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Kiruba Munusamy (1986) is een advocaat bij het Hooggerechtshof in 
India. Ze streeft naar sociale rechtvaardigheid door alle vormen van 
discriminatie, onderdrukking en ongelijkheid in de samenleving te 
elimineren door middel van haar gerechtelijk activisme. Ze strijdt tegen 
mensenrechtenschendingen in India, in het bijzonder kaste-gebaseerde 
discriminatie, wreedheden en geweld tegen Dalit-vrouwen. 

Ter gelegenheid van het verschijnen 
van het boek DE KARMA REVOLUTIE 
zal Kiruba Munusamy op 18 april a.s. 
in de OBA te Amsterdam een lezing 
geving over kastendiscriminatie in 
India. 
 
Cultureel antropoloog Jolanda 
Brunnekreef neemt je in dit boek 
mee naar de actualiteit van 
kastendiscriminatie in Zuid-Azië. 
Waarschijnlijk het grootste en meest 
onbekende probleem op het gebied 
van mensenrechten in de 
hedendaagse tijd. 

Méér  over het programma op de volgende pagina >>> 

Den Haag,  april 2019 

P E R S B E R I C H T 

Titel gegevens: 

Titel: De Karma Revolutie 

ISBN: 978-90-6523-192-5 

Prijs: € 22,95 

Omvang: 364 pagina’s 

Uitvoering: paperback 

 

‘Change maker’ en activiste 
Kiruba Munusamy spreekt op 
symposium over kasten-
discriminatie in Amsterdam 
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U bent van harte welkom op donderdag 18 april a.s. in de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam, OBA, Oosterdokskade 143 te Amsterdam (op 5 
minuten lopen van het Centraal Station). 
 

Programma 

15:15 – 15.35  Welkom door Jan-Willem Gerth,  overhandiging 
  eerste boek aan auteur en aan Sandra Claassen  
  van Arisa Foundation.  
 15:35- 15.45  Introduction to The Karma Revolution by Jolanda 
  Brunnekreef 
 15.45 – 16.00  Dans Mohini 
 16.00-16.15  Inleiding Kiruba Munusamy  
 16.15-16.20 Peter de Ruiter over persvrijheid in India 
16.20-16.30 Gerja Meima, Etty Hillesum Centrum 
 16.30-16.45 Q & A 
  

Aansluitend heffen we het glas op het verschijnen van dit bijzondere 

boek! 

Méér  over de auteur van het boek DE KARMA 
REVOLUTIE op de volgende pagina >>> 

Den Haag,  april 2019 

P E R S B E R I C H T 

PROGRAMMA 18 APRIL 2019: 



Over de auteur: 

Jolanda Brunnekreef (1968) 
studeerde in 1993 af in culturele 
antropologie aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, met een 
onderzoek en scriptie over het 
onderwerp vrouwenhandel. In de 
dertig jaar daarna volgden tientallen 
artikelen op de vakgebieden waarin 
Jolanda werkzaam was: gender & 
diversiteit, mensenrechten, vredes-
werk en Zuid-Azië.  
 
De Karma Revolutie is het resultaat 
van de lange persoonlijke en 
professionele betrokkenheid bij Zuid-
Azië. In 1987 woonde Jolanda een 
jaar in Sri Lanka en kreeg ze een Sri 
Lankaanse partner. Dit leidde tot een 
levenslange verbondenheid met Sri 
Lanka. Later werkte ze veel in India en 
Nepal voor meerdere organisaties op 
het vlak van mensenrechten.  

Links naar meer 
informatie : 

 
http://bit.ly/Kiruba_Munusamy 
 
https://jolandabrunnekreef.com/ 
 

“I am hopeful that the book written 
by Jolanda will be able to draw the 
attention of international community 
to get rid of discrimination and 
atrocities faced mainly by dalit of 
south of Asia and make contribution 
to lead a dignified life.” 
 
KAMALA HEMCHURI, DIRECTOR OF 
PDRC NEPAL  

“Her book will be opening eyes 
of people about the grass root 
reality of dalit women and girls in 
South Asia and will help us dalit 
women to gain much more 
visibility in international arena.” 
 
MANJULA PRADEEP 
dalit activist leader, Gujarat India 
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