ons heen. Vivekananda accepteerde de kasten als een natuurlijke orde, maar hij 

was tegen de privileges die men geniet op grond van het kastenstelsel.  

De Arya Samaj heeft veel en goed werk verricht maar is momenteel verzwakt. Minder dan 1% 

in India is aanhanger van de Arya Samaj. In India is de Arya Samaj nooit groot geweest, maar wel 

effectief en sterk. Deze beweging is belangrijk geweest bij hervormingen. Ter vergelijking; in de 

hindoestaanse diaspora is 30% aanhanger van de Arya Samaj en komt dit ook tot uiting in de politiek. 
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In de meeste nakomelingen van de Hindoestaanse diaspora lijkt de Arya Samaj zijn doelen al voorbij te 

zijn gestreefd. Dit geldt helaas niet voor India.  

In de hindoestaanse diaspora werden in de 19
e
 eeuw (toentertijd vanuit Brits-Indië) 

contractarbeiders naar landen buiten het Britse Rijk verscheept. Mede door deze verschepingen, 

waarbij men soms dagen lang in dezelfde ruimte zat opgesloten, ontstond er een soort broederschap, de 

Jahaji Bhai (Ship Brotherhood). Barrières vielen hierdoor weg, kasten waren minder van belang en 

vrouwen werden gelijker. Men zat letterlijk in hetzelfde schuitje. Volgens Mohkamsing zijn de 

maatschappelijk schadelijke opvattingen binnen het hindoeïsme in deze groep hindoestanen zo goed als 

verdwenen. Voor deze groep geldt dus dat het de doelen van deze hervorming over het algemeen 

genomen heeft bereikt: geen kastensysteem, gelijke rechten voor vrouwen en geen kind huwelijken. 

Wellicht moet de Arya Samaj andere doelstellingen (in de diaspora) overwegen, nu hun missie onder 

hen is geslaagd. De reformatie die oorspronkelijk werd aangezet door het contact met het westen heeft 

als katalysator gewerkt voor hervormingen. De diaspora van hindoestanen heeft een grote voorsprong 

op modern en maatschappelijk gebied in vergelijking met de hindoestanen die in India leven 

(Mohkamsing, 2013, persoonlijk interview). 

Gandhi is wereldbekend om zijn geweldloze leiderschap in de Indiase 

onafhankelijkheidsstrijd. Volgens Gandhi is de waarheid God, en geweldloosheid de manier om God te 

realiseren. Hij wijdde zijn leven aan de onafhankelijkheid van India. Hij verwierp het kastenstelsel en 

beschouwde dit als een misstand van het hindoeïsme. Hij was van mening dat echte vrijheid alleen 

mogelijk was als de hindoesamenleving zich van dit kwaad had ontdaan. Van zijn volgelingen vroeg 

hij naar dezelfde elementen te streven als hij: waarheid, geweldloosheid als liefde in actie, seksuele 

onthouding en armoede.  

  Andere hervormers met min of meer dezelfde gedachten als bovenstaande denkers zijn 

Rabindranath Tagore, Sai Baba, Swami Narayan, Aurobindo Ghose en nog vele anderen. Zij zijn 

leermeesters of goeroes en spelen een belangrijke rol voor hun volgelingen. De goeroe wordt gezien als 

een manifestatie van het goddelijke, waarbij hij wordt vereerd en een spiritueel voorbeeld is (Schouten, 

2006: 31). 

Politiek 

Het is belangrijk te bezien in welke mate de Indiase politiek zich bewust was van de maatschappelijk 

schadelijke problemen en in hoeverre men zich inzette voor hervorming.  

 

In de Indiase politiek zijn twee grote partijen; de Indian National Congress (Congres) en de Bharatiya 

Janata Party (BJP), wat ‘Indian People’s Party’ betekent. Het Indian Congress, is een partij die geen 

dominantie wil voor de grootste groep, de hindoestanen. De Congrespartijwil de minderheden 

beschermen door secularisme. De islam wordt bijvoorbeeld beschermd en deze positieve discriminatie 

is een doorn in het oog voor de hindoestanen. Bekende partijleider van the Congress was Mahatma 

Gandhi. Hij wordt gezien als een van de stichters van het onafhankelijke India. Hij wordt ook wel 

Bapu, vader van het land genoemd.. Ook vrouwen speelden in deze onafhankelijkheidsbeweging een 

grote rol. Mahatma Gandhi en de Indiase vrouwen waren van wederzijdse invloed op elkaar. In de 
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Indiase politiek zijn nog steeds relatief veel vrouwen actief. In hun strijd gelden de eigen klassieke 

epische verhaalfiguren als inspiratie, niet de westerse voorbeelden (Nugteren, 1992: 125).  

Het Congres heeft, onder leiding van verschillende leiders zoals Gokhale, Tilak en bovenal 

Gandhi, geprobeerd de verschillen tussen de taalgemeenschapen, godsdienstige groepen en kasten te 

overbruggen. Daarin is men niet geslaagd. De lage kasten en met name de moslims hadden niet geheel 

het vertrouwen in de Congrespartij. Toen India in 1947 politiek onafhankelijk werd, brak strijd uit 

dietwee staten teweegbracht, India en Pakistan (Guha, 2007: 16).  

De zetelreservering voor de onaanraakbaren was bedoeld als erkenning van de gruwelijke 

discriminatie waaraan zij jarenlang onderworpen waren. Het was ook een concessie naar Gandhi toe, 

die zich jarenlang hard had gemaakt voor de rechten van de kastelozen en stelde dat echte vrijheid in de 

hindoesamenleving pas echt was bereikt als ze zich van dit kwaad had ontdaan. Hij noemde de 

kastelozen dan ook haraijans, wat ‘kinderen van God’ betekent (Guha, 2007: 155). 

Toch was er onenigheid over de reservering van zetels. Zo waren sommigen van mening dat 

de onaanraakbaren ondervertegenwoordigd waren. In de provincies, waar soms 25 procent van de 

bevolking haraijans was, was er vaak maar één haraijan-minister, terwijl de brahmanen (de bovenste 

kaste) met maar 2 procent van de bevolking soms beschikten over twee derde van de zetels. Daarnaast 

was de linkse Congrespoliticus Tyagi van mening  dat geen enkele kaste profijt zal hebben van de 

zetelreservering, alleen de betreffende persoon of diens familie. Volgens hem was het passender een 

reservering op basis van klasse te implementeren. Dan zouden schoenlappers, vissers en soortgelijke 

klassen beter vertegenwoordigd zijn (Guha, 2007: 154). 

Een minderheid die nog altijd kwetsbaar was, waren de vrouwen in India. Gandhi had de wens 

dat India’s eerste president een onaanraakbare vrouw zou zijn. De vrouwelijke leden van de 

Grondwetgevende Vergadering waren voor eenheid. Volgens Hansa Mehta hadden gereserveerde 

zetels, quota en afzonderlijke electoraten voor vrouwen geen zin, het bevestigd juist de ongelijkheid als 

voor deze essentiele zaken reserveringen moeten worden gemaakt (juist?) De essentie zit in de sociale, 

economische en politieke rechtvaardigheid, niet in gereserveerde privileges. Volgens Mehta is 

gelijkheid de enige basis voor wederzijds respect en begrip, wat onmisbaar is voor samenwerking 

tussen mannen en vrouwen (Guha, 2007: 155). 

Aan Gandhi’s wens om een onaanraakbare vrouw de eerste president van India te laten 

worden, werd geen gehoor gegeven. Maar er werd enigszins aan tegemoet gekomen door een 

onaanraakbare man, dr. B.R. Amedkar, tot voorzitter te maken van de ontwerpcommissie van de 

Grontwetgevende Vergadering (Guha, 2007: 164+148). Hij geldt als inspiratiebron voor vele haraijans.  

 Met betrekking tot de religieuze minderheden was er ook onenigheid binnende politiek. 

Jawaharlal Nehru, bondgenoot van Mahatma Gandhi en leider van de Congress Party, vond dat het de 

verantwoordelijkheid van het Congres en de regering was om ervoor te zorgen dat de moslims in India 

zich veilig voelden. Vallabhbhai Patel, ook bondgenoot van Gandhi en een van de founding fathers van 

het onafhankelijke India, daarentegen was geneigd de verantwoordelijkheid bij de minderheden zelf te 

leggen (Guha, 2007: 172). Nehru was van mening dat als India een seculiere en sterke staat wilde zijn, 

het belangrijkste was om de minderheden gelijkheid te geven. Nehru had opgemerkt dat weinig 

moslims leidinggevende functies hadden, bij de krijgsmacht werkten of bij de overheid. Hij schreef dit 
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toe aan het feit dat men er volgens hem niet in was geslaagd een gevoel van betrokkenheid bij alle 

inwoners van India te kweken, ongeacht religie, klasse en kaste. En het gevoel te hebben volledig 

profijt te kunnen hebben van de voordelen en kansen die worden verstrekt.  

 

Momenteel zijn ongeveer 300 miljoen mensen ‘vertrapten’ dalit of onderdeel van de laatste 

kasten. Zij vormen een interessante doelgroep voor de politieke partijen. Zelf spelen ze met de 

gedachte zich te bekeren tot andere geloven zoals het Christendom, de Islam en het Boeddhisme, 

waarin zij niet worden gediscrimineerd of benadeeld. Sinds zij spelen met deze gedachten, komen 

politieke partijen in actie om hun belangen te verdedigen, zoals de BJP (Bharitya Janta Party) en de 

National Party.  

Een partij  voor dalits is de BSP.  Deze partij is opgericht om de belangen van dalits en andere 

achtergestelde groepen te behartigen. Belangrijke politica van deze partij is Mayawati. Zij heeft 

meerdere malen de functie van premier “chief minister” van Uttar Pradesh (deelstaat van India) 

bekleed (Mohkamsing, 2013, persoonlijk interview). 

Een andere partij die opkomt voor de belangen van yadav’s en moslims is de Rashtriya Janata 

Dal partij. Deze is met name actief in Bihar, aangezien hier grote gemeenschappen yadav’s en moslims 

leven. Partijleider van deze groep is Lalu Prasad Yadav. Hij was minister van Spoorwegen van 2004 tot 

2009.  

 

  Tot slot stelt van Bijlert dat er onder jongeren behoefte is aan een heilig boek, zoals de Bijbel 

in het christendom of de Koran in de Islam. Het opschrijven van hindoeïstische opvattingen en daarbij 

geen ruimte over te laten voor maatschappelijk schadelijke opvattingen, zou zeer positief kunnen 

werken tegen de genoemde problemen (2013, persoonlijk interview). 

Conclusie 

India is een zeer verscheiden land, een wereld op zich. Hoewel het een zeer pluriforme democratie is,  

gebaseerd op rechten van de mens, en wetten in het algemeen van progressieve maatschappelijke 

opvattingen getuigen, is er een grote kloof tussen ideaal en praktijk. De opvattingen en gebruiken die 

ernstige schendingen van mensenrechten tot gevolg hebben zijn hardnekkig en lastig terug te dringen. 

Dit is niet te wijten aan religieus-autoritair beleid van hindoeistische gezagsdragers maar aan de sociale 

werkelijkheid die slechts langzaam liberaliseert. Wat is hier aan te doen? De meest kanshebbende 

aanpak lijkt, de hervormers in India te steunen en de rechtelozen te stimuleren door zelforganisatie hun 

formele rechten effectief af te dwingen, zoals het recht op onderwijs voor alle kinderen, en de vorming 

van vakbonden en coöperaties die de positie van de zwakkeren in de economie versterken,  en 

samenwerking met politieke groeperingen die gelijke rechten nastreven. 
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