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Het is zondag 10 oktober in 
Uttar Pradesh, een noordelijke 

deelstaat van India. Terwijl de 
kerk zich langzaam vult met 
mannen, vrouwen en kinderen 
van de plaatselijke christelijke 
gemeenschap, komen er ook twee 
onbekende mensen binnen. Als de 
dienst begint, pakt één van hen 
zijn telefoon en begint de dienst te 
filmen. Niet veel later stormt ineens 
een grote menigte van zo’n honderd 
radicale Hindoe nationalisten het 
kleine kerkgebouw binnen. Ze 
schoppen en slaan iedereen die in 
hun weg staat, ze pakken Bijbels en 
christelijke liederenbundels af van 

de kerkgangers en schreeuwen lelijke 
woorden. Als de politie eindelijk 
arriveert, wordt de situatie alleen nog 
maar erger: “in plaats van de situatie 
onder controle te brengen en de 
christenen te beschermen, begonnen 
ze de onschuldige christenen te 
slaan. Ze hebben zeven christenen 
gearresteerd en de rest hebben ze 
weggejaagd.” Vertelt Geetha, een 
lid van de christelijke gemeente.1 
De boodschap van het evangelie, 
van vrijheid, gelijkheid en genade 
in en door Christus, is niet welkom 
in het land waar het kaste systeem 
nog altijd de koers bepaald. Dit 
schrijnende voorbeeld is helaas 

H

INLEIDING

1.  Persecution.org International Christian Concern (9 November 2021) Seven Christian Jailed on False 
Forced Conversion Charges in Northern India
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een alledaagse werkelijkheid voor 
christenen in India. 
Hindoe-extremisten vinden dat alle 
Indiërs Hindoe 
zouden moeten 
zijn, daarbij is 
geen ruimte 
voor Christenen 
en Moslims. Ze 
gebruiken grof 
geweld om dat 
doel te bereiken 
en richten zich in 
het bijzonder op 
christenen omdat 
ze geloven dat dit 
‘vreemde geloof’ ongeluk brengt. 
Velen worden door slinkse juridische 
spelletjes achter de tralies gezet en 
gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. 
Christelijke vrouwen zijn vaker 
slachtoffer van aanranding en  
verkrachting en christelijke kinderen 
worden onder druk gezet om 
antichristelijk onderwijs bij te wonen. 
De omstandigheden voor christenen 
en ook andere minderheden zijn 
er niet beter op geworden sinds 
Narendra Modi aan de macht is in 

India. In deze longread willen wij 
ingaan op de achterliggende redenen 
van de verergering van de situatie 

op politiek en 
juridisch gebied. 
Ook willen we 
de overheid 
en andere 
organisaties 
oproepen om 
stappen te 
ondernemen om 
de situatie te 
verbeteren.

De boodschap van het 

evangelie, van vrijheid, 

gelijkheid en genade in 

en door Christus, is niet 

welkom in het land waar 

het kaste systeem nog 

altijd de koers bepaald.

''
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1.1 Wie is Narendra Modi? 
In de grootste democratie ter wereld 

versloeg de Hindoe-nationalistische 
partij BJP van Narendra Modi de 

INC van Manmohan Singh in 2014. 
Tijdens de politieke campagne die 
hieraan vooraf ging, kwamen  er keer 
op keer verontrustende berichten over 
Modi en zijn partij naar buiten. Zo zou 
hij in 2002 tijdens zijn ambtstermijn 
als premier van de deelstaat Gujarat 
zwak ingegrepen hebben bij rellen 
waarbij honderden moslims het leven 
lieten. Daarnaast bleek dat Modi de 
banden die hij in zijn vroege poltieke 
carrière ontwikkelde met radicale 
paramilitaire Hindoe beweging 

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), 
nooit helemaal heeft verbroken. Met 
de verkiezing van Modi als minister-
president van India brak een periode 
van economische voorspoed aan 
maar verslechterde tegelijkertijd de 
democratische situatie enorm en brak 
een nieuwe periode van onderdrukking 
van (religieuze) minderheden aan. Waar 
gaat het fout? 

1.2 Het kaste systeem
Er is veel onduidelijkheid en ruis over 
waar het mis gaat in India. Zeker voor 
Europeanen is de situatie moeilijk te 
begrijpen. Anders dan in ons land, is 
je politieke en sociale situatie in India 

I

1
DEMOCRATISCH INDIA EN HET KASTE SYSTEEM 
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volledig afhankelijk van je afkomst, dat 
is je positie binnen het kaste systeem. 
Dit eeuwenoude, hindoeïstische systeem 
dat de samenleving hiërarchisch 
indeelt, heeft wel 
enige hervorming 
ondergaan, maar 
de vooroordelen 
richting andere 
kastes blijven 
een onderliggend 
probleem in 
de Indische 
samenleving. Kaste 
gerelateerd geweld 
steekt met vaste 
regelmaat de kop 
op. Zo rapporteerde 
de Verenigde 
Naties (VN) in 
2015 meer dan 
300.000 gevallen 
van geweld tegen 
Dalits, de groep 
helemaal onderaan 
de Indische 
maatschappelijke 
ladder. Dit komt 
neer op 133 
gevallen per 10.000 inwoners, ver onder 
het nationale gemiddelde van veertig 
geweldsdelicten per 10.000 inwoners. 
De mishandeling van Dalits zit zo diep 
in de Indische samenleving dat deze 
zichzelf ook buiten India manifesteert 
in Indische gemeenschappen in de 
Verenigde Staten en Europa.2 Er is dus 
een groot probleem met de algemene 

behandeling van mensen die anders zijn 
in India. 

1.3 Sinds Modi minister-president is
Met de aankomst 
van Modi op het 
landelijke poltieke 
toneel begonnen 
ook de radicale 
activiteiten die 
hem in Gujarat al 
omringden zich meer 
te manifesteren. De 
RSS is sinds Modi 
minister-president 
is, steeds meer open 
in wat zij vinden 
van christenen en 
moslims: het zijn 
‘vreemdelingen 
geplaatst in een 
Hindoe natie’. Een 
grote drijfkracht voor 
de RSS is het feit dat 
de Hindoe populatie 
in India aan het 
afnemen is, in 2014 
kwam deze voor het 
eerst onder de 80%.3 

De verkiezing van Modi gaf de RSS niet 
alleen de kans om zich meer open in 
de Indische samenleving te uiten, het 
gaf haar ook een gevoel van legitimiteit 
door de grote politieke steun die de 
partij van Modi kreeg. Niet alleen doet 
de regering niets om de stigmatisering 
en radicalisatie in de samenleving 
een halt toe te roepen, Human Rights 

2.  Vice.com (5 Augustus 2020)  “Silicon Valley Has a Caste Discrimination Problem” 
3.  ACLJ.org (16 Oktober 2015) ‘Radical Hinduism: India’s Ploy to Criminalize Christianity’ 
4.  Human Rights Watch.org (19 Februari 2021) ‘India: Government Policies, Actions Target Minorities”
4.  The Wire (15 November 2021) “Sedition, Farm Laws, Electoral Bonds: Over 200 Eminent Citizens Urge CJI to Hear Key Matters”

Anders dan in ons land, 

is je politieke en 

sociale situatie in India 

volledig afhankelijk 

van je afkomst, dat is je 

positie binnen het kaste 

systeem. Dit eeuwenoude, 

hindoeïstische systeem 

dat de samenleving 

hiërarchisch indeelt, 

heeft wel enige 

hervorming ondergaan, 

maar de vooroordelen 

richting andere kastes 

blijven een onderliggend 

probleem in de Indische 

samenleving. 

''
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Watch gaat zelfs zover dat zij stelt dat 
vooroordelen die vanuit de partij van 
Modi een uiting hebben gekregen sinds 
2014, onafhankelijke instituten als 
de politie, het leger en de rechtbank 
geïnfiltreerd hebben en minderheden 
geen schijn van kans maken .4

1.4 De RSS, een radicale paramilitaire 
Hindoe beweging
Heel simpel gezegd is de situatie in 
India als volgt: ‘Radicale Hindoes 
mishandelen minderheden, niemand 
wordt hiervoor vervolgt gezien de 
rechterlijke macht hier niet tegenin 
durft te gaan. En wanneer er ophef 
hierover ontstaat wordt dit neergeslagen 
door de politie.’5  Ook al gaat de BJP 
partij van Modi niet zo ver als de RSS, 
gaat zij niet volledig zonder blaam. De 
BJP heeft bijvoorbeeld in December 
2019 de ‘Citizenship Act’ geschreven die 
vervolgens, zij het met tegenwerping 
van de INC en partijen op de linkerflank 
van het Indische politiek spectrum, door 
het parlement is aangenomen. Deze 
wet maakt religie voor het eerst in de 
Indische geschiedenis de basis voor 
het burgerschap. In November 2020 is 
vervolgens de ‘Prohibition of Unlawful 
Religious Conversion Ordinance’ wet 
aangenomen. Deze wet legt wettelijke 
toestemming van de regionale regering 
als basis voor een geloofsbekering. 
Ontbreekt deze wettelijke toestemming, 
dan betekent dat een gevangenisstraf 
van ten minste tien jaar. Een 
conceptversie van deze wet lag al in 

2015 op tafel, maar is toen door slechts 
6 van de 29 deelstaten ingevoerd. Met 
de nieuwe wet en een toename van 
het aantal radicale BJP gouverneurs 
sinds de laatste regionale verkiezingen 
in 2018, is deze wet zo goed als op 
nationale schaal ingevoerd. Dit heeft 
als gevolg dat de kans op wettelijke 
toestemming voor een bekering vanuit 
het Hindoeïsme tot het christendom 
of een andere godsdienst nihil is. Het 
meest voorkomende gevolg hiervan is 
gevangenisstraf, als een RSS menigte 
niet de desbetreffende personen niet 
al eerder te grazen hebben genomen. 
Daarnaast hebben Indiase gouverneurs 
de macht om de Citizenship Act 
van 2019 te implementeren om 
christenen, en andere minderheden, 
hun burgerrechten te ontnemen. 
Ook hiervan worden sinds de laatste 
regionale verkiezingen meer en meer 
meldingen gedaan.6 

Samenvattend, sinds 2014 betekent 
christen zijn in India dat je meer en 
meer gevaar loopt van radicale Hindoe 
meutes, je geen bescherming hebt van 
politie en rechterlijke instituten, er een 
grote kans bestaat dat je burgerrechten 
afgenomen worden en je dus in feite 
staatloos bent. En bovenop dat alles, 
is er ook de mogelijkheid dat de 
gouverneur van je deelstaat vind dat je 
niet altijd christen bent geweest en je 
dus een gevangenisstraf van tien jaar 
verdient. 

5.  Human Rights Watch.org (19 Februari 2021) ‘India: Government Policies, Actions Target Minorities” 
6. UCA News (31 Mei 2018) “Indian state’s Christains wary of new hard-line Hindu governor
6. Human Rights Watch.org (19 Februari 2021) ‘India: Government Policies, Actions Target Minorities”
6. Open Doors “Ranglijst India”
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2.1 VN en EU
SGP-jongeren vindt deze 
ontwikkeling betreurenswaardig 

en doet een oproep tot verandering. 
Organisaties zoals de VN en 
de Europese Unie (EU) moeten 
specifieker op christenvervolging  
richten wanneer zij menen het 
waarborgen van mensenrechten in 
verschillende landen daadwerkelijk 
belangrijk te vinden. De Universele 
rechten van de mens die volgens de 
VN en de EU leidend zijn, worden 
door de christenvervolging in India 
op schandelijke wijze geschonden. 
SGP-jongeren doet een oproep aan 
de VN en de EU tot een duidelijke 
uiting van afkeur van deze misdaden.

Naast glasheldere politieke 
uitspraken, is het van belang 
dat de christenen in India ook 
daadwerkelijk geholpen worden. 
De VN heeft een werkgroep voor 
willekeurige arrestaties, die zou 
in India veel kunnen betekenen 
voor de christenen die zonder 
redelijk juridisch proces worden 
gearresteerd en gevangengezet, zoals 
deze VN-werkgroep ook al andere 
gevangengenomen christenen heeft 
geholpen. De UN Women entiteit, dat 
zelfs een kantoor in New Delhi heeft, 
zou ook een programma kunnen 
opzetten dat christenvrouwen helpt 
en beschermt. 

s

2
CHRISTENVERVOLGING IS OOK 
MENSENRECHTENSCHENDING
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2.2 Steun organisaties die opkomen 
voor vervolgde christenen 
Daarnaast verdienen niet-
gouvermentele organisaties (NGO) 
zoals Open Doors en Stichting de 
Ondergrondse Kerk (SDOK) steun 
van de Nederlandse overheid, de EU 
en de VN. Deze organisaties helpen 
vervolgde christenen door middel 
van noodhulp, juridische hulp, 
trainingen in zelfvoorzienend leven 
zodat christenen die uitgesloten 
worden op de arbeidsmarkt kunnen 
overleven. Ook zetten ze zich in 
voor zaken als de toerusting voor 
christelijke kinderen. Dit soort 
organisaties hebben vaak al een 
netwerk in de regio en zijn uitstekend 
in staat om vervolgde christenen in 
India te helpen.

2.3 Oproep tot gebed 
Uiteindelijk wil SGP-jongeren ook 
een oproep doen tot gebed voor 
de vervolgde kerk in India, in het 
vertrouwen dat de Koning der 
koningen Zijn kerk beschermd en 
bewaard. Immers: “Wie zal ons 
scheiden van de liefde van Christus? 
Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, of naaktheid, of 
gevaar, of zwaard? Zoals geschreven 
staat: Want omwille van U worden 
wij de hele dag gedood, wij worden 
beschouwd als slachtschapen. 
Maar in dit alles zijn wij meer dan 
overwinnaars door Hem Die ons 
heeft liefgehad.”7

7.  Romeinen 8:35-37



Longread India 11



12


