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i är inne i det 2000-talet, men i Pakistan lever kvinnor fort-
farande som om det vore medeltiden. De är i fattigdom, har 
dålig tillgång till sjukvård och utbildning samt diskrimineras 

genomgående inom alla livets områden – juridiskt, i hemmet, i 
skolor och på arbetsplatser. 

Det börjar redan vid födseln och fortsätter sedan livet igenom. 
Anledningarna är det pakistanska samhällets patriarkala struk-
turer samt en felaktigt tolkad islam-fundamentalism. Islam ger 
likvärdiga rättigheter till kvinnor i alla skeden av livet. Den ger 
flickor rätt att gifta sig efter eget önskemål, men i det pakistanska 
samhället har flickorna inget att säga till om. 

För några år sedan dödades Faheem och Hajira i Hyderabad, en 
större stad i Pakistan, då de återvände hem efter att ha betalat 
borgen i en lokal domstol. Faheem härstammade från en Urdu-
talande familj, medan Hajira var afghanska. De gifte sej utan god-
kännande från sina familjer. Polisen grep paret efter att Faheem 
anklagats för kidnappning. Trots att de befanns oskyldiga i dom-
stol blev det unga paret anfallna och kallblodigt mördade. Hajiras 
bröder knivhögg henne i magen, eftersom de trodde att hon var 
gravid. I april 1999 dödades Saima Sarwer, 24 och mamma till ett 
barn, inne på den framstående människorättsadvokaten Hina Jil-
lanis kontor i Lahore. Saima ville få Khula (en form av islamsk 
skilsmässa), eftersom hon levt isär från sin make i fem år. Hen-
nes föräldrar godkände inte detta. Hon rymde från hemmet och 
sökte skydd hos Jillani. Mamman fick tillåtelse att träffa dottern 
på advokatens kontor. Hon anlände tillsammans med chauffören, 
som på order av modern sköt ihjäl dottern. Saima dog på fläcken, 
men mördarna går ännu fria. Detta skedde i en välmående och 
högutbildad familj i Peshawar. 

Fadern till den mördade är ordförande i stadens handelskam-
mare, medan modern är en framstående gynekolog. Om en flicka 
gifter sig efter egen vilja anses det att hon vanärar familjen. Män-
nen å andra sidan kan göra vad de vill. Om de till exempel går till 
prostitiuerade påverkar det inte familjens heder. 

HEDERSMORD ÄR VANLIGT I PAKISTAN, särskilt i de två pro-
vinserna Sind och Punjab. När en kvinna blivit måltavla för he-
dersmord är det för hederns väktare ovidkommande om hon fri-
villigt eller inte gått med på den skamliga handlingen. Kvinnor 
som misstänks för att ha sex innan äktenskapet och kvinnor 
anklagde för äktenskapsbrott har blivit mördade av sina manliga 
släktingar eftersom vanhelgandet av kvinnans kyskhet setts som 
ett angrepp mot familjens heder. Hedersmorden bokförs ofta 
som självmord eller olyckor. Om en kvinna har en otillåten affär 
förklaras hon vara en ”kari” (svart kvinna), och det är viktigt att 
någon i släkten försvarar familjens och klanens heder och mördar 
henne. Mannen hon haft affären med – ”karo” (svart man) – kan 
också mördas. 

Det finns bara ett straff för en kari – döden. En släkting till en 
kari kan öppet döda henne och på så sätt bevara familjens heder. I 
Pakistan ses kvinnan som mannens egendom. För några år sedan i 
Jacobabad i Sindh slogs Abdul Hameed med en man om mark och 
dödade denne. Han var rädd för att bli straffad, och gick därför 
hem och dödade sin 75-årige mor som stod och lagade mat åt ho-
nom. Han hävdade att mamman haft ett förhållande med fienden, 
och att han därför dödat henne för att försvara familjens ära. På 
så sätt undkom han straff. Det var det värsta fallet av karo kari. 
I de flesta kari-fall begås morden av nära släktingar – fader, brö-
der eller kvinnans make. Det finns även pengar att tjäna på 

Osynliga kedjor År 2008, i ett Pakistan som vill ta steget mot 
en demokrati, är förtrycket och hedersvåldet 
fortfarande en stor del av vardagen. Och i 
lidandets centrum hamnar de som utgör när-
mare halva landets befolkning – kvinnorna.
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En paus
vid vägkanten

16 Hedersvåldets Pakistan
Om en kvinna inte föder en pojke kan 
hon ges skulden och torteras av makens 
familj. Välkommen till 2000-talets Pakis-
tan. 
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llikulam har fått sitt namn efter en näckros kallad Olli. 
Byn, som ligger strax utanför Batticaloa i östra Sri Lanka 
omgärdas mycket riktigt av våtmarker som är nästan helt 

täckta av den gröna vattenväxten. Det pågår flera husbyggen 
i byn. 

Mest iögonfallande är en blivande femrumsvilla. 
Röd tegelsten läggs på röd tegelsten till en byggnad som 

förefaller gigantisk, i alla fall i jämförelse med byns övriga 
småhus. 

Pengarna kommer från familjemedlemmar som är i Mellan-
östern och jobbar. När jag intervjuar byborna om vad utveck-
ling är och om hur byn utvecklats, handlar svaren mycket 
om konkreta och synliga förändringar. Om hur husen från 
början var små kyffen med palmbladstak, om hur skog röjts 
undan, vägar förbättrats, elektricitet dragits in och nya skol-
byggnader förfärdigats. 

– Utveckling? Det är när barnen kan åka till skolan i tuk-
tuk (trehjulingstaxi), säger en av byns äldsta invånare. I hans 
barndom var det promenera som gällde, om man alls fick gå 
i skolan. 

Fortfarande är det långt ifrån alla barn i Ollikulam med 
omnejd som kan få skjuts till skolan. 

Utvecklingens frukter är ojämnt fördelade. Och allt över-
skuggas av det pågående kriget. Jag frågar byborna om hur 
de tror att byn kommer att se ut om fem år. 

Nästan alla svarar samma sak: 
– Om kriget tar slut, då kommer mycket att förbättras. Folk 

kommer att bygga nya, bättre hus, det blir bättre möjligheter 
till skolgång och arbete. Men om kriget fortsätter, då blir det 
svårt. 

Fred och utveckling hör ihop. 
Utan fred, ingen utveckling, utan utveckling, ingen fred, 

är ett mantra som numera repeteras av alla från FNs gene-
ralsekreterare och statsministrar till forskare och fredsakti-
vister. 

Jag tillbringar en vecka i Ollikulam i juni 2007 för att för-
söka förstå hur kopplingarna mellan fred och utveckling ser 
ut för vanligt folk, mitt i det komplicerade och krigsdrab-
bade östra Sri Lanka. 

ARTILLERIELD HÖRS SOM ÅSKDÅN i bakgrunden där vi sitter 
på plaststolar i skuggan utanför byns olika hus. Sri Lankas 
regeringstrupper är i färd med att återerövra områden kon-
trollerade av gerillan, de Tamilska Tigrarna (LTTE). 

I väntan 
på ljusare tider

SRI LANKA

Män berättar om hur de blivit inplockade av polisen och 
torterade. En kvinna visar porträttet på sin förlorade son 
som var gerillasoldat. En annan man berättar hur hans 
pappa miste livet på grund av en mina. Välkommen till 
vardagen på östkusten i krigets Sri Lanka.
Välkommen till Ollikulam.
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Två små flickor ställer upp framför Sydasien-skribenten Camilla Orjuelas kamera för att föreviga ett ögonblick i sina liv. Två liv i en liten by 
på Sri Lankas östkust där det långa, blodiga inbördeskriget mellan Sri Lankas regering och de tamilska tigrarna ständigt gör sig påmind.

12 De längtar efter varaktig fred
Camilla Orjuela besöker Ollikulam, bara 
en av alla de små byar på Sri Lankas 
norra och östra kuster vars vardag fär-
gas av den blodiga konflikten.

30 Icke-vålds-marsch till Tibet
Så länge Tibets exilregering befinner sig 
i Indiska Dharamsala kommer tidskriften 
Sydasien att rapportera om dem. I detta 
nummer besöker vi en modern saltmarsch.

En 
modern 
salt-
marsch

När Kina tilldelades de olympiska spelen 2008 lovade 
de att förbättra situationen för de mänskliga rättighe-
terna i landet.  Fem stora tibetanska NGO:s som verkar i 
exil i Indien anser att situationen för tibetanerna i Tibet 
har förvärrats inför OS. De har bildat Tibetan People’s 
Uprising Movement och vill i samband med OS upp-
märksamma Kinas förtyck av tibetanerna – med hjälp av 
icke-vålds-principen.
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26 Vin & curry i Indien
Zac O´Yeah guider oss genom en av de 
nyare trenderna i Indien – att dricka vin till 
deras kryddstarka mat.

Vin och curry – en 
het kombination

n söndagsmorgon när jag vaknade satt 
en äldre poet vid namn Vijay vid köks-
bordet, kedjerökandes och drickandes 

slattar av Old Monk-rom, och klagade på 
att hans räd mot kylskåpet haft katastro-
fala följder – att han av misstag halsat ur 
en flaska vinäger. 

Jag slogs främst av det anakronistiska 
i synen: resten av Indiens kulturnissar 
har mangrant gått över till rödvin och 
idag är inget vernissage komplett utan 
vinglas på silverbrickor och servitörer i 
livré.

Men det är inte alls länge sedan som 
man bara kunde få en öl att skölja ner sin 
curry med. Det handlade inte så mycket 
om att vin och indisk mat inte uppfatta-
des som kompatibelt, utan för femton år 
sedan dracks det helt enkelt bara sprit och 
öl. Visst, i New Delhi hade flottare krogar 
till och med champagne, men en så kallad 
”Wine Shop” sålde i princip allt dryckjom 
utom just vin.

Läget förändrades när familjen Grover 
under 1980-talet på prov planterade im-
porterad fransk Vitis vinifera på en rad 
platser från Kashmir i nord till Deccapla-
tån i syd, på jakt efter god jordmån. 

När de första skördarna trampats, jästs, 
buteljerats och flugits till Paris, fick en pa-
nel munskänkar smaka och alla fingrar pe-
kade på flaskan från Nandi Hills – ett po-

pulärt friluftsområde norr om Bangalore. 
Där anlades Indiens första moderna vin-

gård och numera odlas, på ett par hundra 
hektar mineralrik jord, dagtid smekt av 
solen på högplatån (700 meter över ha-
vet), nattetid i ljum svalka, Cabernet Sau-
vignon- och Shiraz-druvor som anpassat 
sig väl.

Kommer Nandi Hills jordmån en dag att 
jämföras med fransk terroir? Det frågar 
jag mig – liksom alla de franska oenologer 
som gjort studiebesök här – när jag lyck-
ats hitta vingårdarna efter en halvtimmes 
resa i jeep. 

NÅGOT OMEDELBART SVAR kan ingen ge 
på frågan. Att bana vägen för en vinrevo-
lution har inte varit lätt, men Grover gjor-
de ett smart drag i att engagera en oeno-
log från Bordeaux, Michel Rolland – ägare 
till ett antal châteaux, en jetsettare vars 
klientlista består av hundratals vingårdar 
och som har kallats för ”the Mick Jagger 
of winemaking”. Han besöker vingården 
varje år.

– Bra indiska viner är som bra viner i vil-
ket land som helst, förklarar Rolland som 
först tvekade inför att anta utmaningen.

Rent tekniskt ansågs tropiskt klimat inte 
optimalt för vinodling (Grovers tillhör de 
fåtaliga viner som odlas kring ekvatorn), 
men idag är Rolland märkbart stolt.

– Skillnaden mellan indiskt och franskt 
rödvin är som skillnaden mellan en indier 
och en fransos. Två ögon, två armar, två 
ben... Allt annat är relativt – det handlar 
om kultur och smak. 

Om man idag har ett indiskt vin på me-
nyn vill åtminstone en seriös vinkännare 
testa det, mina vänner frågar inte ens ef-
ter slottsviner när de kommer på besök.

EN TREDJEDEL AV GROVERS produktion 
exporteras, bland annat till Frankrike där 
Veuve Clicquot-Ponsardin gått in som del-
ägare. Det skrivs mycket om deras djuprö-
da årgångsvin lagrat i ektunnor, La Réser-
ve som i Indien säljs för 80 kronor, efter 
att branschtidningen Decanter häromåret 
hyllade det som ”best new world red”.

Så hur smakar det? I ett glas La Réserve 
(2005) tycker jag mig få en bestämd för-
nimmelse av att druvorna vuxit på mark 
där indiska gudinnor dansat erotiska 
danser, ett klassiskt vin som efter att ha 
luftats smeker tungan likt en orientalisk 
matta kan göra om man däckar mitt på 
golvet. Vineriet gör även ett av Indiens 
få rosévin, samt sjyst bordsvin i rött 
och vitt. Nyligen introducerades ett ka-
raktärsfattigt lågprisvin för 35 kronor, 
Sante, i första hand avsett som en intro-
duktion för indiska konsumenter.

För det gäller att höja marknadsvoly-

men. Deras årliga produktion har korsat 
en miljon flaskor per år och närmar sig två 
miljoner, vilket reflekterar den generella 
trenden inom indisk vinhandel där tillväx-
ten sägs vara 25 till 30 procent årligen.

Vad som ursprungligen uppfattades som 
apart och excentriskt, har således visat 
sig vara en succé. Indiens nyrika, en klass 
som framträdde efter liberaliseringen 
1991, vill särskilja sig från de gamla kapi-
talisterna som drack whisky – indisk eller 
importerad beroende på aktieportföljens 
tjocklek. 

ÄVEN OM STATISTIKEN SER DIGER UT 

(årlig per capitakonsumtion av vin är en 
halv tesked jämfört mot Frankrike där 
det rör sig om 60 liter) har Indien en 
medelklass om 300 miljoner potentiella 
konsumenter. Speciellt för kvinnor är vin 
– mildare än whisky, mindre rapigt än öl 
– perfekt.

Det dröjde därför inte länge förrän Gro-
vers fick konkurrens, främst av våghalsiga 

entreprenörer från Mumbai som Indage 
och Sula vars vingårdar drar nytta av Sa-
hyadridalens hovsamma temperaturer. 
Chateau Indage tillhör samma företag 
som driver exklusiva nattklubbar, och de 
tillverkade från början en av Indiens bäst 
säljande champagner. Nu har sortimentet 
breddats med hjälp av franska oenologer 
och man arrangerar dessutom ett årligt 
jippo – en festlig vintrampning dit Bol-
lywoods (eller ska det kanske heta Mol-
lywoods nuförtiden?) stjärnor kämpar om 
inbjudningar.

Sula Vineyards har investerat i en folk-
ligare stil och drivs av en före detta IT-
yuppie tillsammans med en konsult från 
det kaliforniska vindistriktet i USA. Därav 
deras specialsatsning på zinfandelviner 
av sticklingar från Napa Valley. Liksom 
så många amerikanska vingårdar är deras 
öppen för turism med rundvandringar, 
souvenirbutik och provsmakning i en bar 
som överblickar vingården och vineriet. 
Sammantaget har det resulterat i att Sula 

på kort tid uppnått en försäljningsvolym 
på en miljon buteljer per år, med siktet in-
ställt på fem miljoner 2010.

Det måste dock poängteras att ett pro-
blem för indiska viner tenderar att vara 
just denna strävan efter att uppnå stor vo-
lym på kortast möjliga tid, med överexplo-
atering av jorden och att druvorna pressas 
till det yttersta, så i värsta fall möter kon-
sumenterna allt blaskigare viner.

MEN JUST IDAG LER SOLEN och nya mär-
ken introduceras varje år: fyrtio vingårdar 
lär vara under utveckling. Spritkungen 
Vijay Mallya – som står bakom det fram-
gångsrika ölet Kingfisher och ett flygbolag 
med samma namn – slår just nu in sig på 
marknaden genom att köpa upp vingårdar 
inte bara i Indien utan i Loiredalen, Ka-
lifornien och Sydafrika. Internationella 
spelare som kanadensiska Seagram och 
australiensiska Howling Wolves investe-
rar också i Indiens vingårdar.

Kan man verkligen dricka vin till stark mat? Kan två så 
smakrika ting verkligen kompletera och lyfta fram varan-
dra? Tja, varför inte? Det menar i alla fall Sydasienskriben-
ten, författaren och livsnjutaren ZAC O ´YEAH.
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MAT & DRYCK
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"Kommer Nandi Hills jordmån en 
dag att jämföras med fransk terroir?" 

Vinrankor för 
framställning av 
vin – numera allt 
mindre sällsynt i 
Indien.

re månader går snabbt. För så lång tid sedan satt jag och pli-
tade ihop en krönika för årets första nummer, tillika den nya 
redaktionens – vår redaktions – första nummer, av tidskriften 

Sydasien. Vi var nervösa, men samtidigt förväntansfulla över hur 
tidskriften skulle tas emot av läsarna. Frågor som ”Har vi gjort för 
mycket förändringar?”, ”Har vi tillräcklig variation?” och ”Är det bra 
nog?” var sådant vi diskuterade ständigt de där dagarna mellan vår 
lämning till tryckeriet och till dess att vi hade det färdiga exempla-
ret i handen.

Svaret blev, glädjande nog: "Nej", "ja", "ja". Vi var rädda för 
att de gamla trogna läsarna inte skulle känna igen sig i tidning-
en, men av de kommentarer vi fått så här långt verkar alla vara 
med på förändringarna – och tycker det blivit bra. Mycket av 
den respons vi fått i form av mejl från er läsare har handlat om 
beröm och lycka till-hälsningar. Det är vi väldigt glada för och 
det känns som att den riktning vi tagit med tidskriften Syda-
sien, det vill säga med satsning på reportage och bilder, är den 
väg ni vill att vi ska gå.

Men självklart ska vi inte tappa de initierade analyserna 
som tidskriftens skribenter och gästskribenter levererat sedan 
det hela rullade igång i slutet av 70-talet.

I det här numret har vi dock satsat lite mer på just reportage och 
bilder med tanken att vi vill bjuda på riktigt bra, avslappnat och 
lättgreppad sommarläsning.

Bland annat blir det en artikel om ekologiskt jordbruk i Indien, 
ett bildreportage från ett stenbrott på Sri Lanka av Lars Lindqvist, 
en text av Zac O ´Yeah om varför vin och kryddstark mat är en 
lyckad kombinantion samt ett nedslag hos en grupp exil-tibetaner 
i Indien som anordnat en icke-vålds-marsch.

Detta nummer blir också det första numret någonsin av tid-
skriften Sydasien som är helt och hållet i färg. Vi tror att det kom-
mer att lyfta både texter och bilder till en ny nivå.  Och i vanlig 
ordning vill vi gärna ha era synpunkter. Mejla, ring eller skriv brev 
till oss vare sig det handlar om ris eller ros.

Jag och hela Sydasien-redaktionen önskar er alla en riktigt skön  
   sommar och en riktigt trevlig läsning 

   av Sydasien #2.
      Vi hörs!
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