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"13 terrordåd i Indien
de senaste fem åren"

De senaste fem åren har Indien varit ett av de mest ter-
rordrabbade länderna i världen. Tidigare trodde man att 
denna terror kom från utländska grupper, men efter de 
senaste månadernas attentat har man börjat tvivla. 
  Ajit Roy berättar om ett skakat land.
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mets villkor. Ibland till och med bättre och 
mera framgångsrikt än vad deras manliga 
kollegor. Golda Meir, Israels första kvinn-
liga premiärminister, Margret Thatcher, 
Englands järnlady och Angela Merkel i 
Tyskland är bara några av många exempel 
som påminner starkt om framgångsrika 
kvinnliga politiker  i Sydasien. 

Feminister har numera börjat ifrågasätta 
den successiva ”representativa” vägen för 
kvinnor att vinna inflytande. Ett sätt att 
försöka bryta mönstret är i stället att or-
ganisera ett kvinnoparti, som skett i Sve-
rige. Ett annat är att kvotera in kvinnor på 
alla poster i parlament och regeringar.

i iNdieN, BaNGLadesh och Pakistan 
finns idag olika former av kvotering för 
kvinnor i valen till de olika politiska or-
ganen på lokal nivå, det vill säga distrikt, 
block och kommun. I Indien är till exempel 
en tredjedel av alla ordförande och med-
lemmar i kommun-, block- och distrikts-
styrelser kvinnor. 

Kvoteringen har införts samtidigt som det 
inletts en våg av decentralisering av makt, 
personal och pengar till de lokala organen.

Men det är just på denna punkt som det 
också finns uppfattningar om att kvin-
nors deltagande är skenbart och utan reell 
innebörd. Som ombud för sina män, fa-
miljer och släkter.

Helt riktigt. Det är i många fall maken 
som sitter vid klubban när kommunfull-
mäktige har möte, trots att det är hustrun 
som valts till ordförande i fullmäktige. 
Och det är han som träffar byggmästare 
eller köpmän och gör upp om kontrakten 
för byggandet av kommunala hus eller in-
köp av material av olika slag. Lika vanligt 
är att mannen till den valda kvinnan följer 
med henne till kommunfullmäktiges möte 
och yttrar sig i hennes ställe.

Vad vi ser är dock en utveckling för kvin-
nornas del. De går på kurs och lär sig mer 

om den kommunala självbestämmande-
rätten och den lokala förvaltningen. De 
skaffar sig erfarenheter genom att ställa 
upp för omval efter fem år. De har i flera 
fall stöd av kvinnliga mikrokreditgrup-
per både i sina valkamp och i sin roll som 
medlem i en styrelse.

fraMföraLLt tar de På många håll, 
men kanske främst i södra Indien, över 
mer och mer av funktionerna från sina 
män. De för fram frågor om skola och 
förskola, om gator och renhållning. En 
viktig fråga är till exempel gatubelysning 
för säker vandring hem från möten under 
kvällstid – även i Sverige en kvinnofråga.

Vad vi inte ser är en samling inom hela 
kvinnoledet, i de styrelser de verkar i, för 
en mera tydlig kvinnlig politik kring barn, 
omsorg, vård och miljö. Liksom på många 
andra håll i världen är kvinnor splittrade 
efter klass och etnicitet och det syns också 
på hur de röstar i olika frågor i fullmäktige 
och på vilka frågor de driver. 

Men det som sker är dock ett viktiga steg 
från representation till mer aktivt delta-
gande på egna villkor.

Varför Verkar kVOteriNGeN vara rela-
tivt framgångsrik i Sydasien?

Sydasiens kvinnor har paradoxalt nog en 
traditionellt starkare ställning i kultur och 
samhällsliv än vad många föreställer sig.

En bakgrund är de starka kvinnliga in-
slagen inom hinduismen i olika former. 
Sakti, eller kvinnlig gudomlig skapar-
kraft, är en av dessa viktiga huvudström-
mar inom religiositeten med gamla röt-
ter liksom dyrkan av modergudinnor 
tvärs över stora delar av kontinenten. 

Kvinnor har makt, de kan förändra.
En annan viktig faktor är variationerna 

i genusrelationer mellan olika kaster och 
stamgrupper. Matrilineära arvsregler fö-
rekommer till exempel ganska ofta. Lägre 

kaster och stammar har oftast mer jäm-
ställda genusrelationer än högre upp i 
samhället. 

Lika viktig som förebild är kvinnors 
"karriär" i bondehushållen från hunsad 
svärdotter till familjens gammelmor med 
starkt inflytande över ekonomi och le-
verne.

Även i de områden där större delen av 
befolkningen konverterat till de betydligt 
starkare patriarkala religionskulturerna 
– buddhismen (Sri Lanka), islam (Bangla-
desh och Pakistan) och sikkhism (Punjab) 
– syns tydlig indisk kulturpåverkan. Och 
för det mesta en mera framträdande roll 
för kvinnorna i det offentliga samhälls-
livet jämfört med västasien och öst- och 
sydostasien. Många och viktiga undantag 
finns dock.

ett ViktiGt teCkeN På kvinnors ökan-
de deltagande och inflytande genom de-
mokratiska val och kvotering är att detta 
nu uppfattas som ett hot av den konser-
vativa delen av den manliga befolkningen. 
Detta tema löper som en stark underström 
inom framförallt muslimsk fundamenta-
lism där kvinnors utbildning, deltagande i 
yrkeslivet och i nyskapande politik starkt 
fördöms inte bara i Afghanistan utan över 
hela Sydasien.

Men framstegen möts inte alltid med 
undertryckande. Både muslimska och 
hinduiska fundamentalistiska partier har 
i vissa fall fört fram kvinnliga kandidater 
på framstående positioner, ibland också 
som ministrar. Dessa är lydiga mot ideolo-
gin, men det innebär ändå en förstärkning 
av den kvinnliga representationen.

Vad vi bevittnar är med andra ord en 
andra ’klasskamp’ som lika lite som den 
’första’ är avgjord i förväg.

Staffan Lindberg
Sociolog, Lund

ndien har varit på helspänn de senaste 
månaderna sedan en serie  bomber slog 
mot städerna Bangalore och Ahmeda-

bad, två viktiga symboler för Indiens väx-
ande ekonomiska kraft. Mängder av civila 
dödsoffer krävdes och hundratals skada-
des.

Den 25:e juli utlöstes åtta bomber i Lar-
natakas huvudstad Bangalore och dagen 
efter hela 21 bomber i en serie i Ahmeda-
bad i Gujarat.

Lyckligtvis hann man kort därpå 
förebygga en katastrof i en annan stad 
i Gujarat; Surat. 27 bomber hittades på 
olika platser i staden, men bombtekniker 
lyckades oskadliggöra sprängladdning-
arna.

De senaste fem åren har Indien varit ett 
av de länder som drabbats oftast av ter-
rordåd, närmare bestämt 13 incidenter 
utspridda över hela landet.  Bristen på 
barmhärtighet, som vid bombattackerna 
i Ahmedabad, har saknat motstycke.

För första gången riktade terrorgrupper 
in sig på sjukhus, samtidigt som ett stort 
antal bomboffer var på väg  in för vård.

 
tidiGare har MaN sett På terrorism 
som något som kommit utifrån från andra 
länder. 
Men de här senaste incidenterna tyder på 
att den islamistiska terrorn har sitt fot-
fäste även i de indiska städerna.

Trots vissa likheter i tillvägagångssätt 
och den sofistikerade synkroniseringen 
mellan dessa attacker, tror underättelse-
källor att motivet för dåden denna gång 
var hämnd för de pogromer mot muslimer 
som utspelades i Gujarat 2002. Till skill-
nad från tidigare terrorattacker. De anser 
att vidden av attackerna bevisar detta.

Men ett glädjeämne var att freden 
mellan hinduer och muslimer efter ex-
plosionerna var fortsatt stabil i Gujarat, 

utan ett enda tecken på sammanstöt-
ningar.

Bara NåGra daGar iNNaN detta utbrott 
av terror bevittnade nationen ett annat 
högexplosivt politiskt drama, då UPA-
regeringen och ledaren Manmohan Sing 
den 23 juli  ställdes inför en förtroende-
omröstning i parlamentet. 

Det var vänsterpartierna som dragit un-
dan sitt stöd till regeringen. Som denna 
krönikör förutspått  i ett års tid blev det 
den naturliga kulmen på samarbetet, då 
vänstern med näbbar och klor motsatt sig 
Indiens kärnkraftsavtal med USA.

det Var eN BaLaNsGåNG På sLak lina 
för såväl det styrande Kongresspartiet 
och deras allierade på ena sidan, som för 
det högerinriktade BJP på den andra. De 
måste alla arbeta övertid för att säkra till-
räckligt många röster. Vilket regeringen 
med råge lyckades med. 

Nu när de klarat det provet och inte 
längre är beroende av vänsterns stöd 
satsar de för fullt på den planerade kärn-
kraftspakten 

– Ett stort steg framåt för att göra Indien 
till en stark maktfaktor i världen, som den 
segerrusiga Manmohan Sing sa direkt ef-
ter omröstningen i parlamentet.

Ajit Roy
11 August 2008  

AJIT ROY
om IndIen

”
Mona Sahlin snubblade på Toblerone när 
hon utmanade Göran Persson. I det fri-
gjorda demokratiska Sverige är vägen till 
demokratiskt kvinnligt ledarskap lång och 
mödosam.
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