VILKA ÄR
DALITERNA?

Daliterna, mer kända som de ”kastlösa” eller
”oberörbara”, utgör idag över 200 miljoner
människor och lever i skuggan av det nya
välbärgade och högteknologiska Indien.
Dalit betyder “slagen i bitar” eller “krossad”, och refererar till dem som faller utanför någon av
de fyra kasterna i det hinduiska kastsystemet. Trots att Indien har en demokratisk författning,
lagstadgade rättigheter och kvoteringssystem, lever det flertusenåriga kastsystemet i högsta grad
i praktiken.
Många daliter förvägras rätten till fullvärdig utbildning och hälsovård. Deras sårbara sociala,
ekonomiska och utbildningsmässiga situation gör dem till lätta offer för förtryck och utnyttjande,
exempelvis i form av trafficking. Kvinnor och barn utnyttjas i arbete under slavliknande
förhållanden som mänskliga avloppsrensare, likbärare och tempelprostituerade. Daliter stängs
effektivt ute från samhället genom en underförstådd ”apartheid”, med avskilda områden i byar,
klassrum och offentliga serveringar.

VAD ÄR DALIT FREEDOM NETWORK?
Dalit Freedom Network Sverige är del av en internationell rörelse som verkar för daliternas
frihet från kastsystemets slaveri. Daliterna behöver utbildning av hög kvalitet, grundläggande
sjukvård, ekonomisk utveckling och juridisk hjälp för att bryta det mångtusenåriga förtryck
som kastsystemet innebär. DFN strävar över hela världen efter att uppmärksamma daliternas
situation genom information och påverkansarbete.
HUR KAN JAG ENGAGERA MIG?
• Bli medlem – För 200 kronor per år (vuxen) eller 100 kronor (student) blir du medlem i
föreningen DFN Sverige och får vårt e-nyhetsbrev.
• Bli medhjälpare – Någon kanske är duktig på att skriva artiklar, översätta texter eller har
många bra kontakter. En annan är sjukvårdare och vill hjälpa till på plats. Ytterligare någon
är politiker eller mediapersonlighet med inflytande. Vi söker även lokala inspiratörer som
i sitt sammanhang representerar DFNS, informerar om daliternas situation och skapar
engagemang.
• Bli givare – Gåvor tas tacksamt emot och betalas in till BG 820-7623.
• Bli fadder – För 200 kronor per månad kan du ge ett dalitbarn skolutbildning.
Läs mer på vår hemsida, kontakta 070-600 61 88 eller skriv till info@dalitfreedom.se
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