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Útdráttur 

 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar snýr að því að kanna hvort staða lægri stétta og Dalíta á 

Indlandi hafi breyst með auknum hnattrænum mannréttindaviðmiðum og hvort Indland sé að 

uppfylla skuldbindingar sínar samkvæmt þeim alþjóðlegu mannréttindasamningum sem ríkið 

er aðili að. Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað um þann kenningaramma sem lýtur að málefninu 

en um er að ræða félagslega mótunarhyggju, hnattvæðingu og þróun hnattrænna 

mannréttindaviðmiða. Hin félagslega formgerð Indlands er einstök og byggist á 

erfðastéttakerfi sem felur í sér mismunun einstaklinga á grundvelli þess í hvaða stétt þeir 

fæðast. Ríkið hefur sett ýmis lög sem hafa miðað að því að útrýma þessari mismunun en það 

eitt og sér hefur þó ekki dugað til. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að staða lægri 

stétta og Dalíta hefur lítið sem ekkert breyst þrátt fyrir ákveðin lagaleg úrræði sem sett hafa 

verið þeim til handa ásamt aðild ríkisins að fjölda alþjóðlegra mannréttindasáttmála, en 

skilgreint hefur verið að sú mismunun sem leiðir af erfðastéttakerfinu sé brot á 

mannréttindum. Indverska ríkið hefur ekki einblínt af fullum þunga á upprætingu 

erfðastéttakerfisins en kjarni vandamálsins liggur í kerfinu sjálfu og er ekki hægt að sjá að 

ríkið hafi einsett sér sérstaklega að útrýma því. Ljóst þykir því að Indlandi hefur ekki tekist að 

standa við skuldbindingar sínar gagnvart þeim alþjóðlegu mannréttindasáttmálum sem ríkið er 

aðili að.  
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Ritgerðin 

er metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi við Stjórnmálafræðideild skólans. Ég vil 

þakka leiðbeinanda mínum Jóni Gunnari Ólafssyni fyrir frábæra leiðsögn og aðstoð við 

vinnslu ritgerðarinnar. 
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1 Inngangur 

Indland er einstakt þegar kemur að félagslegri uppbyggingu. Erfðastéttarkerfi landsins hefur 

haft lykilhlutverki að gegna á flestum sviðum mannlífsins í áranna rás. Áætlað hefur verið að í 

kringum 260 milljónir einstaklinga verði fyrir ómannúðlegum áhrifum vegna framkvæmdar 

kerfisins, sem grundvallast á iðkun svokallaðs „ósnertanleika“ og skiptingu einstaklinga eftir 

því í hvaða stétt þeir fæðast. Með öðrum orðum hefur mismunun, ómannúðleg og niðrandi 

meðferð þessara hópa, verið réttlætt á grundvelli kerfisins. Í indversku samfélagi hindúa, hafa 

hinir kúguðu hópar og þá sér í lagi svokallaðir „Dalítar“, verið taldir óæðri manneskjur og 

komið hefur verið fram við þá sem slíkar í félagslegu samhengi. Í þessu sambandi má benda á 

að á Indlandi eru kýr taldar heilagari og verðmætari en hinir mennsku Dalítar. Þessir 

aldagömlu fordómar, sem eiga rætur sínar að rekja til erfðastéttakerfisins, eru það alvarlegir 

að Dalítar og hinar lægri stéttir eru félagslega einangraðar og útilokaðar frá samfélaginu. Þessi 

útilokun  og  mismunun sem byggist á erfðastéttakerfinu er í grundvallaratriðum formgerð 

samfélagsins sem snýst um neitun á jöfnum tækifærum á mörgum sviðum þess.1 

Hið daglega ofbeldi og sú útilokun sem einstaklingar í lægri stéttum Indlands hafa 

orðið fyrir á grundvelli erfðastéttakerfisins, var ekki talið sem mannréttindabrot hjá 

Sameinuðu þjóðunum eða frjálsum félagasamtökum (e. NGO´s), fyrr en á síðari hluta 20. 

aldar. Til að mynda höfðu engar alþjóðlegar ráðstefnur á sviði mannréttinda tekið til 

umfjöllunar þau vandamál sem Dalítar eða hinar lægri stéttir stóðu frammi fyrir. Þá hafði ekki 

heldur verið viðurkennt að stéttarskipting á Indlandi teldist til mismununar í alþjóðlegum 

mannréttindasáttmálum og því var ekki litið á hana sem mannréttindabrot.2  

Ákveðnum framförum hefur þó verið náð sem miða að því að jafna stöðu Dalíta og 

annarra lægri stétta. Má þar nefna ýmsar aðgerðir Sameinu þjóðanna sem hófust árið 1996 

með því að viðurkennt var að málefni þeirra teldust til mannréttinda. Frjáls félagsamtök efldu 

úrræði til að koma í veg fyrir þau vandamál sem Dalítar stóðu frammi fyrir og mynduðu 

                                                      
1
 Bankim Chandra Mandal, „Caste Discrimination, Deprivation and the Socio-Economic Development of 

Dalits,“ Voice of Dalit 3, nr. 2 (2010): 149. 
2
 Clifford Bob, „“Dalit Rights are Human Rights“: Caste Discrimination, International Activism, and the 

Construction of a New Human Rights Issue,“ Human Rights Quarterly 29 (2007): 168.  
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fjölþjóðleg net talsmanna innan um aðgerðarsinna á Indlandi síðar á áratugnum. Þessar 

framfarir hafa þó ekki endað mismunun tengda stéttarskiptingu á Indlandi þó síður sé.
3
 

Indland er aðili að þeim helstu alþjóðlegu mannréttindasáttmálum sem gerðir hafa 

verið og Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint að sú mismunun sem leiðir af erfðastéttakerfinu 

sé brot á mannréttindum. Því er mikilvægt að fjalla um það hvort Indland hafi náð að koma í 

veg fyrir brot gegn lægri stéttum landsins og Dalítum, með aðild sinni að slíkum sáttmálum. 

Markmið ritgerðarinnar er tvíþætt. Annars vegar að kanna hvort að staða lægri stétta og Dalíta 

á Indlandi hafi breyst með aðild Indlands að alþjóðlegum mannréttindasamningum og hins 

vegar hvort að ríkið sé að fullnægja þeim skuldbindingum sem þar koma fram og varða 

mismunun byggða á erfðastéttakerfinu. Til þess að svara þessu verður stuðst við fræðigreinar, 

almenn skrif fræðimanna, mannréttindasáttmála og yfirlýsingar, ásamt stjórnarskrá Indlands. 

Í upphafi ritgerðarinnar verður fjallað um þann kenningafræðilega grunn sem liggur til 

grundvallar málefninu. Þar verður kenningunni um félagslega mótunarhyggju gerð skil en hún 

varpar sýn á það hvernig samfélög myndast og mótast með tímanum. Einnig verður fjallað um 

hnattvæðingu en með henni hafa ákveðin alheimsviðmið komið fram sem hafa síðar breiðst út 

og náð viðurkenningu víðs vegar um heiminn. Loks verður fjallað almennt um mannréttindi 

og hvers vegna ríki gerast aðilar að alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. 

Að því loknu verður fjallað um hina félagslegu formgerð Indlands og ljósi varpað á 

uppbyggingu erfðastéttakerfisins. Fjallað verður um félagslega útilokun í þessu samhengi en 

erfðastéttakerfið byggir á og felur í sér útilokun tiltekinna hópa frá ýmsum þáttum 

samfélagsins. Almenn umfjöllun mun síðan verða um erfðastéttarkerfið í heild sinni, það er 

hvaða stéttir rúmast innan kerfisins ásamt umfjöllun um þá sem standa fyrir utan kerfið eða 

Dalíta. Einnig verður lögð áhersla á að sýna fram á þær breytingar sem hafa orðið á kerfinu 

með aukinni hnattvæðingu. 

Umfjölluninni verður síðan beint að því hvort Indlandi hafi tekist að uppfylla 

skuldbindingar sínar samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasáttmálum um að útrýma þeirri 

mismunun sem af erfðastéttakerfinu leiðir. Verður í því sambandi meðal annars fjallað um 

þau ákvæði sem sett hafa verið í lög af hálfu indverska ríkisins og snúa að málefninu, og 

einnig þá hugsanlegu galla sem kunna að vera á lagasetningunni. Þá verður gerð grein fyrir 

mannréttindanefnd Indlands sem sett var á stofn og hafði það hlutverk að fylgjast með 

framkvæmd lagasetningarinnar en ýmsir vankantar hafa verið á getu nefndarinnar til að sinna 

fullnægjandi eftirliti að þessu leyti.  

                                                      
3
 Sama heimild, 169-70. 
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Í framhaldi verður vikið að þeim alþjóðlegu mannréttindasamningum sem Indland 

hefur orðið aðili að í gegnum tíðina. Fjallað verður um andstöðu Indlands til samvinnu og 

fylgni við túlkun alþjóðlegra nefnda við framfylgni samninganna. Sér í lagi mun umfjöllunin 

snúa að túlkun á alþjóðasamningi um afnám alls kynþáttamisréttis (AAK) þar sem skýr 

mótstaða Indlands sést varðandi málefni erfðastéttakerfisins. Þá verður fjallað um það hvernig 

brot gegn lægri stéttum landsins og Dalítum eru enn að eiga sér stað og hafa í reynd aukist á 

síðustu árum. Auk þess verður varpað ljósi á þær megin ástæður sem liggja að baki 

áframhaldandi mismununar og brotum gagnvart þessum aðilum. Að endingu verður fjallað 

um hugsanlegar lausnir á þessum vanda og hvað indverska ríkið og alþjóðasamfélagið þurfa 

að gera svo hægt verði að stemma stigum við honum. 
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2 Kenningarammi 

Þegar fjallað er um erfðastéttarkerfið á Indlandi og hvort einhverjar breytingar hafi orðið á 

stöðu Dalíta og lægri stétta með tilliti til mannréttinda, er mikilvægt að skoða þann 

kenningarfræðilega grunn sem liggur almennt til grundvallar því hvernig samfélög mótast og 

breytast. Í því samhengi verður einblínt á það hvernig almenn viðmið um tilteknar grundvallar 

mannréttindareglur hafa myndast og síðar breiðst út á hnattræna vísu. Verður gerð grein fyrir 

kenningunni um félagslega mótunarhyggju en hún varpar ljósi á það hvernig samfélög 

myndast og mótast með tímanum. Þá verður fjallað um hnattvæðingu en með henni hafa 

ákveðin alheimsviðmið komið fram sem síðar hafa breiðst út og náð viðurkenningu víðs vegar 

um heiminn. Að lokum verður fjallað almennt um mannréttindi og hnattræn 

mannréttindaviðmið.    

 

2.1 Félagsleg mótunarhyggja 

Kenningin um félagslega mótunarhyggju (e. social constructivism) kom fyrst fram fyrir um 

það bil 20 árum síðan. Hún hefur risið ört og er í dag orðin ein af leiðandi kenningum í 

alþjóðasamskiptum (e. international relations).4 Hægt er að skilgreina kenninguna sem 

félagslega en í víðtækum skilningi tekur félagsleg kenning til þess hvernig eigi að 

hugmyndavæða (e. conceptualize) sambandið milli gerenda (e. agents) og formgerðar (e. 

structure).5 

Til eru ólíkar tegundir af mótunarhyggju6 í mörgum fræðigreinum og fram hafa komið 

mismunandi nálganir um það hvaða einkenni hún hafi að bera. Þrátt fyrir það eru flestir 

fræðimenn sammála um að mótunarhyggja grundvallist á ákveðnum grundvallarkjarna.7 

Þessum kjarna er hægt að skipta í þrjá þætti og má í fyrsta lagi nefna að mótunarhyggja leggur 

áherslu á að greina ferli félagslegrar mótunar (e. social construction) og hlutverk sjálfsmyndar 

                                                      
4
 Michael Barnett, „Social constructivism,“ í The Globalization Of World Politics: An Introduction to 

International Relations, 5. útg.  ritstj. John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens, (Oxford: Oxford University 

Press, 2011), 150. 
5
 Sama heimild, 154. 

6
 Sama heimild,  150.  

7
 Milja Kurki og Adriana Sinclair, „Hidden in plain sight: Constructivist treatment of social context and its 

limitations,“ International Politics 47, nr. 1 (2010): 3-4.  
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(e. identity) í stjórnmálum. Í öðru lagi leggur mótunarhyggja áherslu á mikilvægi hugmynda, 

viðmiða (e. norms) og samhuglægni (e. inter-subjectivity) í félagslegum aðgerðum. Í þriðja 

lagi leggur mótunarhyggja áherslu á félagslegar breytingar.8 Verður nú nánar gerð grein fyrir 

þeim einstöku nálgunum sem hér voru taldar upp. 

Með félagslegri mótun er vísað til þess að hinn félagslegi heimur sé mótaður af fólki 

og að hagsmunir og sjálfsmyndir gerenda séu mótaðar af þeirra eigin félagslegu aðstæðum. 

Þessi ályktun hefur verið talin kjarni mótunarhyggju, bæði í félagslegum kenningum almennt 

sem og alþjóðasamskiptum. Þeir sem aðhyllast mótunarhyggju hafa reynt að sýna fram á að 

aðrar ráðandi kenningar í alþjóðastjórnmálum taki ekki til skoðunar mikilvægan þátt 

heimsstjórnmálanna. Þessi þáttur er hin félagslega mótun sjálfsmyndar gerenda með tilliti til 

þess hvernig þeir komast að niðurstöðu um hvaða leið þeir vilji fara varðandi tiltekin málefni.9 

Þeir sem aðhyllast mótunarhyggju telja hið félagslega mótaða samhengi einstakra 

gerenda, sem samanstendur af hugmyndum og samhuglægum skoðunum, vera mjög 

mikilvægt. Samhuglægni hefur verið talin mikilvæg í kenningaramma mótunarhyggjunnar og 

þannig telja þeir sem aðhyllast kenninguna að hugmyndir séu ekki eitthvað sem einstaklingar 

hafi einir og sér, heldur séu þær fremur eitthvað sem sé til staðar á samhuglægan hátt, líkt og 

eins konar sameiginlegur skilningur samfélagsins.10 

Mótunarhyggja leggur einnig áherslu á að hinn félagslegi heimur mótist af 

félagslegum samskiptum og þar af leiðandi sé hann ekki fastmótaður heldur breytanlegur.11 Í 

félagslegri mótunarhyggju er þannig ákveðið hlutverk fyrir mannlega gerendahæfni (e. 

agency) til að móta og breyta þeim heimi sem við lifum nú í. Einstaklingar geta því haft áhrif 

á tiltekna hluti þrátt fyrir að þeir geti ekki endilega ákveðið hver sjálf niðurstaðan verður í 

lokin. Ferli félagslegrar mótunarhyggju er „félagslegt“, en með því er átt við að það verður 

ekki til með framlagi tiltekins einstaklings heldur fremur með þátttöku samfélagsins í heild.12 

Þegar hugmyndir einstaklinga verða að viðurkenndu viðmiði verður til sameiginlegur 

skilningur í samfélaginu um að tiltekin hegðun sé viðeigandi. Þetta leiðir svo aftur til 

breytinga á sjálfsmynd, hagsmunum og hegðun hvers einstaklings fyrir sig. Þessu ferli hefur 

verið lýst sem ferli félagsvæðingar.13 Þannig er mikilvægt að velta fyrir sér því ferli þegar 

                                                      
8
 Sama heimild,  3-4.  

9
 Sama heimild,  3-4. 

10
 Sama heimild, 4. 

11
 Sama heimild, 4.  

12
 Jeffrey Haynes, o.fl., World Politics (Essex: Pearson Education Limited, 2011), 219. 

13
 Thomas Risse og Kathryn Sikkink, „The socialization of international human rights norms into domestic 

practices: introduction,“ í The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change, ritstj. 

Thomas Risse, Stephen C. Ropp og Kathryn Sikkink, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 11, 

http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/98042345.pdf (sótt 1. mars 2012). 

http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/98042345.pdf
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hugmyndir verða að viðmiðum sem síðan aftur hafa áhrif á hegðun og formgerð ríkja. Viðmið 

gera ákveðnar hegðunarkröfur til einstaklinga sem hugmyndir einar og sér gera ekki. Þannig 

felur viðmið ekki einungis í sér ákveðna skoðun heldur býr einnig til hvata að hegðun sem er í 

samræmi við þá skoðun. Hægt er að lýsa þessu þannig að viðmið felur það í sér að „gott fólk“ 

gerir x. Þannig hegða einstaklingar sér á ákveðinn hátt til að öðlast annað hvort viðurkenningu 

annarra eða viðurkenningu frá sjálfum sér. Viðmið hafa að geyma samhuglægni sem fela í sér 

sameiginlegar væntingar. Sú hugmynd að ákveðin hegðun sé „viðeigandi“ í þessu samhengi 

er þannig forsenda þess að samfélag geti metið hvort tiltekin hegðun uppfylli þau skilyrði að 

teljast viðeigandi eða ekki.14 

Félagsleg mótunarhyggja tengir hagsmuni gerenda við sjálfsmynd þeirra, þannig að 

það sem gerendurnir vilja byggir að miklu leyti á því hverjir gerendurnir eru, hvaða persónur 

þeir hafi að geyma og í hvaða umhverfi þeir búa. Sjálfsmyndir skilgreina svið hagsmuna 

gerenda bæði sem mögulega og viðeigandi. Sjálfsmyndir mynda einnig mælikvarða á þátttöku 

og útilokun, með því að skilgreina hvaða félagslega hóp um sé að ræða og að afmarka mörkin 

frá öðrum hópum.15 

Kenningin um mótunarhyggju er talin veita tiltekna sýn á ferli hnattvæðingar.16 Með 

því að rannsaka viðmið og formgerð ríkja, er hægt að koma auga á alheimsútbreiðslu viðmiða 

sem tiltekinn hluta af hnattvæðingu. Sem dæmi um þetta eru mannréttindi, en á undanförnum 

árum hafa orðið til almenn mannréttindaviðmið sem flest ríki eru sammála um að eigi að 

virða. Þannig hefur hnattvæðing haft mikilvægu hlutverki að gegna við útbreiðslu viðmiða 

sem hafa myndast á þann hátt sem lýst hefur verið með kenningunni um mótunarhyggju.  

Verður í framhaldinu nánar fjallað um það hvert hlutverk og ferli hnattvæðingar hefur 

verið að þessu leyti við myndun slíkra viðmiða, en um þau verður sérstaklega fjallað hér síðar 

í ritgerðinni.  

 

2.2 Hnattvæðing 

Hnattvæðingu er hægt að skilja sem feril eða ferla sem leiða til breytinga á svæðislegri skipan 

félagslegra tengsla og samskipta. Það er hægt að skipta einkennum hnattvæðingar upp í 

fjórþættar breytingar. Fyrst má nefna að félagsleg, stjórnmálaleg og efnahagsleg starfsemi nær 

                                                      
14

 Sama heimild, 7-8.  
15

 Sama heimild, 8-9. 
16

 Thomas Risse, „Social Constructivism Meets Globalization,“ fyrir David Held og Anthony McGrew (ritstj.), 

Understanding: Globalization: Theories and Controversies (Cambridge: Polity Press, væntanleg) (2004): 1, 

http://userpage.fu-berlin.de/~atasp/texte/globalization_constructivism.pdf (sótt 1. mars 2012). 

http://userpage.fu-berlin.de/~atasp/texte/globalization_constructivism.pdf
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nú meira yfir landamæri, svæði og heimsálfur en hún hefur áður gert. Í öðru lagi einkennist 

hnattvæðing af auknu umfangi tengsla og flæðis á vöru og þjónustu, fjárfestingu, fjármagni, 

fólki, menningu ásamt fleiri þáttum. Þá má tengja hnattvæðingu við þann aukna hraða 

samskipta í öllum heiminum sem tilkominn er vegna þróunar hnattrænna samgangna og ýmiss 

konar boðskiptakerfa, og þannig sé hraði aukinn á dreifingu hugmynda, vöru, upplýsinga, 

fjármagns og einstaklinga. Loks leiða þessi atriði til djúpstæðari og fjölþættari áhrifa. Þannig 

geta afleiðingar viðburða á afskekktum stöðum haft mikla hnattræna þýðingu um allan heim. 

Það má segja að þau mörk sem liggja á milli lífs í afskekktum heimabyggðum og á 

heimsvettvangi séu í vaxandi mæli óljósari en áður og því má skýra hnattvæðingu í stuttu máli 

sem útvíkkun, eflingu og hraðvirkari útbreiðslu áhrifa um allan heim.17 Þrátt fyrir þessi auknu 

áhrif hnattvæðingar verður þó að geta þess að ekki hafa allir sama aðgang að hnattvæðingu. 

Sem dæmi um það má nefna að árið 2003 áttu einungis fjögur prósent íbúa Afríku farsíma, á 

meðan fimmtíu prósent íbúa Evrópu áttu slíkan síma.18  

Þegar fjallað er um hnattræn mannréttindi er að miklu leyti um afurð og uppruna 

vestrænna samfélaga að ræða.19 Þau mannréttindi sem hafa náð að mótast á vesturlöndum með 

því ferli mótunarhyggju sem áður hefur verið lýst, hafa í auknum mæli breiðst út.20 Í þessu 

samhengi er því mikilvægt að fjalla um þau grundvallarhugtök hnattvæðingar sem tengjast 

útbreiðslu mannréttinda að þessu leyti. Þessi hugtök eru annars vegar alheimsvæðing (e. 

universalization) og hins vegar vesturlandavæðing (e. westernization).  

Þegar hnattvæðingu er lýst sem alheimsvæðingu, er átt við hvernig hlutum og reynslu 

er dreift til fólks um heiminn. Gert er ráð fyrir því að alheimsvæðing feli í sér tiltekna stöðlun 

og einsleitni, sér í lagi með tilliti til menningarlegrar, efnahagslegrar, lagalegrar og pólitískrar 

samleitni. Vesturlandavæðing er aftur á móti ákveðin tegund af alheimsvæðingu, þar sem 

hinni félagslegu formgerð vestræns nútíma, til dæmis kapítalisma, iðnvæðingu, rökhyggju og 

einstaklingshyggju, er dreift til meirihluta mannkynsins, og með henni er mögulega grafið 

undan menningu og venjum sem fyrir eru í einhverjum skilningi.21 Hnattvæðing sem slík er 

oft túlkuð sem Ameríkuvæðing og „nútímavæðing“. Með Ameríkuvæðingu er því haldið fram 

að menning vesturlanda og þá sérstaklega menning Ameríku sé að ryðja sér til rúms í 

                                                      
17

 Stefán Ólafsson, Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2005), 20-1.   
18

 Jan Aart Scholte, Globalization: a critical introduction, 2. útg. (New York: Palgrave macmillan,  2005), 327.   
19

 Christopher Marsh og Daniel P. Payne, „The Globalization of Human Rights and the Socialization of Human 

Rights Norms,“ Brigham Young University Law Review 3 (2007): 671. 
20

 Rhoda Howard, „Human rights and the culture wars: globalization and the universality of human rights,“ 

International Journal 53, nr. 1 (1997/8), 

http://search.proquest.com/docview/220850823/fulltext/13542FDE31E30F40F05/66?accountid=135943 (sótt 20. 

febrúar 2012). 
21

 Scholte, Globalization: a critical introduction, 57-58.   

http://search.proquest.com/docview/220850823/fulltext/13542FDE31E30F40F05/66?accountid=135943
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heiminum. Í þessu sambandi má nefna að matvörur, fatnaður, tónlist, kvikmyndir og 

neysluvörur frá Ameríku séu í auknum mæli viðurkenndar í öllum heimsálfum. Með 

nútímavæðingu hafa vesturlönd leitt heiminn í átt að hinu nútíma samfélagi og þegar 

einstaklingar í öðrum samfélögum nútímavæðast þá vesturlandavæðast þeir einnig um leið. 

Þar með yfirgefi þeir þau hefðbundnu og staðbundnu gildi og venjur sem fyrir voru og taki 

upp þær sem gilda á vesturlöndum.22  

Því hefur verið litið svo á að með hnattvæðingu hafi vestrænar „mannréttindareglur“ 

orðið þær sem almennt eigi að gilda um allan heim og vera þær sömu í framkvæmd.23 Erfitt 

getur þó reynst að ná samkomulagi meðal allra ríkja um öll mannréttindi, því þrátt fyrir að það 

sé ákveðin einsleitni á formgerð ríkja og stofnana, er áframhaldandi ósamstaða á milli ríkja 

varðandi ýmis mannréttindamálefni. Má í því samhengi til dæmis nefna þau álitaefni sem til 

staðar eru á milli ríkja og varða meðal annars félagslegt velferðarkerfi, dauðarefsingar, 

skilgreiningu um pyndingar og fleira. Þetta gefur til kynna að lítil samstaða sé um viðeigandi 

aðgerðir gagnvart mörgum mannréttindamálefnum. Einnig má nefna að oft rekast „góð“ 

viðmið hvort á annað, sem þar af leiðandi veitir mismunandi leiðbeiningar við myndun 

„viðeigandi“ hegðunar. Má þar nefna að viðmið efnahagslegrar frjálshyggju stangast oft á við 

viðmið félagslegs öryggis og eins geta viðmið umhverfisverndar stangast á við viðmið um 

vernd eignarréttinda einstaklinga. Þannig getur verið erfitt að ákvarða hvað séu viðeigandi og 

rétt viðmið þar sem þessi félagslegu mótuðu viðmið geta stangast á innbyrðis.24 

Efling almennra mannréttindaviðmiða með aðild ríkja að yfirlýsingum og sáttmálum 

er þó mjög mikilvægt ef ríki eiga að bera ábyrgð á brotum gegn slíkum viðmiðum. Slík aðild 

tryggir hins vegar ekki að ríki muni innleiða lagaákvæði sem komi til með að tryggja 

mannréttindi eða muni láta reyna á þau ákvæði sem fram koma í yfirlýsingum eða sáttmálum. 

Hnattvæðing mannréttinda felur því í sér útbreiðslu á þeirri hugmynd að ýmis mannréttindi 

séu til staðar, að ríki megi ekki brjóta þessi réttindi og að þau verði að vernda þessi réttindi 

gagnvart borgurum ríkisins.25 Verður nú í framhaldinu nánar fjallað um hver þessi 

mannréttindi eru sem talið er að ríkjum sé almennt skylt að vernda. 

 

 

 

                                                      
22

 Samuel P. Huntington, „The West: Unique, not universal,“ Foreign Affairs 75 (1996): 28. 
23

 Howard, „Human rights and the culture wars: globalization and the universality of human rights,“ (1997/8). 
24

 Clifford Bob, „New Human Rights Issues: Understanding Their Contentious Rise,“ Colombia Internacional 

69 (2009): 27. 
25

 Marsh og Payne, „The Globalization of Human Rights and the Socialization of Human Rights Norms,“ 665-6. 
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2.3 Mannréttindi 

Samkvæmt mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er talið að allir einstaklingar eigi að 

hafa rétt til að njóta tiltekinna lágmarks mannréttinda. Einstaklingar eiga að njóta þessara 

réttinda án tillits til þess hvaða stöðu þeir hafi í samfélaginu sem borgarar eða hver sé aðild 

þeirra að ákveðnum hópum eða stofnunum. Þessi réttindi eiga jafnframt að gilda jafnt um alla 

einstaklinga óháð því hvar í heiminum þeir eru staðsettir.26 

Mannréttindi eru uppbyggð með lögum, þau eru persónuleg réttindi, réttindi sem 

ríkjum er skylt að tryggja og stuðla að vernd þeirra.27 Þau eiga sér langa heimspekilega hefð
28

  

og hafa margar þjóðir þróað hugmyndir sem lúta að virðingu mannsins í gegnum tíðina. 

Hugmyndin um að einstaklingar eigi ákveðin „mannréttindi“ á þó rætur sínar að rekja til 

vestrænna ríkja eins og fram hefur komið. Útvíkkun hugmyndarinnar um mannréttindi hefur 

átt sér stað með aukinni réttindabaráttu sem hófst seint á átjándu öld þegar réttindi kvenna og 

þræla voru í kastljósinu. Hraðar breytingar áttu sér stað eftir árið 1945 þegar ýmsir alþjóðlegir 

mannréttindasamningar og yfirlýsingar voru samþykktar og þegar ýmis frjáls félagasamtök 

eins og Amnesty International beittu sér fyrir framfylgni þeirra. Allt þetta hefur leitt til enn 

frekari útvíkkunar á mannréttindahugtakinu. Hefur þessari þróun verið skipt upp í þrjár 

kynslóðir mannréttinda. Í fyrstu kynslóð mannréttinda sneri umfjöllunin að stjórnmálalegum 

réttindum eins og rétti til tjáningarfrelsis og rétti til að taka þátt í stjórn lands síns, beint eða 

með því að kjósa til þess fulltrúa í frjálsum kosningum. Umfjöllun annarrar kynslóðar 

mannréttinda laut að rétti einstaklinga til efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra 

réttinda sem nauðsynleg væru til þess að virðing þeirra og þroski fái notið sín. Í bæði fyrstu 

og annarri kynslóð mannréttinda er þannig fjallað um réttindi einstaklinga.
29

 Þriðja kynslóð 

mannréttinda varðar réttindi hópa. Má þar til dæmis nefna ákvæði Banjul samningsins um 

mannréttindi, þar sem kveðið er á um rétt hópa til að ráðstafa fjármunum og öðrum auðlindum 

sínum af fúsum og frjálsum vilja.
30

  

                                                      
26

 Jeffry A. Frieden, David A. Lake og Kenneth A. Schultz, World Politics: Interests, Interactions, Institutions 

(New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2010), 412 og Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 

Mannréttindaskrifstofa Íslands, http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-island/helstu-samningar/sameinudu-

thjodirnar/mannrettindayfirlysing-sth/ (sótt 24. mars 2012). 
27

 Mark D. Kielsgard, „Universalism and Human Rights in the 21 st Century,“ Asia Pacific Law Review 19, nr. 2 

(2011): 156. 
28

 Frieden, Lake og Schultz, World Politics: Interests, Interactions, Institutions, 412. 
29

 Chris Brown, „Human rights,“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to International 

Relations, 4. útg. ritstj. John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 

508 og  Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 21. og 22. gr. 
30

 Chris Brown, „Human rights,“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to International 

Relations, 4. útg. ritstj. John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 

http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-island/helstu-samningar/sameinudu-thjodirnar/mannrettindayfirlysing-sth/
http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-island/helstu-samningar/sameinudu-thjodirnar/mannrettindayfirlysing-sth/
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Fyrsta kerfisbundna skrefið í áttina að því að regluvæða það hvernig ríki eiga að koma 

fram við borgara sína voru tekin í stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna sem tók gildi árið 1945. 

Í 55. grein sáttmálans kemur til að mynda fram að í samræmi við meginregluna um jafnrétti 

og sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga, skuli Sameinuðu þjóðirnar stuðla að því að ríki virði 

mannréttindi og grundvallarfrelsi allra einstaklinga, með því að mismuna fólki ekki eftir 

kynferði, kyni, tungumáli eða trú.
31

  

Fljótlega eftir stofnun Sameinuðu þjóðanna hófst vinna við að skýra ákvæði 55. 

greinar nánar. Slík túlkun ákvæðisins var talin nauðsynleg til þess að hægt væri að skýra 

frekar til hvaða réttinda það tæki og hvaða réttindi nákvæmlega það væru sem ríkjum væri 

skylt að vernda. Til að hægt væri að ná þessu markmiði var sett fram Mannréttindayfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna sem tók gildi árið 1948. Litið var á hana sem grundvöll að nútíma 

mannréttindalögum. Þrátt fyrir að mannréttindayfirlýsingin sé ekki bindandi fyrir ríki, er hún 

talin vera opinber lágmarksmælikvarði þeirra réttinda sem teljast til 

grundvallarmannréttinda.
32

 

Sameinuðu þjóðirnar áttu síðar það erfiða verkefni fyrir höndum að gera ákvæði 

mannréttindayfirlýsingarinnar lagalega bindandi fyrir aðildarríkin, þannig að hægt væri að 

framfylgja þeim. Samkomulag náðist loks eftir 18 ára samningaviðræður um að gera tvo 

aðskilda sáttmála sem tóku gildi árið 1976. Um var að ræða í fyrsta lagi alþjóðlegan sáttmála 

um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (ABSR) og í öðru lagi alþjóðlegan sáttmála um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (AEFMR). Þessir sáttmálar hafa verið taldir 

bindandi fyrir þau ríki sem hafa samþykkt þá.33  

Mismunandi ástæður eru fyrir því að ríki skuldbindi sig til að fylgja alþjóðlegum 

mannréttindasamningum. Stjórnmálafræðingurinn Andrew Moravcsik telur að ríki sem 

raunverulega vilja slíta sig frá einræðisstjórn og jafnvel ofbeldisfullri sögulegri fortíð skrifi 

undir mannréttindasáttmála með það fyrir augum að festa í sessi nýjar stofnanir og 

betrumbætta stjórnarframkvæmd. Þegar ríki skuldbinda sig til að fylgja alþjóðlegum 

mannréttindasamningum leiðir það almennt til þess að ríkin skuldbinda sig einnig til 

pólitískrar enduruppbyggingar. Þetta felur það í sér að ef ríki stefna að lýðræðislegum 

stjórnarháttum ætti það einnig að leiða til þess að þau hefðu löngun til að gerast aðilar að 

                                                                                                                                                                      
508-9 og African (Banjul) Charter on Human and Peoples´ Rights, 21. gr., University of Minnesota: Human 

Rights Library, http://www1.umn.edu/humanrts/instree/z1afchar.htm (sótt 19. apríl 2012). 
31

 Frieden, Lake og Schultz, World Politics: Interests, Interactions, Institutions, 412. 
32

 Sama heimild, 412. 
33

 Sama heimild, 412-14. 
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alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. Samkvæmt framansögðu eru alþjóðleg mannréttindalög 

í flestum tilvikum tæki sem ríki nota kerfisbundið til að breyta þeirra eigin pólitísku hvötum.34 

Mannréttindi byggjast, eins og áður hefur komið fram, á því að ríki virði 

einstaklinginn. Það eru því einstaklingarnir og staða þeirra í samfélaginu sem býr til og 

viðheldur þessum rétti. Fram hefur komið hjá ýmsum alþjóðlegum mannréttindastofnunum að 

ekki sé hægt að ganga út frá því að við komum til með að njóta þessara réttinda skilyrðislaust, 

ef ekki er reynt að tryggja að þessi sömu réttindi verði einnig virt á öðrum stöðum í 

heiminum. Ef það yrði réttlætanlegt fyrir sumar ríkisstjórnir að brjóta gegn mannréttindum 

tiltekinna einstaklinga, gætum við líklega ekki haldið fram vörnum til handa okkur sjálfum ef 

okkar eigin ríkisstjórn myndi vilja brjóta gegn okkar mannréttindum. Samkvæmt þessu er 

einungis hægt að tryggja að mannréttindi verði ekki brotin ef þau gilda á alheimsvísu, og ekki 

einvörðungu lagalega heldur einnig í framkvæmd.35 

Erfitt getur þó reynst að ná því markmiði að þeim mannréttindaviðmiðum sem sett 

hafa verið í lög verði framfylgt. Þetta getur meðal annars stafað af því að ýmsir leiðtogar 

ríkja, og þá sér í lagi leiðtogar þróunarríkjanna, bera oft fyrir sig ýmiss konar réttlætingar fyrir 

því að vernda ekki sérstök mannréttindi. Hafa þeir þannig meðal annars bent á að í þeirra 

landi sé til staðar ólík forgangsröðun varðandi slík réttindi almennt og hafi þannig verið 

félagslega mótaðar í samræmi við aðstæður og þá einstaklinga sem þar búa. Slíkar réttlætingar 

geta þó líklega ekki haldið yfir lengri tíma, því eftir því sem þróunin verður meiri og með 

aukinni vestrænni alheimsvæðingu er talið að viðmiðin komi til með að breiðast út með 

tímanum.36 Sem dæmi um þetta má nefna viðleitni stjórnvalda í Úganda til að sporna við 

útbreiðslu hinsegin fólks. Á árinu 2009 var samþykkt frumvarp gegn hinsegin fólki (e. Anti 

Homosexuality Bill) þar sem kveðið var á um lífstíðarfangelsi þessara einstaklinga einungis á 

grundvelli kynhneigðar. Vegna þrýstings frá alþjóðasamfélaginu í kjölfar frumvarpsins voru 

refsingarnar að einhverju leyti mildaðar. Þó er þar ákvæði enn þar sem kveðið er á um að hver 

sá sem tilkynnir ekki hinsegin fólk til lögreglu eða þann sem styður samtök sem berjast fyrir 

réttindum þeirra geti þurft að sæta fangelsisrefsingu í allt að þrjú ár.
37

 

Virðing fyrir mannréttindum er flókið gagnvirkt ferli, sérstaklega þegar þau eru ekki 

enn orðin viðurkennd af öllum í samfélaginu og þegar sumir vilja sporna við því að þau 

                                                      
34

 Sama heimild, 422.  
35

 Sama heimild, 423-4. 
36

 Marsh og Payne, „The Globalization of Human Rights and the Socialization of Human Rights Norms,“ 686-7. 
37

 Human Rights Watch, „Uganda:´Anti-Homosexuality´ Bill Threatens Liberties and Human Rights Defenders: 

Proposed Provisions Illegal, Ominous, and Unnecessary,“ Human Rights Watch, 15. október 2009. 

http://www.hrw.org/news/2009/10/15/uganda-anti-homosexuality-bill-threatens-liberties-and-human-rights-

defenders (sótt 15. apríl 2012). 
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réttindi öðlist virðingu. Þannig er ekki nægilegt að innleiða viðmið í lög án þess að til staðar 

sé félagslegur stuðningur við lögin. Þetta samvirka sjónarhorn á hnattvæðingu mannréttinda 

og félagsvæðingu mannréttindaviðmiða felur í sér að menning ætti ekki að vera óyfirstíganleg 

hindrun við útbreiðslu mannréttindaviðmiða. Þetta stafar einfaldlega af því að menning 

samfélaga er sífellt að mótast og breytast eins og áður hefur komið fram. Lagasetning ein og 

sér mun því ekki tryggja nægilega vernd mannréttinda þar sem breytingar á stigi 

menningarinnar sjálfrar er jafn mikilvægur þáttur í ferlinu. Þar að auki geta lagaákvæði ekki 

farið of langt frá menningu og viðmiðum samfélagsins, því ef það er gert verður hugsanlega 

bakslag líkt og sést hefur í Rússlandi. Þar höfðu verið sett vestræn mannréttindaákvæði í lög 

og stjórnarskrá sem var svo aftur breytt vegna þess að samfélagsleg viðhorf voru þeim ekki 

samrýmanleg.38  

Atvikið í Rússlandi átti sér þann aðdraganda að árið 1993 setti rússneska ríkið í 

stjórnarskrá sína ákvæði þar sem kveðið var á um trúfrelsi og aðskilnað ríkis og kirkju. Með 

þessu hóf fjöldi vestrænna trúarhópa að starfa í Rússlandi ásamt ýmsum trúarhreyfingum. 

Fundu þessir trúarhópar fyrir mikilli andstöðu frá rússneskum stjórnvöldum ásamt 

rétttrúnaðarkirkjunni í Rússlandi sem hafði verið ríkjandi í landinu fyrir lagabreytinguna. 

Þannig töldu þessir aðilar að nýju trúarhóparnir sem og trúarhreyfingarnar sem komnar voru 

fram væru mikil ógn við rétttrúnaðarkirkjuna og einnig við hina þjóðlegu sjálfsmynd 

Rússlands. Leiddi þetta til þess að reynt var að breyta þeim lögum sem sett höfðu verið 

varðandi málefnið og hófu svæðisbundin stjórnvöld að setja strangari reglur um rétttrúnað. 

Árið 1997 var svo komið að ríkisstjórn Rússlands breytti stjórnarskránni aftur þannig að hún 

varð í samræmi við hinar strangari reglur sem giltu á einstökum svæðum.39 

Samkvæmt framansögðu verður því að telja að þrátt fyrir að ríki samþykki að vera 

aðili að alþjóðlegum mannréttindasáttmálum og jafnvel þótt þau innleiði lagaákvæði sem 

kveða á um að einstaklingar og ríki skuli virða þau, getur verið að ríkið komist ekki hjá því að 

brjóta gegn þessum ákvæðum þar sem samfélagið hefur ekki meðtekið og viðurkennt þessi 

mannréttindaviðmið sem algild og rétt. Ríkið er því vanbúið til að geta veitt þá vernd sem 

kveðið er á um í þessum mannréttindareglum. 

 Þessi skortur á félagsvæðingu er þó ekki eina ástæða þess að ríki virða ekki 

mannréttindi. Það er engin ein skýring á því hvers vegna ríki brjóta gegn reglum um 

mannréttindi. Í reynd er heldur engin ein skýring á því hvers vegna einstaklingar, hópar og 

ríki leitast við að vernda mannréttindi í sínu eigin ríki sem og erlendis. Þegar ríki bæla niður 
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 Marsh og Payne, „The Globalization of Human Rights and the Socialization of Human Rights Norms,“ 687. 
39
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mannréttindi einstaklinga getur verið að um sé að ræða pólitíska aðferð sem ríki og 

ríkisstjórnir notist við til að vernda ríkið frá raunverulegum og hugsanlegum ógnunum. Ætti 

það því ekki að koma á óvart að verndun mannréttinda sé einnig pólitísk aðferð sem ýmsir 

pólitískir aðilar nota til að ná fram ýmsum markmiðum.40 

Setning staðla um mannréttindi er ekki ferli sem stendur í stað og er það því 

sambærilegt þeim hugtökum sem hefur verið fjallað um í þessum kafla. Nýjar aðstæður sem 

leitt geta til kúgunar eða vanmættis eru sífellt að uppgötvast og nýjar áskoranir því að koma 

fram. Sem dæmi um þetta má nefna að réttindi hinsegin fólks og fatlaðra einstaklinga voru 

málefni sem ekki var hugsað um fyrir nokkrum áratugum.41  

Þær kenningar og þau hugtök sem að framan hefur verið fjallað um byggja að hluta til 

á sams konar atriðum og fela í sér tengsl innbyrðis. Útgangspunkturinn er sá að hinn 

félagslegi heimur sé sífellt að breytast og mótast og að það séu að verða til ákveðin hnattræn 

mannréttindaviðmið, þau sömu um allan heim. Þessi mannréttindaviðmið geta þó stangast á 

við þær hefðir og menningu sem til staðar er í tilteknum samfélögum. Þannig getur myndast 

togstreita á milli tiltekinna hefða og nýrra hnattrænna mannréttindaviðmiða. Með hliðsjón af 

meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar er þetta lykilþáttur í að skýra þær undirstöður sem liggja 

að baki þeirri félagslegu skiptingu sem til staðar er á Indlandi sem er einstök eins og áður 

hefur komið fram og um verður fjallað í næsta kafla. 

 

 

                                                      
40

 Frieden, Lake og Schultz, World Politics: Interests, Interactions, Institutions, 422. 
41

 Makau Mutua, „Standard Setting in Human Rights: Critique and Prognosis,“ Human Rights Quarterly 29 

(2007): 619-20. 
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3 Hin félagslega formgerð Indlands 

Eins og áður hefur komið fram snýr umfjöllunarefni ritgerðarinnar að því hvort að Indland sé 

að brjóta á rétti tiltekinna hópa – rétti sem ríkið hefur áður skuldbundið sig til að fylgja 

samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasamningum. Að því sögðu er nauðsynlegt að fjalla um 

þá félagslegu formgerð og uppbyggingu sem ríkir í landinu þar sem uppbyggingin sjálf er 

megin kjarni og ástæða þeirrar mismununar sem átt hefur sér stað á Indlandi í gegnum tíðina. 

Þessi uppbygging grundvallast á svokölluðu erfðastéttakerfi þar sem einstaklingum er raðað á 

stigskiptan hátt niður í flokka þar sem hver flokkur og þeir einstaklingar sem honum tilheyra 

hafa mismunandi réttindi. Verður því í framhaldinu byrjað á því að gera grein fyrir svokallaðri 

„félagslegri útilokun“ og hvað hún felur í sér. Þá verður fjallað um erfðastéttakerfið sjálft og 

þá stigskiptingu sem þar ríkir. Loks verður farið yfir þær breytingar sem hafa orðið á 

erfðastéttakerfinu með aukinni hnattvæðingu. 

 

3.1 Félagsleg útilokun 

Hugtakið félagsleg útilokun er víðtækt hugtak og getur haft ólíkar merkingar. Almennt 

samkomulag ríkir þó um grundvallarinntak þess, sem og að hugtakið hafi ákveðin tengsl við  

fátækt og ójöfnuð.42 Það hefur verið skilgreint sem félagslegt ferli sem felur í sér neitun um 

sanngjörn og jöfn tækifæri tiltekinna félagslegra hópa á ýmsum sviðum samfélagsins, sem 

aftur leiðir til þess að þeir einstaklingar sem tilheyra hinum útilokaða hópi geta ekki tekið þátt 

í stjórnmálalegri, efnahagslegri og félagslegri virkni samfélagsins. Þrjú einkenni félagslegrar 

útilokunar skipta sérstöku máli í þessu samhengi sem vert er að gera grein fyrir. Í fyrsta lagi 

felur félagsleg útilokun í sér neitun um jöfn tækifæri, í öðru lagi tengist félagsleg útilokun 

félagslegum samskiptum og í þriðja lagi leiðir neitun jafnra tækifæra, eða neitun aðgangs að 

tilteknum úrræðum, til frelsisskorts og til fátæktar þessara útilokuðu hópa. Félagsleg útilokun 

                                                      
42

 Mayra Buvinic, „Introduction: Social Inclusion in Latin America,“ í Social Inclusion and Economic 

Development in Latin America,  ritstj. Mayra Buvinic og Jacqueline Mazza með Ruthanne Deutsch, (Baltimore: 
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hefur þannig mikil áhrif á aðgang einstaklinga að jöfnum tækifærum þegar félagsleg 

samskipti eiga sér stað á milli æðri stétta og lægri stétta.43  

Á Indlandi snýst félagsleg útilokun um þjóðfélagsleg samskipti hópa og stofnana sem 

útiloka, mismuna, einangra og svipta vissa hópa tilteknum réttindum, einvörðungu á 

grundvelli þess hvaða stétt þeir tilheyra. Ástæða þess er erfðastéttakerfi Indlands sem hefur 

stýrt hinu félagslega, efnahagslega og pólitíska samfélagi í gegnum aldirnar. Fræðimenn hafa 

fjallað um að erfðastéttakerfið sé það kerfi félagslegrar og efnahagslegrar stjórnunar sem 

stýrist af ákveðnum reglum og viðmiðum sem séu ólík eftir einkennum hópa. Skipulag 

kerfisins miðar þannig að skiptingu einstaklinga niður í félagslega hópa eða stéttir þar sem 

borgaraleg, menningarleg og efnahagsleg réttindi hverrar stéttar eru fyrirfram ákveðin. Þeim 

er úthlutað við fæðingu og þessi réttindi eru arfgeng. Af þessu má þannig sjá að úthlutun 

réttinda einstaklinga er ójöfn og stigskipt. Mikilvægasta einkenni erfðastéttakerfisins er það 

að til að kerfið geti virkað, verður það að byggjast á félagslegri útilokun. Kerfið er svo styrkt 

enn frekar með réttlætingu og stuðningi heimspekilegra þátta í hindúatrúnni. Þessi útilokun og 

mismunun borgaralegra, menningarlegra og sér í lagi efnahagslegra réttinda, er þannig kjarni 

kerfisins.44  

Þessi útilokun tiltekinna hópa til jafnréttis og frelsis, ásamt öðrum 

grundvallarmannréttindum, kemur í veg fyrir að einstaklingarnir hafi tækifæri til að öðlast 

þekkingu og komast ofar í metorðastigann á nokkurn hátt. Má því líta svo á að 

grundvallarreglur vestrænna ríkja um jafnrétti og frelsi séu ekki þær meginreglur sem hafðar 

eru að leiðarljósi í erfðastéttakerfinu. Þetta kerfi stangast því á við fjölda annarra samfélaga 

þar sem áhersla er lögð á réttindi einstaklinga. Erfðastéttakerfið veitir þannig einstaklingunum 

sjálfum engin tiltekin réttindi heldur er markmiðið það að efla einingu heildarsamfélagsins.45 

Myndar kerfið ákveðna mynd af stjórnmálum sem setur sameiginleg réttindi og frelsi hópa í 

forgang fram yfir sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga.46 Því má líta svo á að í erfðastéttakerfinu 

felist ákveðin félagsleg útilokun ýmissa réttinda sem ákvarðast eftir tilteknum reglum.  

Með tilkomu vestrænna mannréttindaviðmiða til Indlands hefur myndast ákveðin 

andstæða við kerfið og þannig hefur verið grafið undan kjarna þess og þeim réttlætingum sem 
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settar hafa verið fram því til stuðnings. Vestræn mannréttindaviðmið kveða þannig á um bann 

við hvers kyns mismununar á grundvelli ómálefnalegra sjónarmiða líkt og kynþáttar, stöðu og 

stétt. Erfðastéttakerfið nær ekki að virka og viðhalda sér án slíkrar mismununar. Verður nú í 

framhaldinu fjallað nánar um uppbyggingu erfðastéttakerfisins og hvað kerfið felur í sér.  

 

3.2 Erfðastéttakerfið og Dalítar 

Eins og fram hefur komið þá hefur erfðastéttakerfi Indlands haft grundvallarhlutverki að 

gegna í indversku samfélagi um langt skeið. Kerfið byggir á þeirri hugmynd að sumir hópar 

eigi skilið minni virðingu og færri réttindi en aðrir, á grundvelli þess inn í hvaða stétt 

einstaklingarnir fæðast. Þess háttar stéttarskipting er til þess fallin að grafa undan 

grundvallarmannréttindum,47 en samkvæmt áðurnefndri mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna eiga allir menn að vera bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum.48 

Svo hægt sé að átta sig á erfðastéttakerfinu er mikilvægt að gera grein fyrir uppruna 

þess. Orðið „caste“ er upprunnið frá Portúgal og Spáni, eða nánar tiltekið frá orðinu „casta“ 

og felur í sér eitthvað sem ekki er blandað saman. Talið er að orðið hafi verið innleitt í 

indverskt samfélag af Portúgal á miðri 15. öld.49 Ekki eru allir sammála um uppruna kerfisins 

en þó eru þau áhrif sem kerfið hefur leitt af sér og síðar verður nánar fjallað um, 

óumdeilanleg.50 Kerfið er talið hafa verið við lýði á Indlandi í yfir 3000 ár51 og skiptist niður í 

erfðastéttir (e. varna). Höfuðstéttir kerfisins eru fjórar talsins og skiptast eftir ákveðinni reglu 

ásamt því sem hver stétt nýtur mismikillar virðingar. Æðst er stétt „Bramína“ sem eru prestar 

og fræðimenn.52 Því hefur verið haldið fram að kerfið hafi verið þróað áfram af þeim og að 

þeir hafi haft það að markmiði að viðhalda, með aðstoð kerfisins, þeirra eigin yfirvaldi yfir 

þeim sem voru minna menntaðir og höfðu minni færni.53 Á eftir Bramínum kemur svo stétt 

„Kshatríya“, en þar undir falla aðalsmenn og hermenn. Því næst er það stétt „Vaishyja“ sem 
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eru efnaðir bændur, iðnaðarmenn og kaupmenn og loks er það stétt „Súdra“ en henni tilheyra 

þjónar, smábændur og verkamenn.54  

Fyrir neðan þær stéttir sem hér voru nefndar koma svo stéttleysingjar eða öðru nafni 

hinir ósnertanlegu.55 Hinir ósnertanlegu hlutu þessa nafngift þar sem meðlimir efri stétta töldu 

snertingu þeirra vera mengandi og óhreina.56 Til að varpa skýrara ljósi á þetta má nefna sem 

dæmi að ef einhver af hinum efri stéttum kemst í snertingu við ákveðin lífræn efni, svo sem 

blóð eða jafnvel aðeins skugga hinna ósnertanlegu, getur það leitt til þess að ákveðnar 

hreinsunarathafnir verði að fara fram. Slíkar hreinsunarathafnir geta tekið langan tíma þar sem 

þær fara eftir flóknum og tímafrekum aðferðum sem eiga rætur að rekja til gróinna helgisiða 

hindúatrúarinnar. Hinir ósnertanlegu eru því í reynd úrhrök samfélagsins, sem einstaklingar af 

hinni lægstu höfuðstétt geta traðkað á að vild, ef þeim væri á annað borð leyfilegt að komast í 

snertingu við þá. Það er þeim hins vegar ekki heimilt.57 Þó hefur verið reynt að stemma stigum 

við iðkun slíks ósnertanleika þar sem hinir ósnertanlegu rúmast innan svokallaðrar 

áætlunarstéttar (e. scheduled castes) en í stjórnarskrá landsins hafa verið sett lagaákvæði sem 

kveða á um sérstök réttindi til þeirra sem tilheyra þessari stétt meðal annars með það að 

markmiði að útrýma iðkun ósnertanleika. Um það verður nánar fjallað síðar í ritgerðinni.58 

Í dag búa hinir ósnertanlegu, sem eru um það bil 16% af þeim rúmlega milljarði íbúa 

landsins, um allt Indland.59 Mahatma Ghandi, sá leiðtogi Indverja sem barðist alla tíð fyrir 

auknum réttindum hinna ósnertanlegu, kaus að kalla þá „Harijana“, eða börn Guðs.60 Sjálfir 

hafa hinir ósnertanlegu þó kosið að kalla sig „Dalíta“ eða hina vonlausu. Það sama gildir um 

Dalíta og þá sem fæðast inn í aðrar stéttir að staða þeirra breytist aldrei. Meðal Dalíta ríkir 

almennt mikil fátækt, úrræðaleysi og vonleysi og hafa framfarir á sviði efnahagsmála í 

Indlandi lítið náð að bæta stöðu þeirra. Menntunarleysi þessa hóps er mikið og ríkir slæmt 

heilbrigðisástand á meðal þeirra.61 Þessir einstaklingar voru útilokaðir frá erfðastéttakerfinu og 

þannig urðu þeir eins konar „útlagar“. Í margar aldir hefur Dalítum verið bannað að deila 

vatni, fæðu og húsnæði með meðlimum efri stétta og eru neyddir til að búa í úthverfum og eru 

þannig aðskildir frá öðrum. Hafa þeir í gegnum tíðina þurft að horfast í augu við félagslega, 

menningarlega og stjórnmálalega undirokun annarra stétta. Með erfðastéttakerfinu hefur 
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Dalítum þannig verið gert að annast þau störf sem þykja ómannúðlegust, allt frá því að 

hreinsa götur, þrífa úrgang annarra, sem og ánauðavinnu.62 Hefur verið talið að vanmáttur eða 

viljaleysi stjórnvalda til raunhæfra úrræða og aðgerða til að sporna við þessari skiptingu 

jafngildi í reynd „mannréttindabroti“ af hálfu indverska ríkisins63 en um það verður fjallað 

nánar síðar í ritgerðinni.  

 

3.3 Breytingar á erfðastéttakerfinu með tilkomu aukinnar hnattvæðingar 

Erfðastéttakerfið á Indlandi hefur farið í gegnum hraðar breytingar á undanförnum áratugum 

með tilkomu aukinnar hnattvæðingar og innleiðingu vestrænna viðmiða í samfélagið. Þessar 

breytingar hafa þó ekki leitt til þess að kerfið hafi verið lagt niður með öllu líkt og margir 

stjórnmálaleiðtogar höfðu vonast til, heldur hefur kerfið fremur tekið á sig nýja mynd.64 Við 

skoðun á þeim breytingum sem orðið hafa á erfðastéttakerfinu er hjálplegt að fjalla um 

hugtakið „afhefðavæðingu“ (e. de-tradionalisation) og hvað það er sem felst í því.65  

Í upphafi umfjöllunar um hugtakið þykir vert að byrja á því að skoða hvað felist í 

„hefðbundnu“ samfélagi. Samkvæmt Giddens (1994), eru „hefðir“ leið til að jafna árekstra á 

milli mismunandi gilda og lífstíls. Þegar gildi hafa verið valin í ákveðnu samfélagi mynda þau 

tiltekna sýn og í gegnum þá sýn horfa þeir einstaklingar, sem í samfélaginu búa, á heiminn. 

Hægt er að færa rök fyrir því að áðurnefnd vesturlandavæðing hafi leitt til þess að hin 

hefðbundnu áhrif sem fyrir voru í indversku samfélagi hafi minnkað með tilkomu nýrra 

vestrænna viðmiða. Þetta er breytingarferli sem nefnt hefur verið afhefðavæðing. 

 Afhefðavæðing felur það í sér að vestræn nútímavæðing leysir upp þá hefð sem fyrir 

var í samfélaginu, sem leiðir til þess að hefðbundin áhrif erfðastéttakerfisins dvína. 

Samkvæmt Beck og Beck-Gernsheim (2001) stafar þetta af því að sjálfsmyndir hópa sem fyrir 

eru og það sem einkennir hefðbundin félagsleg sambönd, til dæmis stéttarskipting, missir 

merkingu sína og flosnar upp.
66

 Með afhefðavæðingu verða einstaklingar meðvitaðri um 

stöðu sína í samfélaginu og þróa með sér gagnrýna hugsun um það hver staða þeirra eigi að 

vera. Í tilviki lægri stétta og Dalíta getur afhefðavæðing leitt til þess að meðlimir þessara hópa 
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byrja í auknum mæli að mynda sér skoðanir um hvers vegna þetta félagslega kerfi heldur 

þeim svo neðarlega í stigveldinu.
67

  

Það sem er athyglisvert við Indland að þessu leyti er það að þrátt fyrir að þær gömlu 

hefðir sem til staðar voru á Indlandi hafi minnkað með afhefðavæðingu, og að önnur vestræn 

viðmið hafi komið í staðinn, hefur hið rótgróna erfðastéttakerfi ekki veikst og sú mismunun 

sem fram hefur farið á grundvelli þess ekki minnkað. Má fremur segja að kerfið hafi í raun 

styrkst,
68

 en samkvæmt nýlegum rannsóknum hafa skráð brot gagnvart lægri stéttum og 

Dalítum aukist á síðastliðnum árum, eins og nánar verður fjallað um síðar. 

Þannig hefur vesturlandavæðing haft tvenns konar áhrif á indverskt samfélag. Annars 

vegar hefur afhefðavæðing átt sér stað og með henni hafa orðið til ný viðmið, meðal annars 

um mannréttindi. Hins vegar hafa áhrif hins gamla erfðastéttakerfis aukist, því meðlimir 

hverrar stéttar reyna nú eftir fremsta megni að ríghalda í það vald sem þeir hafa áður notið og 

að framan var lýst. Þannig hefur barátta milli einstakra stétta aukist við afhefðavæðingu þar 

sem hver stétt reynir að viðhalda því efnahagslega og stjórnmálalega valdi sem þær hafa áður 

notið.
69

  

Til að varpa skýrara ljósi á þetta er hægt að líta til þeirra aðgerða sem ríkisstjórnin 

hefur farið í með tilkomu vestrænna mannréttindaviðmiða. Í stjórnarskrá Indlands hafa nú 

verið sett sérstök ákvæði um svokallað „kvótakerfi“ þar sem tekin eru frá sæti á indverska 

þinginu, í ríkisstjórninni, í skólum og öðrum stofnunum fyrir lægri stéttir og Dalíta. Þetta 

hefur leitt til þess að meðlimir annarra stétta telja að stöðu sinni sé með þessu ógnað. Ofbeldi 

og brot gegn lægri stéttum og Dalítum eiga sér nú stað í auknum mæli þar sem meðlimir efri 

stétta beita kúgun, ofbeldi og mismunun til að reyna að viðhalda stöðu sinni.
70

 Útrýming 

erfðastéttakerfisins getur, af þessum sökum, orðið sérstaklega erfitt viðfangsefni þar sem full 

samstaða ríkir ekki á meðal borgara landsins um málefnið og því hefur myndast ákveðin 

spenna á milli þeirra sem vilja halda í erfðastéttakerfið og þeirra sem vilja útrýma því. 

Indland er aðili að þeim helstu alþjóðlegu mannréttindasamningum sem gerðir hafa 

verið.
71

 Með aðild sinni að þessum mannréttindasamningum hefur Indland skuldbundið sig til 

að fylgja þeim reglum og viðmiðum sem þar koma fram. Til að fullnægja þessum samningum 

hefur Indland sett ýmis ákvæði í stjórnarskrá sína og almenn lög þar sem reynt hefur verið 
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veita Dalítum og lægri stéttum betri réttarstöðu og jafnan rétt  á við aðra með því að útrýma 

þeirri mismunun sem leiðir af erfðastéttakerfinu. Þrátt fyrir setningu þessara lagaákvæða hefur 

þó ekki tekist að uppræta kerfið sjálft.72 Verður hér í næsta kafla fjallað sérstaklega um hvaða 

aðgerðir það eru sem stjórnvöld á Indlandi hafa gripið til á undanförnum áratugum til að 

stemma stigum við þeirri mismunun sem leitt hefur af erfðastéttakerfinu og hvort Indland sé 

að uppfylla skuldbindingar sínar samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasamningum að þessu 

leyti.  
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4 Hefur Indlandi tekist að uppfylla skuldbindingar sínar samkvæmt 

alþjóðlegum mannréttindasamningum? 

Eins og fram hefur komið er ljóst að erfðastéttakerfi Indlands er byggt upp á mismunun 

einstaklinga milli stétta. Þessi mismunun hefur verið kjarni kerfisins og grundvöllur virkni 

þess. Með aukinni hnattvæðingu hafa almenn gildi í samfélaginu breyst og þróast og ný 

viðmið litið dagsins ljós. Á sviði mannréttinda hefur Indland orðið aðili að ýmsum 

alþjóðlegum mannréttindasamningum þar sem vestræn mannréttindaviðmið eru undirstaðan. 

 Í kjölfar aðildar Indlands að þessum mannréttindasamningum hefur ríkið reynt að 

útrýma þeirri mismunun sem leiðir af erfðastéttakerfinu með tilteknum aðgerðum svo það geti 

talist hafa uppfyllt þær skuldbindingar sem af samningunum leiða. Sett hafa verið ákvæði í 

stjórnarskrá landsins og almenn lög þar sem tekið er á vandanum, ásamt því sem sett hefur 

verið á laggirnar sérstök nefnd sem á að hafa eftirlit með því að þessi lagaákvæði séu virt. 

Verður nú í framhaldinu fjallað nánar um hver þessi lagaákvæði eru og einnig verður 

nefndinni gerð skil. Auk þess mun umfjöllunin beinast að því hvort þessar aðgerðir hafi dugað 

til við að stemma stigum við vanda erfðastéttakerfisins, og hvort Indland hafi í reynd náð að 

fullnægja sínum skuldbindingum samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasamningum.  

4.1 Stjórnarskrá Indlands og önnur lagasetning 

Til þess að sigrast á þeirri mismunun sem til staðar hefur verið á Indlandi, hefur verið gripið 

til nokkurra aðgerða af hálfu indverska ríkisins. Þessar aðgerðir eru meðal annars setning 

stjórnarskrárákvæða og annarra lagaákvæða.73 Í stjórnarskrá Indlands er tryggð vernd gegn 

mismunun og mælt er fyrir um algjört lagalegt jafnrétti. Indverska þingið hefur einnig sett 

almenn lög sem miða að því að styðja við þessi stjórnarskrárákvæði enn frekar.74 

Eftir að Indland öðlaðist sjálfstæði árið 1947, voru meginreglur um frelsi og jafnrétti 

settar í stjórnarskrá landsins.75 Þessi lagaákvæði voru meðal annars sett í stjórnarskrána til að 

bæta lagalega stöðu lægri stétta og Dalíta. Margir höfðu trú á því að með þessu, ásamt auknu 
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lýðræði og nútímavæðingu, myndi stéttaskiptingin minnka til muna.76 Í markmiðum 

stjórnarskrárinnar kemur fram að eitt þeirra sé að tryggja jafnrétti, þannig að allir borgarar 

öðlist jafna stöðu og hafi jöfn tækifæri.77 Stjórnarskrá Indlands var talin framsækin á sínum 

tíma og kveðið var á um miklar breytingar í texta hennar.78 Í dag er í stjórnarskránni að finna 

mikinn fjölda ákvæða sem nú telur á fjórða hundrað og er hún því fremur yfirgripsmikil. 

Grundvallarmeginreglur um bann við mismunun og um jafnrétti er að finna í 14.-16. 

grein stjórnarskrárinnar.79 Í 14. grein er kveðið á um að öllum borgurum landsins sé veitt 

jafnrétti frammi fyrir lögunum. Samkvæmt 15. grein kemur fram bann við mismunun og þar á 

meðal er nefnt bann við mismunun sem byggist á erfðastéttakerfinu. Í 16. grein segir enn 

fremur að borgarar eigi að hafa jöfn tækifæri til ríkisstarfa. Þá er í 17. grein kveðið á um að 

ósnertanleika hafi verið útrýmt og sett fram bann við framkvæmd hans, bæði fyrir ríkisaðila 

sem og einstaka borgara. Kveðið er á um að framkvæmd ósnertanleika eigi að vera refsivert 

athæfi í samræmi við almenn lög.80 Einnig er að finna ákvæði um bann við misnotkun á 

grundvelli stéttar í 23. grein. Um bann við mismunun á menningar- og menntunarlegum 

réttindum á grundvelli stéttar er fjallað í 29. grein og bann við sviptingu kosningaréttar  á 

grundvelli stéttar samanber 325. grein stjórnarskrárinnar.81 Af þessu má sjá að í stjórnarskrá 

Indlands er með skýrum hætti kveðið á um bann við hvers kyns mismunun á grundvelli 

stéttar.  

Í stjórnarskrána hafa einnig verið sett önnur ákvæði sem snúa sérstaklega að Dalítum 

eða áætlunarstéttum og áætlunarflokkum eins og þeir eru þar nefndir.82 Ákvörðun þess hverjir 

falla innan áætlunarstétta og áætlunarflokka má rekja til lista sem gerður var af bresku 

ríkisstjórninni árið 1935, þegar Bretland hafði yfirráð á Indlandi, um þá hópa sem uppfylltu 

skilyrði til að eiga rétt á sértækum aðgerðum af hálfu ríkisins á þessum tíma.83 Þau ákvæði 

stjórnarskrárinnar sem lúta að áætlunarstéttum og áætlunarflokkum sem hafa haft einna mest 

áhrif fyrir lægri stéttir og Dalíta eru ákvæði um svokallað kvótakerfi sem veitir þessum 

stéttum tiltekinn rétt umfram aðrar stéttir. Í þessu samhengi má nefna að samkvæmt 330. og 
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333. grein stjórnarskrárinnar er heimilt að taka frá sæti fyrir meðlimi áætlunarstétta og 

áætlunarflokka í ákveðnu hlutfalli við fjölda íbúa í hverju kjördæmi fyrir sig. Í 338. grein 

kemur fram að setja skuli á stofn sérstaka landsnefnd fyrir áætlunarstéttir og áætlunarflokka 

með það að markmiði að fylgjast með hvort þessar stéttir njóti þeirrar verndar sem þeim er 

tryggð í stjórnarskránni.84 Með þessum sértæku aðgerðum fyrir lægri stéttir og Dalíta, sem 

settar hafa verið fram með þessum hætti í stjórnarskrána, er í reynd um að ræða eins konar 

jákvæða mismunun sem er réttlætt með tilvísun til neikvæðrar stöðu þessara hópa í gegnum 

aldirnar.  

Í framhaldi af setningu 17. greinar stjórnarskrárinnar, sem felur í sér bann við 

ósnertanleika, hafa verið sett almenn lög sem kveða nánar á um framkvæmd ákvæðisins. Þessi 

almennu lög voru upprunalega þekkt sem lög um brot gegn ósnertanleika (e. Untouchability 

Act) frá árinu 1955 en lögunum hefur síðan þá verið breytt. Þau hafa verið endurbætt og var 

nafninu breytt í lög um vernd borgaralegra réttinda (e. Protection of Civil Rights Act) árið 

1976. Þá má einnig nefna að sett voru sérstök lög sem höfðu það að markmiði að koma í veg 

fyrir að framin yrðu grimmdarverk gegn áætlunarstéttum og áætlunarflokkum sem nefnast 

einfaldlega lög um áætlunarstéttir og áætlunarflokka (vernd gegn grimmdarverkum) (e. The 

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities)) frá árinu 1989.85 

Fram hefur komið sú gagnrýni á stjórnarskrá Indlands að þrátt fyrir að í henni sé 

kveðið á um jafnrétti fyrir alla borgara ríkisins, þá sé orðalagið fremur almenns eðlis. Á 

Indlandi eru Dalítar og lægri stéttir í mörgum tilvikum háðir efri stéttum efnahagslega. Dalítar 

inna oft af hendi vinnu fyrir meðlimi efri stétta og þiggja laun sín þaðan. Án efnahagslegs 

sjálfstæðis Dalíta hefur verið bent á að erfitt verði að framfylgja ákvæðum stjórnarskrárinnar 

um jafnrétti. Af þessum sökum er sérstök ástæða fyrir indverska ríkið að setja sértækari 

ákvæði um jafnrétti í stjórnarskrána. Væri ef til vill hægt að kveða með skýrum hætti á um að 

allir borgarar ættu að njóta efnahagslegs og félagslegs jafnréttis (e. socioeconomic equality) 

og taka þannig með beinum hætti á vandanum.86 

Einnig er vert að benda á að í stjórnarskránni er ekki að finna ákvæði sem tekur 

beinlínis gagngert á erfðastéttakerfinu sjálfu. Það kerfi sem við lýði hefur verið á Indlandi, og 

er grundvöllur mismununarinnar eins og áður hefur komið fram, hefur því ekki verið útrýmt í 

sjálfu sér. Af lestri stjórnarskrárinnar má fremur líta svo á að það sé í reynd enn við lýði. Sem 
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dæmi um þetta má nefna að í 15. grein stjórnarskrárinnar sem nefnd var hér að framan er 

kveðið á um að ríkið megi ekki mismuna borgurum á grundvelli trúar, kynþáttar, 

erfðastéttarkerfisins, kyni eða fæðingarstað.87 Af þessu má sjá að raunverulega er litið svo á 

að erfðastéttakerfið, og stéttaskipting samkvæmt því, sé sambærilegt óumflýjanlegum þáttum 

í fari einstaklinga líkt og kyni og kynþætti.  

Það væri kannski eðlilegra að setja fram ákvæði þar sem kveðið er á um að 

erfðastéttakerfið sjálft sé bannað og stéttarskipting einnig. Þannig yrði ef til vill fyrst hægt að 

grafa undan kjarna þess vanda sem leiðir af erfðastéttakerfinu og felur í sér mismunun á 

grundvelli þess. Þessi afstaða ríkisstjórnarinnar, að setja ekki ákvæði í stjórnarskrána þar sem 

kveðið er með beinum hætti á um útrýmingu erfðastéttakerfisins, er hægt að túlka sem svo að 

óvissa ríki á meðal stjórnvalda um það hvort slíkt ákvæði eigi að setja eða ekki.88 Eins og fram 

hefur komið hafa því verið sett ýmis ákvæði sem miða að því að veita tilteknum stéttum meiri 

og betri rétt og hafa málefni Dalíta þar helst verið í  kastljósinu. Með þessu hefur verið gerður 

stór greinarmunur á málefnum Dalíta annars vegar og málefnum erfðastéttakerfisins sjálfs 

hins vegar.89 Er hægt að líta svo á að þessi niðurstaða sé fremur mótsagnakennd og feli í sér 

eins konar „hvorki né“ afstöðu ríkisstjórnarinnar og að hún sé með þessu að koma sér undan 

því að takast á við rót vandans sem liggur í kerfinu sjálfu. 

 

4.2 Mannréttindanefnd Indlands 

Mannréttindanefnd Indlands (e. the National Human Rights Commission of India) var stofnuð 

árið 1993 með stoð í lögum sem sett voru um vernd mannréttinda (hér eftir LVM), af hálfu 

ríkisstjórnar Indlands.90 Nefndinni var gefið það víðtæka hlutverk að rannsaka 

mannréttindabrot, fara yfir lagaákvæði og stefnur, og átti hún að vera leiðandi í menntun 

borgaranna um almenn mannréttindi.91 Í nefndinni situr einn formaður sem verður að hafa 

áður sinnt starfi dómstjóra Hæstaréttar Indlands. Meðal annarra meðlima nefndarinnar eru 

einn núverandi eða fyrrverandi dómari Hæstaréttar og einn dómstjóri yfirréttar Indlands, sem 

er næsta dómstig fyrir neðan Hæstarétt. Þá skulu einnig sitja í nefndinni tveir meðlimir sem 

skipaðir eru vegna þekkingar eða reynslu sinnar á mannréttindamálefnum.92 Átján 
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undirnefndir voru einnig settar á stofn og var með þessu vonast til að fram færi betri rannsókn 

á brotum sem grundvallast á stéttarstöðu og var markmiðið einnig að Indland gæti betur skilið 

og beitt reglum alþjóðlegra mannréttindasamninga.93  

 Þessum markmiðum hefur þó að meginefni til ekki verið náð og hefur 

mannréttindanefnd Indlands í reynd ekki verið nægilegt aðhald fyrir ríkisstjórnina.94 Sýnt 

hefur verið fram á að ástæður þess að nefndin hafi brugðist að þessu leyti, liggja að hluta til í 

uppbyggingu nefndarinnar sjálfrar. Til þess að mannréttindastofnanir geti haft þau áhrif sem 

þeim er ætlað að hafa er þannig talið að tiltekin lágmarksskilyrði þurfi að vera uppfyllt 

varðandi form og uppsetningu slíkra stofnana.95  

Í svokölluðum „Parísarreglum“ (e. Paris principles), koma fram ákveðin 

lágmarksskilyrði sem til staðar þurfa að vera til að slíkar stofnanir geti verið nægilega 

skilvirkar og þjónað réttmætum tilgangi. Þessar reglur voru samþykktar af Mannréttindanefnd 

Sameinuðu þjóðanna árið 1992 og af Allsherjarnefnd Sameinuðu þjóðanna árið 1993.96 

Samkvæmt reglunum kemur fram að stofnun mannréttindanefnda verði að vera óháð 

afskiptum þeirra ríkja þar sem þær starfa. Skipun meðlima hennar verður þannig að fara fram 

af aðilum sem eru ótengdir ríkinu og sjálfstæðir í störfum sínum.
97

 Þetta er grundvallaratriði 

ef nefndin á að vera sjálfstæð og óháð. Samkvæmt núgildandi LVM kemur fram að forseti 

Indlands, beri ábyrgð á skipun meðlima nefndarinnar, eftir að hafa fengið tilmæli frá sérstakri 

nefnd sem skipuð er forsætisráðherra, forseta þingsins, innanríkisráðherra, leiðtoga 

stjórnarandstöðu á þinginu, leiðtoga stjórnarandstöðunnar í ríkisráðinu (e. council of states) 

og aðstoðarformanni ríkisráðsins.98 Af þessu má sjá að meðlimir nefndarinnar eru í reynd 

skipaðir af meðlimum ríkisstjórnarinnar og með því er beinlínis grafið undan sjálfstæði 

nefndarinnar gagnvart ríkisstjórninni.  

Annar mikilvægur þáttur samkvæmt Parísarreglunum lýtur að sjálfstæðri rannsókn og 

málsmeðferð innan nefndanna.
99

 Samkvæmt LVM ber ríkisstjórnin ábyrgð á að veita 

nefndinni mannafla til rannsóknar á þeim málum sem berast til nefndarinnar. Samkvæmt 
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lögunum eru þessir aðilar því í reynd starfsmenn á vegum ríkisins. Án sjálfstæðra 

rannsóknaraðila er geta nefndarinnar skert að verulegu leyti þegar mál snerta brot ríkisins 

gagnvart einstökum aðilum.100 Þá má einnig nefna að samkvæmt Parísarreglunum kemur fram 

að mikilvægt sé að mannréttindanefndir séu óháðar fjárveitingum ríkjanna.
101

 Samkvæmt 

LVM er ljóst að þessum þætti er ekki fylgt eftir þar sem fram kemur að ríkisstjórnin skuli sjá 

um fjármögnun fyrir starfsemi nefndarinnar. Þetta er augljóst brot gagnvart 

Parísarreglunum.102 Af þessu má sjá að nefndin er í verulegum atriðum háð ríkisstjórn 

Indlands. 

Nefndinni hefur auk þess ekki verið veitt nægilegt lagalegt ákvörðunarvald í þeim 

málefnum sem undir hana heyra. Þessar takmarkanir á valdheimildum nefndarinnar fela 

annars vegar í sér formlegar takmarkanir, líkt og skorti á endurskoðunarvaldi yfir 

öryggisþáttum landsins, og takmarkað vald til sjálfstæðrar rannsóknar á mannréttindabrotum. 

Hins vegar fela takmarkanir nefndarinnar í sér óformlegar takmarkanir sem lýsir sér í því að í 

gegnum tíðina hefur ríkisstjórnin brugðist lítið sem ekkert við ákvörðunum nefndarinnar eða 

öðrum tilmælum. Í reynd má segja að í meginatriðum hafi ríkisstjórnin virt skoðanir 

nefndarinnar beinlínis að vettugi.103 Sem dæmi um þetta má nefna að nefndin hefur ítrekað 

beint tilmælum til ríkisstjórnarinnar að gera pyndingar að refsiverðu athæfi. Fram hefur 

komið hjá nefndinni að hún hafi daglega tekið við kvörtunum um pyndingar, og jafnvel að 

pyndingar fari fram við yfirheyrslu hjá lögreglu. Beindi nefndin tilmælum til 

ríkisstjórnarinnar um að beita sér gegn því að slíkar aðgerðir væru notaðar af hálfu 

lögreglunnar. Þessi tilmæli hafa ekki leitt til neinna aðgerða af hálfu ríkisstjórnarinnar þar sem 

pyndingar eru enn í dag eðlileg framkvæmd innan lögreglunnar.104 Þessi takmörkuðu áhrif 

nefndarinnar ásamt ósjálfstæði hennar virðist hafa leitt til þess að ákveðið aðgerðarleysi hefur 

gert vart við sig innan nefndarinnar til að beita þrýstingi á ríkisstjórnina í ýmsum málefnum. 

Augljóst dæmi um þetta er dómsmál þar sem 21 einstaklingur var ákærður fyrir að 

myrða 14 manns þann 1. mars 2002. Hver einasti hinna ákærðu var sýknaður vegna skorts á 

sönnunargögnum. Í fyrstu hafði mannréttindanefndin gagnrýnt það ofbeldi sem hafði átt sér 
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stað, sent fulltrúa á staðinn og þrýst á stjórnvöld að gera rannsóknina opinbera og fyrir þetta 

hlaut nefndin lof. Hins vegar voru þær aðgerðir nefndarinnar sem sneru að því að tryggja 

vernd vitna við málsmeðferðina ófullnægjandi. Þar sem málið snerti aðila innan lögreglunnar 

var mikilvægt að nefndin tryggði að vitnum yrði veitt vernd frá ógnunum eða hótunum 

þessara aðila og eins að tryggja að öll sönnunargögn kæmu fyrir dóminn. Í stað þess að sjá til 

þess að þetta væri tryggt samþykkti nefndin tillögu lögreglunnar á svæðinu að ekki væri 

mögulegt fyrir lögregluna að veita vernd til allra vitna og fórnarlamba, en þess í stað gætu 

vitnin sjálf beðið um vernd ef þeim hugnaðist svo. Þetta var samþykkt þrátt fyrir að meðlimir 

innan lögreglunnar voru flæktir í árásirnar og þrátt fyrir að mörg vitnanna höfðu verið 

hundsuð af hálfu lögreglunnar þegar þeir reyndu að leggja inn skýrslu fyrr í ferlinu. Lykilvitni 

í málinu sögðu fyrir dómi að annað hvort hefðu þau logið í fyrri framburði sínum eða dregið 

hann til baka vegna ógnana hinna ákærðu og aðilum þeim tengdum innan ríkisins. Nefndin 

hefði getað komið í veg fyrir þetta með ýmsum aðgerðum en kaus að aðhafast ekkert. 

Niðurstaðan er sú að vegna aðgerðarleysis nefndarinnar var réttlætinu að öllum líkindum ekki 

fullnægt og setur fram hættulegt fordæmi sem ýtir undir áframhaldandi aðferðir 

ríkisstarfsmanna við að beita hótunum og ógnunum gagnvart fórnarlömbum.105 

Því aðgerðarleysi sem hér hefur verið fjallað um er hægt að lýsa enn betur með að vísa 

til þess að samkvæmt skráðum málum nefndarinnar kemur í ljós að þegar um er að ræða 

Dalíta og lægri stéttir hefur tilhneiging nefndarinnar verið sú að komast að þeirri niðurstöðu 

að brotin falli ekki undir þau lagaákvæði sem til staðar eru og lúta að réttindum þeirra. Á 

árunum 2004 til 2005 voru einungis 583 mál af um það bil 25.000 málum sem skráð voru hjá 

mannréttindanefndinni talin falla undir „grimmdarverk“ gagnvart áætlunarstéttunum eða 

áætlunarflokkunum og talin rúmast innan ramma laganna.106 Þetta lága hlutfall brota sem 

nefndin telur að falli undir lögin gefur vísbendingu um að mikill hluti brota gagnvart þessum 

hópum séu virt að vettugi af hálfu nefndarinnar. 

Einnig má nefna að mannréttindanefndinni hefur ekki tekist að færa Indland nær 

alþjóðlegum stöðlum og viðmiðum eins og stefnt var að með stofnun hennar. Í þeim skýrslum 

sem gefnar hafa verið út af hálfu nefndarinnar má sjá að einungis er fjallað um alþjóðlega 

samninga og skuldbindingar ríkisins á almennan og yfirborðskenndan hátt. Litlum sem engum 

þrýstingi hefur verið beint til ríkisstjórnarinnar í skýrslunum til að taka á þeim vanda sem 

lýtur að mannréttindamálefnum og hefur nefndin ekki minnst á neina af þeim umdeilanlegu 
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ákvörðunum sem ríkisstjórn Indlands hefur tekið á undanförnum árum. Nefndin hafði tilvalið 

tækifæri til að tjá sig um tregðu Indlands til að taka á vanda erfðastéttakerfisins eftir 

alheimsráðstefnu sem fram fór árið 2001 gegn kynþáttafordómum, kynþáttamismunun, 

útlendingahatri og samskonar umburðarleysi í Durban. Á ráðstefnunni hélt Indland sig til hlés 

og kaus að fjalla ekki um þann vanda sem leiðir af erfðastéttakerfi landsins. Gat nefndin 

mótmælt aðgerðarleysi ríkisstjórnarinnar að þessu leyti en kaus að aðhafast ekkert. Þannig er 

ef til vill hægt að líta svo á að mannréttindanefndin hafi í reynd stutt ríkisstjórnina við 

takmörkun opinberrar umræðu um mismunun á grundvelli stéttar á alþjóðlegu stigi.107 

Af þessari umfjöllun má sjá að vandi nefndarinnar lýtur að mörgum þáttum en ljóst er 

ef nefndin á að verða skilvirk og hafa áhrif verður að breyta uppbyggingu og skipulagi innan 

hennar og gera hana sjálfstæða í störfum sínum. Þá er einnig mikilvægt að valdheimildir 

nefndarinnar verði auknar með lagasetningu svo hægt verði að ná viðunandi árangri í 

framtíðinni. 

 

4.3 Alþjóðlegir mannréttindasáttmálar 

Auk þeirra lagalegu ákvæða sem sett hafa verið á Indlandi er einnig að finna ákvæði í 

alþjóðlegum lögum og samningum sem snúa að banni við stéttaskiptingu og einnig eru þar að 

finna ákvæði sem snúa sérstaklega að réttindavernd Dalíta.108 Frá því að Indland öðlaðist 

sjálfstæði hefur ríkið orðið aðili að flestum hinna stærstu alþjóðlegu mannréttindasáttmála og 

yfirlýsinga sem gerðar hafa verið.109 Alþjóðlegir mannréttindasamningar eru í eðli sínu 

milliríkjasamningar og hafa þeir bæði verið gerðir af Sameinuðu þjóðunum sem og öðrum 

stofnunum og ríkjum. Samþykki ríki slíka samninga, verða þeir bindandi að þjóðarrétti fyrir 

ríkin. Eftirlit með því hvort aðildarríki séu að standa við þær skuldbindingar sem þau hafa 

tekið á sig í samningunum er ýmist hjá nefndum eða hjá dómstólum.110  

Indland var stofnaðili Sameinuðu þjóðanna árið 1945111 og er bundið af ákvæðum 

mannréttindayfirlýsingarinnar sem áður hefur verið fjallað um.112 Samkvæmt yfirlýsingunni 
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eru allir menn bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum.113 Einnig kemur fram 

að allir eigi rétt á þeim réttindum og því frelsi sem kveðið er á um í 

mannréttindayfirlýsingunni og skal þar engan greinarmun gera vegna litarháttar, kynþáttar, 

kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernis, uppruna, eigna, 

ætternis eða annarra aðstæðna.114 Fram kemur að allir eigi rétt til lífs, frelsis og mannhelgi115 

og að enginn skuli sæta pyndingum, grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu.116 Þá segir að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og hver sá er sætir meðferð sem 

brýtur í bága við þau grundvallarréttindi sem tryggð eru í lögum eða stjórnarskrá 

aðildarríkjanna, skuli geta beitt raunhæfum úrræðum fyrir lögbærum dómstólum landsins við 

að sækja sinn rétt.117 Fram kemur einnig að allir skuli vera jafnir fyrir dómstólum og njóta 

réttlátrar og opinberrar málsmeðferðar. Loks segir að ekki megi að geðþótta trufla einka- og 

fjölskyldulíf, heimili einstaklings, né ráðast á æru hans eða mannorð. Ber öllum lagaleg vernd 

gegn slíkum afskiptum eða árásum.118 

Indland er einnig aðili að öðrum mannréttindasamningum líkt og ABSR og AEFMR 

sem áður hafa verið nefndir. Samkvæmt ABSR er ekki einungis veitt vernd gegn hvers konar 

mismunun heldur einnig gegn mismununar á grundvelli samfélagslegs uppruna. Þá er kveðið 

á um vernd gegn pyntingum og illri meðferð og stuðlað að jafnrétti fyrir dómstólum og jafnri 

vernd laganna.119 Það kemur einnig fram í samningnum að hvert aðildarríki skuli virða og 

tryggja öllum einstaklingum innan landsvæðis síns og lögsögu, réttindi þau sem fram koma í 

samningnum, án mismununar á grundvelli litarháttar, kynferðis, kynþáttar, trúarbragða, tungu, 

stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernisuppruna eða félagslegs uppruna, ætternis, 

eigna eða annarra aðstæðna.120 Hvert aðildarríki skal innleiða þau lög eða gera annars konar 

ráðstafanir sem kunna að vera nauðsynlegar til þess að framfylgja þeim réttindum sem kveðið 

er á um í samningnum.121 Í AEFMR kemur fram að aðildarríki að samningnum séu 

skuldbundin til að tryggja jöfn réttindi, bæði handa körlum og konum svo einstaklingar geti 
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notið allra þeirra efnahagslegu, félagslegu og menningarlegu réttinda sem koma þar fram.122 

Þá varð Indland aðili að alþjóðasamningi um afnám alls kynþáttamisréttis (AAK) þann 3. 

desember 1968.123 Í samningnum kemur fram að hvert aðildarríki skuldbindi sig til að banna 

og koma í veg fyrir, með öllum tiltækum ráðum, kynþáttamisrétti meðal allra einstaklinga, 

samtaka eða hópa.124  

Indland er einnig aðili að sértækari samningum og vernd tiltekinna hópa í þessu 

samhengi. Annars vegar má nefna samning um réttindi barnsins en fram kemur í honum að 

aðildarríki sé skuldbundið til að viðurkenna rétt barns til verndunar gagnvart arðráni og þeim 

störfum sem líkleg eru að þeim stafi hætta af eða komið geta niður á námi þess eða skaðað 

heilsu þess eða líkamlegan, sálrænan, andlega, siðferðislegan eða félagslegan þroska.125 Hins 

vegar er Indland aðili að samningi um afnám hvers kyns mismununar gagnvart konum. Í 

honum er kveðið á um að með mismunun gagnvart konum sé átt við hvers kyns aðgreiningu, 

útilokun eða takmörkun sem byggð er á kynferði og hefur þau áhrif eða markmið að hindra 

eða koma í veg fyrir að konur, óháð hjúskaparstöðu, á grundvelli jafnréttis karla og kvenna, 

fái viðurkennd, geti notið eða framfylgt mannréttindum og grundvallarfrelsi á sviði 

stjórnmála, efnahagsmála, félagsmála, menningarmála, borgaralegra mála eða á sérhverju 

öðru sviði.126 

Af þessu má sjá að Indland er aðili að hinum helstu alþjóðlegu mannréttindasáttmálum 

sem gerðir hafa verið og hefur þannig skuldbundið sig til að fylgja þeim almennu 

mannréttindaviðmiðum sem þar er kveðið á um. Í framkvæmd hefur Indland þó ítrekað sýnt 

mótspyrnu við þær nefndir sem stofnaðar hafa verið samkvæmt þessum samningum og sem 

hafa haft það hlutverk að fylgjast með því að ríki fullnægi samningunum. Þannig hefur 

Indland til að mynda ýmist túlkað ákvæði samningana á annan hátt en nefndirnar eða talið sér 

heimilt að halda aftur upplýsingum þegar athygli nefndanna beinist að erfðastéttakerfinu og 

þeirri mismunun sem af því leiðir. Mun nú nánar verða fjallað um andstöðu Indlands að þessu 
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leyti ásamt því hvort ríkið sé með þessu að brjóta skuldbindingar þær sem fram koma í 

samningunum. 

 

4.3.1 Orðið „caste“ í alþjóðasamningi um afnám alls kynþáttamisréttis-AAK 

Eins og fram hefur komið er Indland aðili að flestum mannréttindasáttmálum sem gerðir hafa 

verið. Þrátt fyrir það hefur Indland veitt því mótspyrnu að mismunun sem grundvallist á 

erfðastéttarkerfinu eða „caste“ falli undir sáttmálana þar sem orðið „caste“ komi ekki beinlínis 

fram í texta sáttmálanna. Þannig hefur Indland hafnað því að málefni erfðastéttakerfisins heyri 

undir sáttmálana og haldið því fram að um innanríkismálefni sé að ræða. Um þetta hefur verið 

fjallað einna helst í nefnd sem sett var samkvæmt heimild í alþjóðasamningi um afnám alls 

kynþáttamisréttis (AAK), þar sem virk umræða fór fram árið 2007 milli nefndarinnar og 

Indlands um það hvort málefni erfðastéttakerfisins heyrði undir samninginn eða ekki. Nefndin 

hefur þrátt fyrir skýringar Indlands, haldið því statt og stöðugt fram að málefnið falli þar 

undir. Á þeim grundvelli hefur nefndin reynt að fá í té skýrslu um stöðu erfðastéttakerfisins 

frá ríkinu en ekki hefur verið orðið við þeirri beiðni.127 Til að varpa enn frekara ljósi á 

grundvöll afstöðu hvors aðila fyrir sig verður nú farið nánar í rök þeirra og sérstaklega fjallað 

um hvers vegna Indland telji að mismunun sem byggist á erfðastéttakerfinu geti ekki átt undir 

samninginn. Þessi umfjöllun er mikilvæg þegar leitað er að svari við þeirri spurningu hvort 

Indland sé að uppfylla þær skuldbindingar sem ríkið hefur tekið á sig með aðild sinni að 

samningnum. Má að minnsta kosti velta því upp hvers vegna það sé Indlandi jafn nauðsynlegt 

að málefni erfðastéttakerfisins heyri ekki undir alþjóðasamfélagið og þennan sérstaka 

samning. 

Ágreiningur aðila felst einkum og sér í lagi í mismunandi túlkun á hugtakinu 

„kynþáttamismunun“ og hvað felist í því samkvæmt samningnum. Hugtakið hefur verið 

skilgreint í samningnum þannig að það nái til hvers konar aðgreiningar, útilokunar, banns eða 

forgangsréttar á grundvelli kynþáttar, litarháttar, niðurröðunar (e. descent), eða 

þjóðernisuppruna. Nefndin hefur litið svo á að orðið „niðurröðun“ í skilgreiningunni nái til 

þess þegar mismunun er gerð á grundvelli erfðastéttakerfisins. Þetta hefur verið rökstutt með 

því að erfðastéttakerfið er byggt á þeirri hugmynd að einhver falli í tiltekin hóp á grundvelli 

fæðingar, og þannig falli það beint inn í orðið niðurröðun. Sameinuðu þjóðirnar og sáttmálar 

þeirra byggja allir á því að mismunun á grundvelli erfðastéttar sé mismunun sem rúmist innan 
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orðsins niðurröðun og heyri þannig undir sáttmálana. Árið 2002 gaf nefndin út almenn tilmæli 

þar sem staðfestur var sá skilningur hennar að mismunun á grundvelli erfðastéttakerfisins 

rúmaðist innan orðins „niðurröðun“ og var þetta ítrekað árið 2007. Indversk stjórnvöld hafa 

þrátt fyrir þetta ekki fallist á þessa túlkun nefndarinnar og haldið sig við sína fyrri túlkun um 

að málefni erfðastéttarinnar heyri ekki undir samninginn þar sem ekki sé beinlínis kveðið á 

um bann við erfðastéttakerfinu eða „caste“ í samningnum sjálfum. Hefur enn fremur komið 

fram yfirlýsing frá ríkinu þess efnis að þar sem umrætt málefni falli ekki undir AAK sé 

Indlandi ekki skylt að veita nefndinni upplýsingar varðandi erfðastéttakerfið, og ef afhending 

upplýsinga færi fram þá væri hún alfarið valfrjáls. Afstaða Indlands að þessu leyti leiðir til 

þess að ríkið getur, ef því svo sýnist, haldið aftur upplýsingum hvenær sem er og hundsað 

tilmæli nefndarinnar. Þetta getur leitt til vandkvæða við ákvarðanatöku nefndarinnar þar sem 

hún getur einungis byggt ákvarðanir sínar á upplýsingum sem koma frá ríkjunum sjálfum.128 

Ef engar breytingar verða á afstöðu Indlands að þessu leyti, og eins ef ekki verða 

gerðar breytingar á AAK sáttmálanum sjálfum og ákvæðið gert skýrar, má búast við því að 

nefndin hafi úr litlu sem engu að moða. Stafar þetta meðal annars af því að í AAK eru engar 

leiðbeiningarreglur varðandi þau tilvik þegar upp kemur misræmi við túlkun ákvæða á milli 

einstakra ríkja og nefndarinnar. Auk þess hafa ákvarðanir nefndarinnar engin bindandi áhrif. 

Ef Indland veitir þannig nefndinni ekki heimild til að rannsaka lagareglur ríkisins, ásamt því 

hvernig framfylgni við lögin er í reynd, verður að telja að ólíklegt sé að nefndin hafi fyrir því 

að aðhafast nokkuð. Ástæða þess er augljós og er sú að nefndin telur að ekki sé þörf á að grípa 

til rannsóknar og ákvarðanatöku um málefnið þar sem það liggur fyrir að hún verður hvort 

sem er áhrifalaus með öllu og mun verða hafnað af ríkisstjórn Indlands.129 Verður samkvæmt 

framansögðu að telja að Indland sé að þessu leyti að koma sér hjá því að fullnægja þeim 

skuldbindingum sem ríkið hefur áður tekið á sig með aðild að samningnum. 

 

4.3.2 Brot Indlands gegn lægri stéttum og Dalítum 

Eins og fjallað hefur verið um er Indland aðili að hinum helstu mannréttindasáttmálum og 

yfirlýsingum. Þá hefur einnig komið fram að Indland hefur sett ákvæði í stjórnarskrá sína sem 

áttu að miða að því að útrýma mismun á grundvelli stéttakerfisins sem og iðkun ósnertanleika. 

Þrátt fyrir setningu þessara stjórnarskrárákvæða hafa niðurstöður nýlegrar rannsóknar (e. all-

India study) sýnt að enn sé til staðar mismunun á grundvelli erfðastéttakerfisins og einnig að 
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ósnertanleiki sé iðkaður í einhvers konar mynd í um það bil 80% þorpa á Indlandi. Þannig 

kemur fram að í einu af hverju tíu þorpum Indlands er Dalítum, enn þann dag í dag, meðal 

annars óheimilt að klæðast nýjum fötum, sólgleraugum eða skófatnaði, að nota regnhlífar og 

að hjóla á hjóli. Einnig eru annars konar brot gagnvart Dalítum að eiga sér stað á Indlandi. 

Þessi brot spanna vítt svið, allt frá því að fela í sér  niðurlægjandi andlega misnotkun yfir í 

grimmileg og ómannúðleg athæfi. Sem dæmi um þá grimmilegu meðferð sem Dalítar hafa 

þurft að sæta má nefna að húsnæði þeirra hafa verið brennd niður og verðmætum stolið, eitrað 

hefur verið fyrir þeim, stíflur gerðar á vatnsból þeirra, uppskera eyðilögð, þeim nauðgað og 

jafnvel myrtir. Heildarfjöldi skráðra brota gegn áætlunarstéttum og áætlunarflokkum á 

tímabilinu 2003-2009 var 203.576 þúsund og heildarfjöldi þeirra mála sem rataði til dómstóla 

Indlands voru 106.522 þúsund.130 Til þess að varpa skýrara ljósi á alvarleika þessara brota er 

vert að gera grein fyrir nokkrum þeirra mála sem sneru að ofbeldi í garð þessara lægri stétta 

og Dalíta. 

Fyrsta tilvikið sem má nefna átti sér stað þann 31. ágúst árið 2005 en þá var kveikt í 

yfir fimmtíu hýbýlum  Dalíta. Þetta leiddi til þess að um það bil 200 Dalítar, þar með talið 

konur, börn og aldraðir þurftu að yfirgefa húsnæði sín til að tryggja öryggi sitt. Annað atvik 

átti sé stað þann 4. september sama ár þegar um það bil 25 hús Dalíta voru brennd niður. Þann 

1. janúar 2006 var heil fjölskylda Dalíta, móðir ásamt fimm börnum sínum í bænum Bihar, 

brennd lifandi eftir að hafa neitað að draga til baka ákæru um þjófnað gegn þremur mönnum 

sem voru allir meðlimir efri stéttar. Þann 27. september árið 2006 í þorpinu Khairlanji, voru 

fjórir fjölskyldumeðlimir myrtir, en eina konan í þeim hópi var pyntuð og hópnauðgað áður 

en að hún var síðan myrt. Ástæða þessara manndrápa var sú að fórnarlömbin vildu ekki láta af 

hendi það landsvæði sem þeir höfðu haft til lífsviðurværis, til þessara aðila. Þann 21. apríl árið 

2010 voru bæði faðir og dóttir í þorpinu Mirchpur brennd til bana.131 23. maí 2010 voru þau 

Swapna og eiginmaður hennar, hinn 28 ára Sunkari Sriniwas grýtt til dauða af fjölskyldu 

Swapna nálægt þorpinu Krishnajiwadi. Þau voru grýtt til dauða vegna þess að Swapna 

tilheyrði yfirráðandi erfðastéttarfjölskyldu og foreldrar hennar og ættingjar voru andstæð því 

að Swapna giftist Sriniwas, sem var Dalíti.132 

Jafnvel í þeim fylkjum innan Indlands, sem hafa náð miklum framförum á marga vegu 

í átt að auknu jafnrétti og almennum mannréttindum, eru til staðar þorp þar sem Dalítar lifa 
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undir miklu misrétti. Í þessum þorpum hafa þeir meðal annars ekki rétt á að ganga í gegnum 

aðalgötu þorpsins. Þeir eiga ekki rétt á að nota skóbúnað innan og í kringum þorpið sitt. Það 

að Dalítar klæðist hreinum fötum er heldur ekki liðið. Sú niðurlæging sem Dalítar verða fyrir 

vegna stöðu sinnar í erfðastéttakerfinu hefur oft leitt til þess að þeir grípi til þessa ráðs að 

svipta sjálfa sig lífi.133 Dæmi um þetta var þegar 50 ára gamall kennari að nafni Chandan Lal, 

sem hafði margsinnis verið niðurlægður á grundvelli þess að hann var Dalíti, svipti sig lífi 

þann 13. maí árið 2010.134 

Eins og sést eru brot gagnvart lægri stéttum og Dalítum að eiga sér stað enn þann dag í 

dag og fátt bendir til þess að brotunum sé að fækka. Í samanburði sem gerður var af 

„skráningu þjóðar glæpa“ (e. National Crime Records Bureau) á fjölda skráðra brota gagnvart 

áætlunarstéttum frá árunum 1981 til 2009 kom í ljós að í reynd færi fjöldi brota hvorki 

minnkandi né stæði í stað heldur færi hann þvert á móti ört vaxandi. Þannig var heildarfjöldi 

allra skráðra brota gagnvart áætlunarstéttum 14.318 árið 1981 en á árinu 2009 voru brotin 

komin í 33.594. Svarar þetta til þess að fjöldi brota gegn áætlunarstéttum á degi hverjum árið 

1981 hafi verið í kringum 39 en árið 2009 hafi þau verið um 93.135 Af þessu má sjá að þær 

aðgerðir sem ríkisstjórn Indlands hefur gert til að reyna að útrýma mismunun sem leiðir af 

erfðastéttakerfinu hafa ekki haft þau áhrif að brotum gagnvart áætlunarstéttum hafi fækkað. 

Verður í næsta kafla fjallað um þær megin ástæður sem liggja að baki áframhaldandi 

mismununar á grundvelli erfðastéttakerfisins sem og hugsanlegar lausnir á vandanum.  
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5 Áframhaldandi brot og lausnir 

Eins og fram hefur komið hefur brotum gagnvart lægri stéttum og Dalítum ekki fækkað þrátt 

fyrir lagasetningar af hálfu indverska ríkisins heldur í raun fjölgað. Ástæður þess að aðgerðir 

Indlands hafa ekki reynst nægilega árangursríkar eru margar og ekki tæmandi taldar. Í þessum 

kafla verður sýnt fram á hverjar helstu ástæður áframhaldandi brota gagnvart þessum aðilum 

eru en þó hafa þær ekki allar jafnt vægi. Verður þannig lagður mismikill þungi á umfjöllun 

hverrar ástæðu fyrir sig í samræmi við mikilvægi þeirra. Þá verður einnig fjallað um þær 

lausnir og aðgerðir sem indverska ríkið þarf að grípa til ef ríkið á að ná þeim markmiðum að 

fullnægja skuldbindingum sínum samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasamningum og koma í 

veg fyrir þá mismunun sem leitt hefur af erfðastéttakerfinu.  

 

5.1 Meginástæður áframhaldandi mismununar á grundvelli 

erfðastéttakerfisins 

Í fyrsta lagi tengjast áframhaldandi brot gagnvart lægri stéttum og Dalítum trú Hindúa sem 

hefur verið við lýði í Indlandi um langt skeið. Í því sambandi má þess geta að í einu 

vinsælasta helgiriti Hindúa, Manusmriti, sem skrifað var af Sumathi Bhargava 185 fyrir krist, 

er það ofbeldi, sú mismunun og iðkun ósnertanleika sem framkvæmd hefur verið í gegnum 

tíðina réttlætt. Þó trúin sé ekki aðalástæða áframhaldandi brota gagnvart þessum hópum, felur 

hún í sér ákveðinn stuðning við iðkun þeirra. Auk trúarinnar má segja að lágt menntunarstig 

lægri stétta og Dalíta stuðli að og viðhaldi áframhaldandi brotum gagnvart þeim. Margir 

meðlimir þessara stétta eru ólæsir, illa upplýstir og guðhræddir. Vegna þessa þá er sú hefð 

sem erfðastéttakerfið felur í sér, og sú mismunun sem þar fer fram, studd af meðlimum 

þessara lægri stétta og Dalíta. Þeir trúa þannig sjálfir á kerfið og framkvæmd þess og af þeim 

sökum getur verið erfitt að breyta því þar sem vitund og vilji er ekki alltaf til staðar til að 

berjast fyrir lagalegum rétti.
136

  

Þá má nefna að þær aðgerðir sem ríkið hefur gert sem eiga að vera til hagsbóta lægri 

stéttum og Dalítum, til dæmis þær stjórnarskrár- og lagabreytingar sem gerðar hafa verið sem 

og úthlutun tiltekinna valdstaða í samfélaginu, hafa einar og sér leitt til aukinna brota og 
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ofbeldis gagnvart þeim. Stafar þetta af því að þær efri stéttir sem notið hafa ákveðinna 

forréttinda í gegnum tíðina á kostnað hinna lægri stétta er nú ógnað af hugsanlegum 

framförum og efnahagslegum bata þessara hópa. Með afhefðavæðingu og tilkomu nýrra 

mannréttindaviðmiða hafa því efri stéttir reynt eftir fremsta megni að halda í vald sitt sem 

hefur leitt til þess að öryggi hinna lægri stétta og Dalíta minnkar enn meira.
137

 Með aukinni 

hnattvæðingu er heimurinn sífellt að breytast og mótast eins og áður hefur komið fram. 

Komið hafa fram ný vestræn mannréttindaviðmið inn í samfélagið. Þær einstöku aðstæður 

sem til staðar eru á Indlandi þegar litið er til erfðastéttakerfisins og þess ójafnréttis og 

mismununar sem það hefur falið í sér, veita vísbendingu um að slíkar mannréttindareglur falli 

ekki endilega í kramið hjá öllum borgurum landsins. Þannig er með hnattvæðingu bæði verið 

að taka réttindi frá einstökum hópum sem og að veita aukin réttindi til annarra. 

Ein ástæða þess að ekki hefur verið náðst viðunandi árangur við útrýmingu þeirrar 

mismununar sem erfðastéttakerfið leiðir af sér er sú að flestir Dalítar eiga ekki landsvæði og 

stóla þannig á efri stéttir varðandi greiðslu launa fyrir þá láglaunavinnu sem þeir hafa með 

höndum. Þetta er ef til vill svolítið mótsagnarkennt þar sem að þessar stéttir sem eru að greiða 

þeim laun eru þær sömu sem eru að brjóta á rétti þeirra. Má því segja að þrátt fyrir aukna  

lagavernd þora Dalítar ekki að nýta sér þau úrræði sem til staðar eru en með því myndu þeir 

stofna fjárhagslegri innkomu sinni og öryggi í hættu.138  

Þær ástæður sem nú hafa verið taldar upp eiga allar sinn þátt í því að stuðla að og 

viðhalda áframhaldandi brotum gagnvart lægri stéttum og Dalítum. Þessar ástæður eru þó 

ekki þær sem skipta mestu máli, því ákveðinn misbrestur á sér stað hjá stofnunum ríkisins 

sjálfs við að tryggja þessum stéttum þá lagalegu vernd sem þær eiga rétt á. Í þessu sambandi 

er átt við sjálft öryggiskerfi Indlands, eða dóms- og lögreglukerfið, þar sem ákveðið viljaleysi 

hefur ríkt við að framfylgja þeim rétti sem leiðir af settum lagaákvæðum. Má nefna að í 

skýrslu Human Rights Watch frá árinu 1995 kemur fram að í 90-95% tilvikum brota gagnvart 

áætlunarstéttum hafi ekki leitt til neinnar refsingar.139 

Það ferli sem fara þarf í gegnum þegar brot eru tilkynnt og síðar kærð er afar langt og 

erfitt. Fyrir fórnarlömbin er þetta ferli þannig oft mjög kostnaðarsamt, þreytandi og tímafrekt. 

Það er í þessu ferli sem sakborningar reyna oft að múta yfirvaldinu, eiga við sönnunargögn, 

þrýsta á fórnarlambið til að gera samkomulag utan dómstóla og hóta fórnarlambinu og 

vitnum. Þegar fórnarlömb leita réttar síns á þennan hátt hefur það sýnt sig að með því neyðast 
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þau til að gefa friðsamlegt líf upp á bátinn og í sumum tilvikum leiðir það til þess að þau sæti 

miklu ofbeldi og jafnvel kosti það líf þeirra.
140

 

Einnig taka mál lægri stétta og Dalíta óþarflega langan tíma fyrir dómstólum. Sem 

dæmi um það má nefna þegar meðlimir efri stéttar myrti 21 Dalíta og fátæka múslima árið 

1996, en dómur í málinu féll ekki fyrr en 12. maí 2010, nærri 14 árum eftir að atvikið átti sér 

stað. Í niðurstöðum dómsins voru 3 sakborningar dæmdir til dauða og 20 aðrir voru dæmdir í 

lífstíðarfangelsi. Þessi niðurstaða er hins vegar ekki endanleg, því niðurstöðum er í framhaldi 

áfrýjað og enduráfrýjað til hærri dómstóla og leiða á endanum yfirleitt ekki til þess að 

sakborningar eru sakfelldir. Þetta langa ferli rannsóknar og meðferðar fyrir dómstólum tekur 

ekki einungis mikinn tíma heldur setur fórnarlömb í gríðarlega andlega, efnahagslega og 

félagslega erfiðleika, sem leiðir til þess að fórnarlambið hefur ekki lengur hagsmuni af því að 

fara með málið hina hefðbundnu leið. Þar sem flest slík mál leiða til sýknu, verða 

fórnarlömbin enn viðkvæmari efnahagslega og andlega og standa frammi fyrir enn meiri 

niðurlægingu og áreiti.  

Auk þessa ríkir ákveðin tryggð hjá lögreglu- og dómsvaldinu við tilteknar stéttir sem 

getur haft áhrif á ákvarðanir lögreglu og dómara þar sem meðlimir lögreglu og dómskerfisins 

tilheyra efri stéttum kerfisins líkt og sakborningar.141 Þannig eru margir dómarar sem spilla 

sönnunargögnum sjálfir og halda meðal annars uppi framkvæmd ósnertanleika.142 Indverskir 

dómstólar hafa því átt í erfiðleikum með að stuðla að því að sú mismunun sem felst í 

erfðastéttakerfinu taki enda.  

Sá dómstóll sem einna helst hefur í gegnum tíðina beitt sér fyrir því að framfylgja 

þeirri vernd sem leiðir af settum lagaákvæðum er Hæstiréttur Indlands og hefur hann meðal 

annars lýst því yfir að dómstóllinn beiti sér af fullum hug við að enda misréttið. Þrátt fyrir það 

hefur hann í gegnum tíðina komist að ýmsum niðurstöðum sem hafa styrkt þann grundvöll 

sem erfðastéttakerfið byggir á. Sem dæmi um þetta má nefna mál Patil gegn 

framkvæmdarstjórn um þróun ættbálka (e. Additional Commissioner of Tribal Development) 

frá árinu 1994. Málsatvik voru þau að systur höfðu sótt um inngöngu í tiltekinn háskóla á 

vegum ríkisins sem meðlimir áætlunarflokks og fengu þær báðar inngöngu á grundvelli laga 

þess efnis. Síðar kom í ljós að þær tilheyrðu ekki áætlunarflokki heldur annarri stétt sem var 

ofar í stigveldinu og hefðu þannig ekki átt að fá inngöngu. Í niðurstöðum dóms Hæstaréttar 
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kom fram að svo hægt væri að ákvarða hvaða stétt systurnar tilheyrðu lagalega yrði að byggja 

á þjóðfræðilegri rannsókn. Með þessari nálgun dómstólsins í ákvarðanatöku sinni gaf hann til 

kynna að stjórnvöld ættu að halda áfram að líta á samfélög og einstaklinga í gegnum þá 

flokkun sem byggir á hinu gamalgróna erfðastéttakerfi. Með þessu er hin hefðbundna 

uppbygging sem dómstóllinn hefur lýst yfir að hann vilji útrýma í reynd beinlínis innleidd í 

framkvæmdina. Önnur og betri nálgun hefði verið sú að skoða efnahagslega og félagslega 

stöðu systranna og ákvarða út frá því hvort þær verðskulduðu aðstoð frá ríkinu.143 

Þrátt fyrir þessa afturhaldssemi á köflum, hafa dómstólar þó komist að niðurstöðum 

þar sem litið hefur verið til efnahagslegra þátta við ákvörðun um hvort misrétti eigi sér stað í 

ákveðnum samfélögum. Í máli Indira Sawhney gegn ríkisstjórn Indlands, var um að ræða eitt 

umdeildasta mál síðari tíma, þar sem dómurinn leit til efnahagslegra þátta einstaklinga sem og 

efnahagslegra þátta samfélagsins í heild. Með málinu var opnuð sú umræða að þeirri 

hugmynd um að nota stöðu og efnahag sem ákvörðunarþátt við að meta hvort tilteknir hópar 

og samfélög þyrftu stuðning frá ríkinu. Hæstiréttur Indlands hefur upp frá þessu reynt af 

fremsta megni að veita öllum borgurum ríkisins þann jafna rétt sem kveðið er á um í 

stjórnarskránni og hafa fallið nokkrir dómar sem staðfesta það. Hins vegar hefur ekki tekist að 

útvíkka þessa viðleitni Hæstaréttar Indlands til annarra undirstofnana í réttarkerfinu. Þannig 

eru þær niðurstöður dómstóla sem miða að því að veita lægri stéttum og Dalítum þann rétt 

sem kveðið er á um í stjórnarskrá og almennum lagaákvæðum, oft ekki studdar af þeim sem 

hafa framkvæmdarvald með höndum. Það hefur sýnt sig að þessir framkvæmdarvaldshafar 

sem eiga að framfylgja niðurstöðum eða ákvörðunum dómstóla hafa reynt að koma í veg fyrir 

framfylgni slíkra dóma og þannig nær réttlætið þrátt fyrir allt ekki fram að ganga.144  

Þessi niðurstaða sýnir fram á að innan framkvæmdarvaldsaðila, og þá sér í lagi 

lögreglunnar, fer fram áframhaldandi mismunun á grundvelli erfðastéttakerfisins. Hjá 

lögreglunni er þannig talið að ítrekað fari fram mismunun sem endurspeglast í ýmsum 

breytilegum þáttum. Sem dæmi má nefna að lögreglan vanrækir oft að skrá mál lægri stétta. 

Oft eru það meðlimir lögreglunnar sem brjóta gagnvart lægri stéttum en þeir njóta samkvæmt 

lögum, ákveðinnar friðhelgi gagnvart ákærum og eru brotin þannig refsilaus. Augljóst merki 

um þá mismunun sem fer fram á lægri stigum lögreglustofnana er það að 

mannréttindastofnanir hafa ekki áhuga á að nýta sér lögreglumeðlimi sem eru fyrir neðan 
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framkvæmdarstjórn í valdastiganum við mannréttindarannsóknir sínar, af ótta við að þeir hafi 

áhrif á rannsóknina.145 

Af framangreindri umfjöllun má sjá að Indlandi hefur ekki tekist að standa við þær 

skuldbindingar sem landið hefur tekið á sig samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasáttmálum, 

þar sem framkvæmdaraðilar ríkisins starfa ekki að fullum hug að því markmiði að enda 

misrétti gagnvart lægri stéttum og Dalítum. Það er ljóst að Indland verður að grípa til enn 

frekari aðgerða svo hægt verði að ná þeim lagalegu markmiðum sem sett hafa verið þar sem 

sýnt hefur verið fram á að slík lagaleg úrræði eru ekki nægjanleg ein og sér.  

 

5.2 Í átt að raunhæfum lausnum 

Eins og fram hefur komið verður að telja að Indlandi hafi ekki tekist að útrýma þeirri 

mismunun sem leiðir af erfðastéttakerfi landsins þrátt fyrir ýmsar aðgerðir ríkisins. Það sem 

komið hefur í veg fyrir að Indlandi hafi tekist að útrýma þeim stéttamismun sem þar hefur ríkt 

er aðallega ónægur pólitískur vilji og stofnanaskuldbinding til að taka á vandamálinu af 

hörku. Lagasetning ein og sér hefur ekki dugað til við útrýmingu þeirrar mismununar sem 

grundvallast á erfðastéttakerfinu og verður þess vegna eitthvað enn meira að koma til. Í reynd 

er ljóst að Indland, og það kerfi sem landið byggir á, verði að ganga í gegnum mikla 

enduruppbyggingu svo þeim markmiðum sé hægt að ná.146 

Þrátt fyrir að Indland hafi í kjölfar aukinnar hnattvæðingar mótast og breyst, og sett 

hafi verið mannréttindaákvæði í vestrænum anda, hefur samfélagið sjálft ekki viðurkennt 

þessi viðmið að fullu. Eins og áður hefur komið fram er hinn félagslegi heimur mótaður af 

fólki og eru hagsmunir og sjálfsmyndir gerenda mótaðar af þeirra eigin félagslegu aðstæðum. 

Áframhaldandi brot gagnvart lægri stéttum og Dalítum, eins og að framan var lýst, gefur þá 

vísbendingu að efri stéttir sjái hagsmuni sínum borgið ef uppbygging landsins helst eins og 

hún hefur verið. Stjórnvöld landsins virðast einnig styðja þessa niðurstöðu í framkvæmd þar 

sem sýnt hefur verið fram á takmarkaðan vilja ríkisins til að útrýma kerfinu sjálfu auk þess 

sem samvinna þess við alþjóðlegar mannréttindastofnanir hefur verið af skornum skammti 

þegar málefni erfðastéttakerfisins er til umfjöllunar. Virðist Indland þannig vera að reyna að 

feta þröngan veg með því annars vegar að vera aðili að öllum þeim helstu alþjóðlegu 

mannréttindasamningum sem gerðir hafa verið og hins vegar að hundsa tilmæli 

mannréttindastofnana er varða erfðastéttakerfið sjálft. Ef Indland vill fullnægja 
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skuldbindingum sínum samkvæmt þessum mannréttindasamningum er ljóst að mikilla 

aðgerða er þörf af hálfu ríkisins.  

Eins og fram hefur komið hefur sú lagasetning sem gerð hefur verið til að útrýma 

mismun sem byggir á erfðastéttakerfinu ekki dugað til. Þetta stafar meðal annars af viljaleysi í 

lögreglu- og dómskerfinu til að koma í veg fyrir vandann, en um það var nánar fjallað fyrr í 

kaflanum. Reynst gæti vel að fara þá leið að gera fleiri meðlimi lægri stétta og Dalíta að 

starfsmönnum þessara öryggisstofnana og sér í lagi á þeim sviðum sem sérstaklega reynir á 

málefnið. Mikilvægt er einnig að gera meðlimi lægri stétta og Dalíta að yfirmönnum þeirra 

stofnana þar sem mest af mismununinni fer fram.147 Yrði veiting slíkra starfa til þessara aðila 

til þess að ákveðið jafnvægi gæti myndast, sem gæti leitt til þess að mál meðlima lægri stétta 

og Dalíta fengju umfjöllun, rannsókn yrði gerð og ákærur lagðar fram. Án slíkra breytinga á 

kerfinu má ganga út frá því að sú framkvæmd sem til staðar hefur verið viðhaldist ásamt 

áframhaldandi mismunun þeirra aðila sem hafa framkvæmdarvaldið með höndum.  

Samkvæmt þessu verður Indland að endurmeta kvótakerfið. Við þá aðlögun verður að 

leggja minni áherslu á hefðbundnar skilgreiningar á erfðastéttakerfinu, en líta fremur á 

einstakar aðstæður í hverju tilfelli fyrir sig. Þannig yrði að framkvæma sjálfstætt mat á þeim 

einstaklingum sem fara fram á úthlutun frá ríkinu og þannig að takmarka úthlutun gæða frá 

ríkinu eftir því til hvaða stéttar þeir teljast. Þannig ætti áherslan að vera lögð á efnahagslegar 

forsendur einstaklingsins, en það myndi leiða til þess að þeir sem raunverulega þyrftu á 

hagræðinu að halda, myndu njóta þess.148 

Sú leið sem einnig getur skipt sköpum við útrýmingu þeirrar mismunar sem leiðir af  

erfðastéttakerfinu er menntun. Hér er ekki einungis verið að tala um menntun í þágu lægri 

stétta og Dalíta, þó slíkt sé mikilvægt, heldur einnig menntun þeirra sem eru ofar í stigveldinu 

og standa að þeirri mismunun og því ofbeldi sem á sér stað.149 Þar sem grundvallarþáttur 

áframhaldandi mismununnar lægri stétta og Dalíta virðist liggja í lögreglu- og dómskerfinu, 

má segja að almenn menntun á sviði mannréttinda til þeirra aðila sem þar starfa, ætti að vera 

forgangsatriði. Slíkt gæti haft áhrif á þá mismunun sem fram fer innan stofnana ríkisins og 

framkvæmd er af ríkisstarfsmönnum, þannig að hún myndi minnka.150 
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Þá er einnig mikilvægt að grípa til sérstakra aðgerða til að útvega Dalítum sín eigin 

landsvæði þar sem þeim hefur í gegnum tíðina verið neitað að eignast sitt eigið land og ávallt 

verið háðir efri stéttum um landsvæði fyrir fjölskyldur sínar. Þannig væri hægt að útbúa 

sérstaka samninga þar sem slíkum löndum væri úthlutað til þessara aðila, en nóg er til af 

ónýttu landi og jörðum í eigu ríkisins. Þá gæti ríkið einnig keypt landsvæði frá einkaaðilum til 

nýtingar í sama tilgangi.  Slíkar jarðir og landsvæði væri hægt að nýta í þeim tilgangi að búa 

til ný þorp fyrir Dalíta sem væru ekki í nálægð við þorp efri stétta. Auðvelt yrði að fá Dalíta 

til að færa sig frá núverandi búsetustað yfir á þessi landsvæði og myndu þeir með því gerast 

sjálfstæðir bændur. Með þessu myndu Dalítar öðlast aukið sjálfstæði og gætu bætt 

lífsviðurværi sitt til muna. Nefna má að þetta atriði er einmitt það sem ýmis frjáls 

félagasamtök hafa bent á.151 

Þær leiðir sem hér hafa verið nefndar eru hins vegar ekki auðveldar í framkvæmd fyrir 

indversku ríkisstjórnina. Þeir sem hafa vald með höndum og stýra landinu vita það og þess 

vegna vilja flestir stjórnmálamenn forðast róttækar aðgerðir til að ná þessu fram og bægja frá 

gagnrýni með því að vísa til þess árangurs sem náðst hefur með stjórnarskránni og þeim 

lagaákvæðum sem sett hafa verið. Þeir benda á að með því hafi raunverulega allt sem í þeirra 

valdi stendur verið gert til að útrýma þeim mismun sem leiðir af erfðastéttakerfinu. Þessi 

skortur á pólitískum vilja leiðir í ljós meginástæðu þess að nauðsyn er á frekari aðkomu 

alþjóðasamfélagsins að málefninu. Þetta skiptir sköpum þar sem Indlandi hefur í gegnum 

tíðina tekist að koma sér hjá alþjóðlegri rannsókn á málefninu og jafnframt alvarlegri umræðu 

um það.
152

 

Þó má nefna að á undanförnum árum hefur verið reynt að beita auknum þrýstingi á 

Indland að þessu leyti. Árið 2007, samþykktu bæði Evrópuþingið og fulltrúadeild 

Bandaríkjaþings þingsályktanir sem vörðuðu málefna Dalíta og lægri stétta á Indlandi. Í 

þingsályktun Evrópuþingsins var Indland hvatt til þess að hafa aukið samstarf við stofnanir 

Sameinuðu þjóðanna með það að markmiði að útrýma erfðastéttakerfinu á áhrifaríkan hátt. 

Ályktunin felur í sér beint ákall eftir viðbrögðum frá ríkisstjórn Indlands. Segir í ályktuninni 

að þrátt fyrir að mannréttindanefnd Indlands hafi beint tilmælum til ríkisstjórnarinnar um 

endurbætur til að útrýma erfðastéttakerfinu, hafi ekki verið farið eftir þeim tilmælum. Í 

ályktuninni beindi Evrópuþingið beinum tilmælum til Indlands um endurbætur innan 

lögreglunnar vegna þeirrar mismununar sem fram fer innan hennar, en fjallað var um þessa 

                                                      
151

 Ramaiah, „Growing crimes against Dalits in India despite special laws: Relevance of Ambedkar´s demand for 

´separate settlement´,“ 167-8.  
152

 Sarkin og Koenig, „Ending Caste Discrimination in India: Human Rights and the Responsibility to Protect 

(R2P) Individuals and Groups From Discrimination at the Domestic and International Levels,“ 574. 



  

47 

mismunun fyrr í ritgerðinni. Þessi beinu tilmæli var tilraun Evrópuþingsins til að takmarka 

möguleika Indlands til að vísa einungis til þess lagalega árangurs sem gerður hefur verið og 

von um að til enn frekari aðgerða verði gripið. Að síðustu má nefna að því er beint til 

indverska ríkisins að það ætti að hafa frumkvæði að auknum umræðum við Evrópusambandið 

um vanda erfðastéttakerfisins og sérstaklega er tekið fram að það skuli gert við hvaða tækifæri 

sem gefst, þar á meðal þegar ýmsar umræður fara fram í viðskiptalegum tilgangi.
153

 

Í fulltrúadeild Bandaríkjaþings var þann 23. júlí, árið 2007, innleidd ályktun um sama 

málefni og fjallað var um hér að framan. Í ályktuninni er ekki kveðið á með jafn skýrum hætti 

um aðgerðir indverska ríkisins til að bregðast gegn vanda erfðastéttakerfisins og gert er í 

ályktun Evrópuþingsins. Í ályktuninni er þannig ekki kallað eftir frekari þátttöku Indlands á 

alþjóðlegum vettvangi í tengslum við málefnið, en hins vegar er tilmælum beint til 

ríkisstjórnar Indlands um að grípa til sérstakra aðgerða. Sá þáttur sem skiptir mestu máli við 

þessa þingsályktun er umfjöllun um ábyrgð fjárfesta í Bandaríkjunum og hvatning til þeirra að 

taka ekki þátt í viðskiptum við Indland fyrr en gripið verði til aðgerða af hálfu ríkisins.
154

 

Af þessu má sjá að í báðum þingsályktunum er hnykkt á viðskiptalegum þrýstingi. 

Þrátt fyrir það er ekki hægt að líta fram hjá því að Indland hefur ört vaxandi efnahag og 

íbúafjöldi er yfir einn milljarður. Um gríðarlega stóran markað er því að ræða og mikil 

viðskiptatækifæri. Verður þannig talið ólíklegt að ríki myndu stöðva viðskipti sín við Indland 

og beita þrýstingi að þessu leyti, þar sem hagsmunir ríkjanna eru einfaldlega of miklir.
155

 

Þrátt fyrir þessa viðleitni Evrópuþings og fulltrúadeildar Bandaríkjaþings er því ljóst 

að það er mikilvægt að alþjóðasamfélagið geri enn frekara áhlaup til að beita þrýstingi á 

indverska ríkið ef útrýma á þeirri mismunun sem leiðir af erfðastéttakerfinu. Stórt skref í þeim 

efnum yrði til dæmis að framkvæma opið og ítarlegt mat á þeim mistökum sem indverska 

ríkið hefur gert í viðleitni þess til að útrýma mismunun á grundvelli erfðastéttakerfisins.
156

 

Yrði slíkt mat grundvöllur til nýrra og betri rannsókna á þessu efni sem áhugavert væri að 

fjalla um. 
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6 Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var annars vegar að kanna hvort að staða lægri stétta og Dalíta á 

Indlandi hafi breyst með aðild Indlands að alþjóðlegum mannréttindasamningum og hins 

vegar hvort að ríkið væri að fullnægja þeim skuldbindingum sem þar koma fram og varða 

mismunun byggða á erfðastéttakerfinu. Í upphafi var fjallað um þann kenningafræðilega 

grundvöll sem lýtur að efninu svo hægt væri að varpa skýrara ljósi á það hvernig samfélög 

verða almennt til og breytast og mótast í gegnum tíðina. Með þessu var þannig hægt að skilja 

betur hvernig samfélagið á Indlandi hefur mótast á grundvelli erfðastéttakerfisins ásamt því 

hvernig vestræn mannréttindaviðmið hafi komið til sögunnar með auknum hnattrænum 

áhrifum. Á Indlandi hefur sérstaða ríkisins vegna erfðastéttakerfisins orðið til þess að 

indverska ríkið hefur átt í erfiðleikum með að útrýma þeirri mismunun sem af því leiðir. 

Áðurnefnd kenningafræðileg umfjöllun var því talin mikilvæg til að útskýra ástæður þess 

hvers vegna ríkið hefur átt í erfiðleikum með að aðlaga sig að vestrænum 

mannréttindaviðmiðum að þessu leyti. 

Ljóst er samkvæmt því sem fjallað hefur verið um að hin félagslega formgerð Indlands 

byggist á félagslegri útilokun. Þessi útilokun felst í því að mismunandi réttindi fylgja 

mismunandi stéttum. Þannig hafa ekki allir einstaklingar jafnan rétt til stjórnmálalegrar, 

efnahagslegrar og félagslegrar virkni samfélagsins. Þrátt fyrir að ákveðnar breytingar hafi 

verið gerðar af hálfu indverska ríkisins, með tilkomu aukinnar hnattrænnar 

vesturlandavæðingar, hafa þær þó ekki leitt til þess að kerfið hafi liðið undir lok. Má þannig 

fremur sjá að spenna hefur myndast á milli einstakra stétta þar sem hinar efri stéttir reyna að 

viðhalda þeirri stöðu sem þær hafa áður notið. 

Þrátt fyrir að Indland hafi sett í stjórnaskrá sína ákveðin lagaákvæði ásamt almennum 

lagasetningum, sem hafa átt að bæta hag hinna lægri stétta og Dalíta, hafa þessi úrræði ekki 

náð að útrýma þeim mismun og glæpum sem leiðir af erfðastéttakerfinu. Í ritgerðinni kom 

fram að ákveðið viljaleysi og skortur á samvinnu hefur verið til staðar af hálfu indverska 

ríkisins til að viðurkenna að erfðastéttakerfið sjálft geti fallið undir þá alþjóðlegu 

mannréttindasamninga sem ríkið er aðili að. Hefur Indland þannig haldið því fram að 

málefnið varði ekki alþjóðasamfélagið heldur sé það innanríkismál sem Indland muni sjálft 

sjá um að leysa.  
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Hvergi er í stjórnarskránni ákvæði þar sem vísað er til þess að erfðastéttakerfinu sjálfu 

skuli útrýmt. Ríkið hefur fremur reynt að bæta hag lægri stétta og Dalíta með ýmsum öðrum 

hætti. Sett hafa verið í stjórnarskrá lög um svokallað kvótakerfi og samkvæmt þeim hafa verið 

tekin frá sæti í ýmsum stofnunum og skólum fyrir þessa aðila. Þar sem Indland hefur vikið sér 

frá því að fjalla um málefnið á alþjóðlegum grundvelli, beitt sér gegn því að erfðastéttakerfið 

sjálft geti fallið undir þá alþjóðlegu mannréttindasamninga sem landið er aðili að, ásamt því 

að forðast að útrýma kerfinu beinlínis með lögum eða öðrum aðgerðum, verður að telja að 

indversk stjórnvöld séu ekki að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að fullnægja þeim 

skuldbindingum sem þau hafa tekið á sig samkvæmt samningunum.  

Eins og áður segir þá voru markmiðin þau að kanna hvort að staða Dalíta og lægri 

stétta hafi breyst og hvort Indland sé að uppfylla skuldbindingar sínar samkvæmt þeim 

alþjóðlegu mannréttindasamningum sem ríkið er aðili að. Niðurstaðan er sú að staða þessara 

hópa hafi ekki breyst og hún hefur jafnvel versnað á undanförnum árum. Fram hefur komið að 

mismunun á grundvelli erfðastéttakerfisins og iðkun ósnertanleika er enn við lýði í einhvers 

konar mynd í um það bil 80% þorpa á Indlandi. Hefur fjöldi skráðra brota gagnvart 

áætlunarstéttum aukist frá því að vera 14.318 árið 1981 og í 33.594 árið 2009. Því er ljóst að 

Indlandi hefur ekki tekist að uppfylla skuldbindingar sínar samkvæmt alþjóðlegum 

mannréttindasamningum þar sem kveðið er á um útrýmingu hvers kyns mismununar á 

grundvelli stöðu eða stéttar.  

Þar sem niðurstaða ritgerðarinnar er sú að staða lægri stétta og Dalíta hafi jafnvel 

versnað á undanförnum árum var að lokum fjallað um hvaða raunhæfu lausnir á vandamálinu 

væru til staðar ef einhver árangur á að nást. Ákveðinna aðgerða er þörf af hálfu Indlands til að 

koma í veg fyrir þann mismun og það ofbeldi sem af erfðastéttakerfinu leiðir. Þær aðgerðir 

sem skipta meginmáli eru þær að sértækari lagasetningar er þörf þar sem erfðastéttakerfinu 

sjálfu er útrýmt. Einnig er mikilvægt að aukin menntun fyrir meðlimi allra stétta samfélagsins 

fari fram um þau almennu mannréttindi sem allir einstaklingar eiga rétt á samkvæmt lögunum. 

Þá má einnig nefna sérstakar aðgerðir hvað varðar Dalíta. Miklar framfarir væru fólgnar í því 

að veita Dalítum sérstök landsvæði sem eru í eigu ríkisins og að gefa þeim þannig kost á að 

hefja nýtt sjálfstætt líf, þar sem þeir eru ekki háðir meðlimum efri stétta efnahagslega. Þá er 

einnig nauðsynlegt að aukinn þrýstingur eigi sér stað frá alþjóðasamfélaginu svo hægt verði 

að ná þessum framförum og koma þannig í veg fyrir að Indland geti vikið sér frá því að beita 

sér fyrir því að þau grundvallarmannréttindi sem fram koma í stjórnarskránni verði virt.  

Af þessari umfjöllun má sjá að samvinna Indlands við alþjóðlegar 

mannréttindastofnanir hefur verið af skornum skammti. Í gegnum tíðina hefur þannig við 
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rannsókn málefnisins verið erfitt að nálgast upplýsingar hjá indverska ríkinu um ástand 

erfðastéttakerfisins. Setur þetta ritgerðinni ef til vill ákveðin takmörk þar sem ganga má út frá 

því að málefnið hafi þannig ekki verið rannsakað með nægilega fullnægjandi hætti svo hægt 

sé að átta sig heildstætt á afleiðingum erfðastéttakerfisins. Miðað við umfjöllunina hér er ekki 

hægt að sjá að Indland sé tilbúið til að stuðla að frekari rannsókn á málefninu í samvinnu við 

alþjóðlegar mannréttindastofnanir og verður því að teljast líklegt að lítill árangur muni nást ef 

sú afstaða helst óbreytt. Ef einhverjar breytingar eiga að verða, þarf Indland að efla samvinnu 

og upplýsingamiðlun til alþjóðasamfélagsins og sýna markvissan og einlægan vilja til 

breytinga.  
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