
När ska de 
     få komma hem?

INDIEN & TIBET

ed sommar-OS och allt vad det inneburit har många av 
världens länder fått upp ögonen för tibetanernas situation 
och agerar för förändring. Tyvärr, så är inte konflikten i sig 

lika färsk som det nyvunna intresset, den 10 mars 1959 så flydde 
Tibets andlige och politiske ledare Dalai Lama till den indiska 
bergsstaden Dharamsala och sedan dess har regeringen befunnit 
sig i exil. 

Idag har många av dem som lever i exil aldrig varit i sitt hem-
land Tibet, de måste nämligen söka om tillstånd för att få komma 
in i landet, en process som både är krånglig, dyr och tar lång tid. 
Att få komma utanför exillandet Indiens gränser är en dröm som 
många aldrig fått uppfylla då det tibetanska passet inte är giltigt 
och deras enda möjlighet att komma ut i världen är att söka ett 
kinesiskt pass. 

– Det är ett medvetet trick från kineserna, då de vet att vi ge-
nom den handlingen förlorar vår officiella tibetanska identitet. 
Jag tror att det är få som söker deras ’hjälp’, då skulle ju vår 
strävan vara förgäves, säger Wangchuk Gyalpo platschef för den 
svenska organisationen Individuell Människohjälps arbete i Ne-
pal och Indien.

Vi når efter ett dygns tågresa från Varanasi fram till staden 
Dehra Dun och välkomnas där av arbetare från IM: s gästhem, 
Shanti Niwas. 

KLIMATET HÄR, VID FOTEN AV HIMALAYA, kan jämföras med 
den svenska sommaren, vilket är en oerhörd kontrast från vår 
tidigare resas heta klimat. Våra sängar är bäddade med påslakan 
och örngott, toaletterna är vattenburna och framförallt möts vi, 
till allas glädje, av frukost med yoghurt och cornflakes. Efter det 
övriga Indiens snabbt slående puls når vi i Shanti Niwas som på 
hindi betyder ”fredens boning” ett lugn, här blommar växter vid 
sidan av varandra i den lummiga trädgården och tack vare både 
mango- och litchiträd får hemmet sina egna frukter (tyvärr är 
deras säsong förbi under vårt besök).

–Speciellt för det området är just litchifrukterna men även bas-
matiriset odlas här för att sedan skickas ut i hela världen, berät-
tar Wangchuk. 

Den 64-åriga Wangchuk Gyalpo har sedan 33 år arbetat med oli-
ka IM-projekt för regionerna runt Indien, Nepal och Tibet. Han 
var en av de första 20 pojkarna som, genom Dalai Lama, fick åka 
till Danmark och John Fennebergs initiativ 1960, för att sedan 
gå en treårig agronomutbildning i Norge. Det är med bravur som 
han tar sig fram på en blandning mellan danska, norska, svenska, 
tibetanska, engelska och hindi.

–Sedan 2002 har jag jobbat som platschef för IM:s arbete här, 
med Indien och Nepal i fokus. Till exempel så arbetar vi med stöd 
till en bosättning i byn Puruwala och med att hjälpa tibetaner att 
plantera träd för både deras försörjning och för miljöns räkning.

För att komma till den tibetanska bosättningen i Puruwala måste 
vi korsa delstatsgränsen från Uttarakhand till Uttar Pradesh och 
resan tar ca tre timmar. Vår buss visar tydligt vilka typer vi är med 
sina stora bokstäver på framrutan: TOURIST och längs den guppi-
ga vägen är det många som springer med och hoppar och vinkar. 

Det är dagen innan Diwali och runt omkring i hemmen vi pas-
serar förbereds det för fullt. I de tibetanska delarna är det dock 
tomt på förberedelser, trots att många levt i Indien i hela sitt liv 
så anammas inte de stora högtiderna till den tibetanska kulturen. 
Istället håller man hårt fast i vad som utmärker deras ge-
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Saker och ting har börjat röra på sig inom den maldiviska politi-
ken. Diktatorn Maumoon Abdul Gayoom sitter inte alls lika sä-
ker på sin ledarstol längre. Efter 30 år av diktatur ser nu demo-
kratin ut att ha tagit ett steg in i turistparadisets Maldiverna. 
Regimkritikern AHMED "SAPPE" MOOSA, som lever i självvald exil i 
Storbritannien, skriver här om hur, när och varför.

Paradisets väg
mot demokrati

å människor förknippar Maldiverna 
med annat än ett semesterparadis, 
någonstans dit man kan åka för att 

slappna av på stranden och glömma bort 
resten av världen för några dagar. De som 
har förmånen att fira sin semester på 
denna drömplats vet inte mycket om vad 
som egentligen pågor i detta land, denna 
ö-grupp med 300 000 invånare. Bara en 
handfull turister har hört talas om de för-
tryckande medel en regim ledd av en man 
som under 30 år styrt landet med järn-
handske.

När turisterna ligger där, bekvämt i sina 
solstolar, har de inte en aning om att de 
pengar de spenderar inte kommer att fil-
trera ner till den maldiviska befolkningen 
– utan kommer förmodligen att ramla in 
på bankkonton tillhörande diktatorn och 
hans kompanjoner.

Men allt det här är på väg att förändras. 
För första gången i historien är demokra-
tin på väg in för paradisets portar. De se-
naste tre, fyra åren har en rörelse startats 
som ska befria landet från sitt autokra-
tiska styre och som ska etablera en fler-
parti-demokrati. En sorts demokrati som 
ska garantera folket deras grundläggande 
mänskliga rättigheter.

Denna övergång kommer dock inte utan 
sina fallgropar. Faktum är att vägen mot 
demokrati på Maldiverna har och kommer 
fortsatt att vara en svår och smärtsam så-
dan.

I 30 år har landet styrts av en brutal dik-

tator, Maumoon Abdul Gayoom, som har 
varit det enda alternativet på valsedlarna 
under denna period. Visserligen har de 
maldiviska folket kunnat rösta antingen 
ja eller nej på sina röstsedlar, men ett "nej" 

har varit förenat med livsfara.
Bildandet av politiska partier har inte 

varit tillåtet och kritiska röster har snabbt 
och hårt tystats. 

Political parties were not allowed and any 
voice of dissent was quickly and harshly 
silenced. Godtyckluga arresteringar, orätt-
visa rättegångar och tortyr av politiska 
fångar har varit vardag för denna regim. 

DET VAR I DETTA KLIMAT av envälde 
och terror som fången Evan Naseem bru-
talt misshandlades till döds av den likala 
polisen i Maafushi-prison den 19 septem-
ber 2003.

Fångar som dödades var i sig inget nytt 
på Maldiverna. Däremot skulle just det 
här mordets efterdyningar förändra Mal-
diverna för alltid.

Naseems medfångar började protestera 
över mordet på Naseem och säkerhets-
vakter tvingades öppna eld. Resultatet 
blev ännu fler dödade fångar. När känne-
domen om detta nådde huvudstaden Male 

blev det en slags kollektiv ilska bland be-
folkningen över vad som skett i fängelset 
– och vad som pågått under Gayooms 25 
år vid makten. Stadsinvånarna började 
protestera i stor skala på Males gator.

Och, turligt nog för de maldiviska med-
borgarna, så gav fängelseincidenten eko 
även i internationel media. Engelska BBC 
rapporterade att händelsen var en mil-
stolpe och att det var första gången som 
regimens förtryck sågs av omvärlden.

MORDET PÅ EVAN NASEEM fungerade som 
en katalysator för de maldiviska folket 
som bröt igenom alla dessa år av förtryck 
och skapade en folklig rörelse för att eta-
blera demokrati på de maldiviska öarna.

�e Maldivian Democratic Party (MDP) 
fick först inte registrera sig som ett poli-

tiskt parti utan fick därför sköta sin poli-
tik av maldivier boendes i utlandet.

Men viljan och drivet bland folket att eta-
blera demokrati ledde till en protest med 
mer än 5 000 människor som i augusti 
2004 demonstrerade på Males gator.

Ännu en gång så gick regimen hårt åt de-
monstranterna, många arresterades och 
fängslades därefter. Katastroftillstånd in-
fördes.

Men fördömandet från omvärlden skulle 
inte dröja länge. EU införde blockad på 
bistånd och snart hade diktator Gayoom 
varit tvungen att ge med sig.

Och då gick det inte att stoppa demokra-
tins snöboll från att rulla.

DEN 2:E JUNI, 2005, RÖSTADE par-
lamentet igenom att etablera en multi-
parti-demokrati i Maldiverna. 

MDP blev det första partiet att registrera 
sig. Och fler skulle det bli kort därefter. 

Men. Etableringen av ett multi-parti-
system gick långt ifrån smärtfritt.

Politiska manifestationer och demonstra-
tioner ansågs olagliga och flertalet av oppo-
sitionsledarna omhändertogs av säkerhets-
styrkorna, sattes i fängelse och torterades.

Amnesty International och andra liknan-
de organisationer ropade ut sitt missnöje 
mot regimen på flera punkter så som cen-
suren och trakasserier mot oliktänkande.

MEN KOM, OCH FORTSÄTTER ATT komma, 
långsamt till landet. Fortfarande är media 
på Maldiverna statskontrollerade och alla 
försök till kritisk rapportering av regimen 
har bokstavligen slagits ner.

Men regimen har inte kunnat stoppa re-
gimkritiska nyhetsportaler på Internet.

Nyhetsportaler som min egen, Dhivehi 
Observer, och Minivan News har granskat 
och publicerat texter om det förtryck som 
de lokala medierna inte har någon möjlig-
het att göra. 

Långsamt har detta bidragit till att den 
maldiviska befolkningen lärt sig vad de 
har för demokratiska rättigheter.

I kölvattnet av denna växande folkrörel-
se har diktator Gayoom vänt på varenda 
blad i sin manualbok för diktatorer... Han 
har försökt att se till att varenda steg mot 
demokrati har kommit till ett högt pris.

Bland annat har den brittiska PR-friman 
Hill & Knowlton kontrakterats för att 
marknadsföra en positiv bild av regimen 

utomlands. Allt medan arresteringarna 
och trakasserierna mot pro-demokratister 
på hemmaplan fortsatte.

Även internationella journalister ham-
nade i skottelden. Bland annat, i maj 2006, 
använde polisen pepparspray mot en BBC-
journalist som bevakade rättegången mot 
MDP:s ordföranden, Mohamed Nasheed.

I juni i år, ändrade tillslut "the Special 
Majlis" den gamla konstitutionen och 
gjorde grundläggande förändringar. Nå-
got som banar vägen för det första fler-
parti-valet i landet. 

Men när människor har förtryckts i 30 
år är misstänksamhet och misstro vanligt 
förekommande bland gemene man.

Medan en atmosfär av eufori och för-
väntan sprider sig i vissa samhällsskikt i 
landet så ifrågasätter andra om det verkli-
gen går att bli av med denna autokratiske 
ledare vars ansikte synts på tv varje kväll 
de senaste 30 åren.

De maldiviska folket har rätt att vara försik-
tiga i sina förhoppningar. Diktator Gayoom 
är ingen man bara puttar av stolen. 

TEXT: Ahmed "Sappe" Moosa
Redaktör för Dhivehi Observer News 
ÖVERSÄTTNING: John Senewiratne

MALDIVERNA

”
För första gången i histo-
rien är demokratin på väg 
in för paradisets portar. 

Abdulla Ameen dödades av ett skott från nära håll när polisen sköt mot protesterande fångar från Maafushi-fängelset den 20 septem-
ber, 2003. Kvällen innan hade en av fängelsets fångar, Evan Naseem, misshandlats till döds av fångvakter. FOTO: Dhivehi Observer News

04 Demokrati på väg till paradiset
Efter 30 år av tyranni är Maldiverna på 
väg mot demokrati. Regimkritikern Ah-
med "Sappe" Moosa berättar om vad 
som har fått landet att ändra riktning.
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20 25 år sedan Colombo brann
Tusentals tamiler dödades öppet på ga-
torna och hundratusentals flydde landet 
för gott. John Senewiratne berättar om 
massakern i Colombo för 25 år sedan.

vällen den 23:e juni, 1983. Mörkret har lagt sig över Jaffna. 
Det är vindstilla och tyst så när som på ett dovt ljud som 
kommer från några hundra meter bort. Strålkastarskenen ly-

ser starkare och starkare ju högre ljudet låter. Det är ljudet av en 
militär-konvoj som patrullerar i Jaffna-mörkret.

Medlemmar ur LTTE  – den allt växande rebellrörelsen som tagit 
upp sin kamp för en självständig stat i landets norra och östra de-
lar – ledda av en av organisationens starke män, Kittu, har legat i 
bakhåll i flera timmar och väntat på just denna militär konvoj. På 
bilvägen har de placerat en hemmagjort �ärrutlösande bomb.

Militärjeeparna kommer närmre och närmre tills de tillslut pas-
serar LTTE-medlemarna som ligger vid vägkanten och väntar på 
rätt ögonblick. Det ögonblicket är snart här.

När den första jeepen i konvojen åker över bomben trycker en 
av LTTE-männen på knappen på �ärrutlösaren. En smäll hörs och 
jeepen tippar åt sidan. Två soldater lyckas ta sig ur bilen, skadade.

SAMTIDIGT HOPPAR SOLDATERNA UR de efterföljande jeeparna 
av sina fordon för att hjälpa de skadade kamraterna.

I samma sekund springer LTTE-männen fram från sina tillhåll. 
De är beväpnade med kulsprutor och handgranater. En officer, 12 
soldater och tre gerillamedlemmar dör under konfrontationen.

Händelserna tar bara några minuter, men det är starten av något 

betydligt mer långvarigt. Det som kom att kallas Black July star-
tade den 23 juli, 1983. Minst 1 000 tamiler mördades i  något som 
inte kan kallas för annat än en folklig, singalesisk hämndaktion, 
en masspsykos. Massvis av tamiler tvingades fly landet under de 
efterföljande upploppen och de flesta av dem har inte återvänt.

Det var också startskottet för kriget mellan LTTE och reger-
ingen.

Ett krig som inte slutat än.
 

EFTER BAKHÅLLET MOT REGERINGSSOLDATERNA varierar upp-
gifterna om vad som egentligen fick upploppen att starta. En del 
uppgifter menar att regeringen med vilja blundade för vad som 
hände och ingrep först när omvärlden fick upp ögonen för vad 
som pågick i landet.

Andra uppgifter hävdar att parlamentet och regeringen försök-
te mörklägga händelserna i Jaffna, dels för att inte visa sig svaga 
men också av rädsla för att den singalesdominerade befolkningen 
skulle ta sin egen hämd. Något som skulle bli fallet ändå.

Den 24 juli begravdes de dödade soldaterna i sina hembyar. 
Rykten hade redan börjat spridas bland befolkningen om bak-
hållet i Jaffna. Civila singalesiska gäng började leta upp, våldta, 
misshandla tamiler och döda civila tamiler. Mest spred sig denna 
masspsykos, galenskap, i huvudstaden Colombo.

BLACK
JULY
BILDÄCK SÄTTS ÖVER HUVUDET PÅ EN UNG TAMIL TILLS HAN INTE LÄNGRE KAN TA SIG UR. SEDAN HÄLLS 

BENSIN PÅ DÄCKEN INNAN DE TÄNDS PÅ. JUBLANDE SINGALESISKA LIGISTER SER DEN UNGA TAMILEN BRIN-
NA TILL DÖDS. DET ÄR DEN 24 JULI, 1983 – 25 ÅR SEDAN – I COLOMBO, SRI LANKA, OCH MÅNGA FLER 
TAMILER SKA DE NÄRMSTA DAGARNA GÅ SAMMA ÖDE TILL MÖTES. NÄR MASSAKERN ÄR ÖVER HAR TUSEN-
TALS TAMILER DÖDATS PÅ ÖPPNA GATOR OCH HUNDRATUSENTALS HAR ELLER SKA DE NÄRMSTA ÅREN FLY 

LANDET FÖR GOTT.  MASSAKERN SES SOM STARTSKOTTET PÅ DET LÅNGA OCH BLODIGA KRIGET MELLAN DE 
TAMILSKA TIGRARNA OCH REGERINGEN SOM TAGIT MER ÄN 70 000 LIV. HITTILLS.

K

SRI LANKA

16 Saknaden efter ett hemland
Kineserna bygger diskon och låter spriten 
flöda i Tibet. "Det är varken första eller sista 
angreppet mot vår kultur", säger  Wang-
chuk Gyalpo hos organisationen IM.
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lltsedan självständigheten har vissa 
kvinnor spelat en framträdande roll i 
den sydasiatiska politiken och troligen 

innehaft relativt fler poster som president 
eller premiärminister än i någon annan 
del av världen. Men vad beror detta på och 
vad betyder det? Är inte de sydasiatiska 
länderna minst lika patriarkalt styrda 
som resten av världen?

I presentationen i toppen av detta upp-
slag beskrivs kortfattat sex kvinnliga poli-
tiker i Sydasien, som alla innehaft de hög-
sta politiska posterna i Sria Lanka, Indien, 
Pakistan och Bangladesh.

FÖR ALLA DESSA KVINNOR gäller att de 
är döttrar till eller änkor efter framstå-
ende manliga politiker och representerar 
ledande familjer, som stått i spetsen un-
der befrielsekampen mot den engelska 
kolonialismen och under den första tiden 

som självständiga nationer med höga am-
bitioner. Alla är samtidigt valda av sina 
respektive partier. Det är tydligt att ett 
starkt mått av dynastitänkande dröjer sig 
kvar i det demokratiska spelet. 

Kvinnorna ses här som företrädare för 
inte bara sin familj utan något mycket 
större: nationellt oberoende och sociala 
framsteg under ett starkt ledarskap. 

ETT SÅDANT TÄNKANDE FINNS bara kvar 
i väst när det gäller kungahusen, till och 
med i Sverige accepterar vi numera kvin-
nor på tronen.

Men så här går det inte ofta till i andra de-
lar av världen när det gäller valda politiker. 
Där läggs tvärtom fälleben för kvinnlig re-
presentation av mer eller mindre osynliga 
patriarkaliska värderingar och strukturer, 
som ofta till och med tas för givna och be-
rättigade av kvinnorna själva. 

Hillary Clinton hade till exempel inte 
mycket draghjälp av sin Bill i sin kamp om 
att bli president, kanske snarare tvärtom. 
Hellre en färgad än en kvinna tycks det i 
det land som berömmer sig av att vara det 
mest demokratiska i världen! 

Mona Sahlin ”snubblade på en Toble-
rone” när hon utmanade Göran Persson. 
I det frigjorda demokratiska Sverige är vä-
gen till demokratiskt kvinnligt ledarskap 
lång och mödosam.

MEN ÄR DÅ INTE PATRIARKATET lika starkt 
i Sydasien som överallt annars? Är inte de 
få kvinnor som lyckats ta sig upp på top-
pen i själva verket bara gisslan i ett manligt 
spel om makten, ”proxies” som man säger 
i Sydasien. Ombud, eller just nickedockor 
som gör vad mannen, familjen, släkten el-
ler partiet säger till dem att göra?

Detta är en omhuldad tes bland många 

indiska samhällsvetare. Kvinnor väljs för 
att de representerar någon viktig sym-
bol, familj, principer, ideal … men makt-
relationerna gör att de är underordnade 
mannen, familjen och partiet. De blir bara 
lydiga tjänarinnor.

EN HASTIG TITT PÅ DE nämnda kvinn-
liga ledarnas karriärer visar på att detta 
resonemang är fel. När till exempel Indira 
Gandhi föreslogs som partiledare och pre-
miärminister 1967 förväntade sig de äldre 
ledarna som stod bakom hennes utnäm-
ning (bl a Kamaraj och Morarji Desai) att 
de själva skulle sitta inne med den verkliga 
makten. Att hon skulle bli en underdånig 
och lydig kvinna. De misstog sig gruvligt. 

Hon tog snabbt kommandot i partiet och 
körde över gubbarna. Begreppen Congress 
(I), eller ”Indicate” mot Congress (S) eller 
”Syndicate” myntades snabbt. Vad mer var, 

Indira Gandhi intog en vänsterståndpunkt 
i politiken och gick till val på slagordet Ga-
ribi Hattai, ”utrota fattigdomen!” 

Hon såg till att den gröna revolutionen 
verkligen genomfördes. Hon drev igenom 
en nationalisering av i stort sett alla banker 
och avskaffade de över trehundra furstarnas 
apanage, en rest från det koloniala Indien. 

DETTA VAR INTE ENBART av ideologisk 
övertygelse men också ett svar på den vid 
det laget omfattande vänstervågen i In-
dien efter de svår hungeråren 1967-68. 
Ett annat bevis på hennes självständiga 
agerande var genomförandet av familje-
planering genom tvångssterilisering, vil-
ket senare tillsammans med undantags-
tillståndet 1975-77 skulle leda till hennes 
fall från tronen 1977.

Det är och var likadant med de andra ovan 
nämnda kvinnorna. Väl vid makten har de 

varit starka ledare och genomfört sin egen 
politik. Inte utan manliga rådgivare men 
på ett självständigt och kraftfullt sätt.

HUR SKA MAN FÖRKLARA detta i samhäl-
len som så tydligt präglas av patriarkala 
strukturer och nedärvt förtryck av kvin-
nor? Diskrimineringen tar ju sig idag bl 
a det uttrycket att det i vissa delstater i 
norra Indien går färre än 900 kvinnor på 
1000 män i befolkningen.

En viktig förklaring är att dessa kvinnliga 
politiker inte är just ’kvinnor’ utan uppfat-
tas som ’könlösa’, det vill säga som ’politi-
ker’. De representerar rent nominellt kvin-
norna i politiken men utövar politiken på 
samma sätt som den majoritet av män de 
verkar bland. Det handlar om ett traditio-
nellt manligt färgat system och värderingar 
vad gäller karriär, makt och maktutövning.

Det här är ingenting unikt för Sydasien. 

SIRIMAVO BANDARANAIKE
SRI LANKA
Premiärminister 1960 – 1965, 1970 – 1977, 
1994 – 2000 (dog i oktober 2001) och ledare 
för Sri Lanka Freedom Party. Blev världens 
förste premiärminister efter det att hennes 
make, premiärminister Solomon W. R. D. 
Bandaranaike mördats 1959. Lång och skif-
tande politisk karriär som singalesnationa-
listisk politiker.

INDIRA GANDHI 
INDIEN
Premiärminister 1966 – 1977, 1980 – 1984. 
Dotter till Jawarharlal Nehru, ledande befri-
elseledare och det fria Indiens förste premi-
ärminister. Mördades 1984 av Sikhnationa-
lister. Se vidare i artikeln.

BENAZIR BHUTTO
PAKISTAN
Premiärminister 1988 – 1990, 1993 – 1996. 
Dotter till Zulfikar Ali Bhutto, permiärminis-
ter mellan 1971 och 1976, då han brutalt av-
sattes av militärdiktatorn Zia ul Haq och sedan 
avrättades under förnedrande former. Benazir 
Bhutto ledde det av hennes far grundade Pakis-
tan Peoples Party. Hon mördades i december 
2007 under en valkampanj och efterträddes av 
sin make. Hon stod anklagad för omfattande 
korruption.

KHALEDA ZIA
BANGLADESH
Premiärminister 1991 – 1996, 2001 –2006. 
Änka efter den 1981 mördade presidenten 
Ziaur Rahman. Ledare för Bangladesh Na-
tionalist Party, nu åtalad för korruption av 
den opolitiska expeditionsministär som re-
gerar Bangladesh. 

CHANDRIKA BANDARANAIKE 
KUMARATUNGE, SRI LANKA
Dotter till Sirimavo Banadaranaike och änka 
efter politikern Vijaya Kumaratunge. Premi-
ärminister 1994, President 1994 –. Utnämn-
de 1994 sin mor till premiärminister.

SHEIK HASINA WAJED
BANGLADESH
Premiärmister 1996 - 2001. Dotter till Sheik 
Mujibur Rahman, ledare för Bangladeshs 
befrielsekamp och dess förste president 
mellan 1971 och 1975. Mujibur Rahman 
mördades med sin familj 1975 men Hasina 
Wajed undkom eftersom hon då studerade 
i Tyskland. I dag kraftfull ledare för partiet 
Bangladesh Awami League, men också all-
mänt betraktad som en korrupt politiker 
som för närvarande står anklagad för detta 
av expeditionsministären i Bangladesh.

VARFÖR KAN DE – MEN INTE VI?

SYDASIATISK POLITIK

A

06 Kvinnliga ledare i männens värld
Bandaranaike, Gandhi och Bhutto. Tre sy-
dasiatiska kvinnliga ledare. Det finns och 
har funnits fler. Sociologen Staffan Lind-
berg förklarar varför de kan men inte vi.

30 Svårt hänga med i modetempot
I dag är levnadslängden för ett mode 
ungefär sex veckor. Det ställer till det för 
tillverkarna i Sydasien som riskerar vara 
"ute" innan de hunnit skeppas iväg.
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aihan Ali, chef för �anapara Swallows, har sedan 70-talet 
brottats med frågan hur han ska kunna göra sitt väveris pro-
duktion mer attraktiv för den globala marknaden. 

Väveriets produktion startade i mitten av 70-talet som ett 
villkor för att svenska svalorna skulle ge bistånd till byn. 1971 
dödades 200 män i �anapara i samband med Bangladesh själv-
ständighetskrig. 

– Armén från Pakistan kom hit för att tillfångata polisakademin 
som ligger vid vår by. Vi gick ner till floden där vi trodde vi skulle 
vara säkra men armén upptäckte oss, de separerade män, kvinnor 
och barn och dödade alla män som var där. Svalorna gav oss bi-
stånd på villkoret att vi skulle ha egna inkomstgenererande akti-
viteter. Handväveri är traditionellt sett en manlig sysselsättning 
i Bangladesh men då änkorna var de som fick försörjningsansvar 
för sina familjer så tränade vi dem i detta yrke, berättar Raihan. 

Tanken var att �anapara skulle exportera sina produkter  till 
svenska butiker men försäljningen gick inte så bra till en början. 
�anapara hade ingen tidigare erfarenhet av internationell han-
del och hade svårt att producera produkter som passade den väs-
terländska marknaden. Idag är situationen annorlunda. �ana-
para exporterar ännu inte till Sverige men däremot till Danmark, 
Finland, Italien, Spanien, Storbritannien och Japan. 

THANAPARAS STÖRSTA UPPKÖPARE ÄR DET brittiska klädfö-
retaget People Tree som kallar sig själva för pionjärer vad gäl-
ler Fair Trade och som har stor försäljning på nätet. Grundaren 
till People Tree, Safia Minney besöker fabriken i Bangladesh två 
gånger om året och har då med sig företagets designers som till 
stor del kommer från Japan. 

Hon ser ut som något av ett modelejon när hon i sina högklack-
ade skor kryssar mellan vävstolarna i fabriken men när samtalet 
kommer in på klädproduktionen är hon kritisk till västvärldens 
höga konsumtion av modekläder. 

– Framställningen av nytt mode går allt snabbare idag och de 
som tjänar på detta är de stora företagen, inte producenterna i 
utvecklingsländerna. Genomsnittet för en ny trend är 6 veckor 
idag. Hur kan �anapara som producerar handgjorda kläder med 
en produktionstid på sex månader kunna tävla med detta, sä-
gerSafia som tycker att modeindustrin inte tar tillvara den kun-
skap som finns vad gäller hantverk. 2006 var hon i Sverige på 
konferensen ”Design for prosperity” på Borås Textilhögskola och 
hon blev imponerad av att se det bevarade väveriet i Borås. 

- Jag hade inte insett hur mycket hantverksindustri det verk-
ligen fanns i Europa tidigare. Den utveckling som sker i utveck-
lingsländerna idag som ersätter människor med maskiner är inte 
hållbar. Många av dem som förlorar sina jobb i utvecklingslän-
derna har ingen alternativ försörjning och nedärvda hantverks-
kunskaper går förlorade, säger Safia som menar att Fair Trade 
handlar om att skapa en ny definition av den fria marknaden. 

- People Tree vill öppna människors ögon för hur handel bör 

se ut om marginaliserade producenter ska kunna delta i mark-
naden på ett rättvist sätt. Det handlar inte om att driva välgö-
renhet utan att om att skapa medvetenhet. Adam Smith sa att 
frihandel endast kunde inträffa om det fanns perfekt informa-
tion. Vi har inte perfekt information idag, vi vet inte hur våra 
produkter är tillverkade, om producenten har fått skäligt betalt 
eller ens om de mest basala miljölagarna har respekterats, sä-
ger Safia som menar att man bör satsa på produktion som är 
hållbar, långsam och kräver många människors insats snarare 
än mekanisering. 

Sree Laksmi Rani, kvalitetsansvarig på �anparas väveri, är 
en av de änkor som började arbeta i fabriken efter massakern i 
�anapara. Hon har arbetat på fabriken i mer än 36 år och kan 
berätta om hur produktionen har utvecklats. 

- När jag började arbeta här var vår arbetsplats av bambu och våra 
beställningar var väldigt små. Nu har vi en byggnad som skyddar 
mot översvämningar och skolan och daghemmet har förbättrats. 
Management ar nu också skyldiga att visa oss var pengarna går 
till dvs. hur mycket av vinsten som går till vår sjukförsäkring och 
pension. Ingen kunde bidra till min familjs försörjning när min 
man dog så jag var tvungen att klara livet med min fyra döttrar 
själv. Alla mina döttrar är nu gifta. Min äldsta dotter jobbar på 
�anaparas tryckeri och en annan av dem är elev på polisskolan. 
Jag är så glad att jag kunnat försörja mina döttrar, säger Sree och 
rättar till sina stora bruna glasögon som hjälper henne när hon 
ska kvalitetsgranska �anaparas produkter. 

I FABRIKEN SITTER KVINNORNA VID vävstolarna på rad, de ar-
betar snabbt med häftiga rörelser och ljudnivån i lokalen är hög. 
Monuara Begum som arbetar i väverisektionen berättar att det 
ibland är svårt att arbeta med ljudet från väveriet men hon tror 
att detta snart ska förbättras då väveriet ska flytta in i nya och 
större lokaler. �anapara har fått japanskt bistånd för att bygga 
de nya lokaler som är under konstruktion bredvid väveriet Mo-
nuara har arbetat på �anapara Swallows i 25 ar för att hjälpa sin 
familj med försörjningen. 

- Min man är rikshaförare och tjänar bara ca 100 thaka per dag 
vilket inte ar tillräckligt för vår familj. Min lön hjälper till att lösa 
vår familjs ekonomiska situation så vi tex. kan betala för våra 
barns utbildning, säger Monuara som säger att det dock är svårt 
att klara sig på lönen när produktionen ligger nere på �anapara. 
Till en början hade �anapara kollektiva löner men behov av att 
effektivisera produktionen ledde till att arbetarna i fabriken fått 
individualiserade löner baserade på hur mycket de producerar. 

- Jag kan tjäna 7000 thaka under högsäsong men sa lite som 
3000 thaka under lågproduktion. Det är svårt att klara sig när vi 
inte har en stor beställning som ligger inne. För att klara detta 
tar jag ibland förhandsutbetalning från fabriken eller så lånar jag 
pengar utifrån, säger Monura. 

Safia på People Tree anser att Fair Trade inte är så u

Mode på
lika villkor

Organisationen Thanapara Swallows väveri i Bangladesh har 
med Fair Trade fått nya möjligheter att expandera sin för-
säljning av traditionellt hantverk. 
   Design och kvalitet är nyckeln men produktionen är fort-
farande beroende av konsumenternas intresse för rättvis 
handel.

BANGLADESH
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John Senewiratne
Chefredaktör
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Ett annorlunda 
sätt att se på köer

26 16-sidor Nepal-special
Frilansskribenten Mikael Persson tar med 
oss på en resa till den nya demokratiska 
republiken Nepal, ett möte med en före 
detta gudinna och en tillbakablick i tiden.

Nepal stod länge för myten om Shangri-la. Skyddat av Himalaya och söderns tiger-
djungel. En barriär av berg och bambu som stod emot Kina, Indien och till och med 
brittisk kolonialism. Men som till slut rämnade inifrån inför 1900-talets kraftiga be-
folkningsökning, vägbyggen och internet. Nu har globaliseringen nått hit. Kungen 
är dessutom borta och republiken verklighet. Och vägen mot framtiden ligger  öp-
pen, men kursen är något oklar.

Nepal
Från gudarnas boning till folkets republik

NEPAL-SPECIAL

TEXT & FOTO: 
MIKAEL PERSSON

ara någon timme innan jag skulle skriva denna text satt jag på 
E4:an på väg hem till Norrköping från jobbet i Linköping.Flera 
skyltar vid vägkanten hänvisade alla bilar att falla in i en och 

samma fil då bilarna skulle omdirigeras till det motsatta körfältet 
på grund av ett vägbygge.

Inga problem, jag körde snällt in i samma bilkö som alla andra 
stod i och väntade på att kön långsamt skulle rulla mot Norrkö-
ping.

Då kommer han. Ni vet den där manliga – det är alltid män – bil-
föraren som bara svischar förbi i vänsterfilen. Den fil som skylten 
just talat om för oss laglydiga att lämna. Bilen med dess förare 
försvinner förbi, och någonstans där framme tränger han sig in i 
bilkön. 

Hur vågar han, tänker jag. Kanske svär jag en aning för mig själv. 
Jag tar det personligt.

Varför är det så? Varför är det en sådan ”big deal” att 
någon tränger sig före i kön?

Det här är ett typiskt västerländskt mysterium. Eller i alla fall 
svenskt. Här i Sverige ska vi stå i kö överallt. På banken, i affären, 
i matsalen… överallt. Och skulle det visa sig att tio personer står 
på ett och samma ställe, men det inte finns någon kö – ja då blir 
vi förbannade över att det inte finns en kö. Eller så börjar vi leta 
efter nummerlappar…

Det är inget fel i det, tycker i alla fall inte vi som gillar systemet 
med köer.

I Sydasien är det tvärtom. Där blir folk rätt obekväma så fort det 
blir en tillstymmelse till kö. De vill inte. Men även detta system 
verkar fungera. Folk får det de vill ha utan att behöva vänta allt för 
länge. Men det är aningen irriterande för en kö-van människa som 
jag själv att man inte ens kan lämna två decimeter yta framför mig 
till personen framför utan att någon kommer och ställer sig där…

Nej, det ultimata vore nog att kombinera de båda sätten.
Jag själv har dessa två kö-mentaliteter i mig. Efter några veckor 

på Sri Lanka kommer jag på mig själv att sticka in min arm genom 
kassaluckan, viftandes med en sedel, för att få det jag vill ha.

Nu, efter att ha Varit redaktör för tidskriften Sydasien i tre 
nummer, hoppas jag ha kommit en bit på vägen att försöka förena dessa 
två vitt skilda mentaliteter och kulturer med varandra. Jag hoppas att 
materialet vi publicerat hittills fallit både dig som gillar att stå i kö i 
smaken så väl som dig som gillar att tränga dig lite då och då...

Vi vill gärna ha synpunkter, 
tips och förslag från er båda.

För övrigt så kommer tid-
skriften Sydasiens redaktion 
att vara samlade på Bokmäs-
san i Göteborg. Vi kommer 
att finnas i Kulturtidskrifts-
montern i B-hallen.

Hoppas vi ses!
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