
et är varmt, mycket varmt, när vi sitter ihopträngda i mi-
nibussen. Ungefär en timme utanför Delhis pulserande 
hjärta grundades 1991, ett rehabiliteringscenter för fri-

tagna barnslavar, Mukti Ashram. Åtta år senare bestämde man 
sig för att dela upp flickor och pojkar och portarna till flickor-
nas del, Balika Ashram slogs upp. Det är till det senare vi är på 
väg till idag. Centret fungerar som en transitrehabilitering där 
barnen, under sex månader, får bearbeta sina trauman och för-
beredas på att möta livet efter rehabiliteringen, ett liv i frihet.

 Trots att vi nyss åt frukost kommer flickornas gästfrihet läg-
ligt i värmen och vi tackar och tar emot de salta kexen och söta 
teet. I ett svalt rum, på ett golv täckt av madrasser och vackra 
tyger, känner jag mig otroligt bortskämd. Den känslan växer 
sig stadigt starkare när föreståndarinnan Suman berättar om 
bakgrunden till sitt livsverk.

– Det finns 60 miljoner barn som arbetar i Indien, berättar 
Suman med en ofrånkomlig intensitet i både röst och blick.

– Samtidigt är lika många vuxna utan arbete, det är en otro-
ligt skev utveckling och ett resultat av en ond cirkel. I och med 
att barnen tvingas att arbeta dras kostnaderna för arbetskraft 
ner och de vuxna arbetarnas löner blir alldeles för låga för att 
försörja hela familjer. Därför krävs det att barnen i familjerna 
arbetar och bidrar till hushållsekonomin. Desto fler barn som 
arbetar, desto färre vuxna får tillräcklig lön för att kunna för-
sörja sina familjer och det ger ännu fler barn i arbete, förklarar 
hon bestört.  

 I den enorma produktionens hjul och i en värld där pris och 
kvalitet prioriteras högre än produktionsförhållanden finns 
det inte plats för de mänskliga rättigheterna. Barn är en bil-
lig, för att inte säga gratis, arbetskraft och det är inte ovanligt 
att en fyraåring arbetar 16 timmar per dygn (enligt UNICEF). 
Allt för att produktionen ska bli så billig som möjligt, för att 
matcha konsumentens krav.

– Vårt övergripande mål är att omvända barnen från att vara 
offer för exploatering till att bli förebilder för förändring, säger 
Suman stolt.

 
PUSHBA VÄXTE UPP I EN BY i delstaten Jarkhand, i en familj 
för fattig för att sätta henne i skolan. När hon var runt tio år 
tyckte hennes faster och farbror att det var dags för henne att 
bidra till familjens ekonomi. De skickade henne till en familj 
för att arbeta i hushållet. Där tvättade hon, diskade, lagade mat 
och tog hand om de yngre barnen.

– Jag fick väldigt lite mat, ibland fick jag ingen alls. Och när 
jag inte visste hur eller vad jag skulle göra blev dom arga och 
slog mig. De sa att jag inte var där för att be om hjälp utan för 
att hjälpa, berättar hon.

Pushba är en av de äldre flickorna på Balika Ashram och är 
runt 15 år, hon är själv lite osäker på sin ålder. Runt omkring 
henne sitter gruppen av rödklädda flickor och de verkar upp-
muntrande när hon berättar sin historia.

– Jag var jätteledsen och när jag fick ringa hem lyssnade dom 
på vad jag sa. Om jag klagade så slog dom mig.

Till slut hade familjen tröttnat på Pushbas ineffektivitet och 
hennes faster och farbror kom för att hämta hem henne. Alla 
pengar som familjen betalade tog hennes faster hand om.

– När vi kom hem blev mina föräldrar jättearga för att jag inte 
hade några pengar med mig. Pappa drack mycket och slog mig 
ofta när han var full. Efter ett tag skickades jag iväg igen, 

D

>>
I en annan del av Delhi
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gäster, kort och gott människor som har möjlighet att sprida in-
formation.

– Vi vill sprida kunskapen om barnens situation så mycket som 
möjligt. Det är jätteviktigt för dem att utomstående lyssnar till 
vad de berättar. Det visar att de är betydelsefulla och att det som 
har hänt dem inte är acceptabelt.

BALIKA/MUKTI ASHRAM ÄR PIONJÄRER i arbetet mot barnar-
bete och fungerar idag som en modell för andra initiativtagande 
organisationer med liknande målsättning. 

De medverkar årligen i demonstrationer mot barnarbete och 
jobbar för att skapa en diskussion bland landets makthavare. 
Suman är också aktiv i fritagningsaktioner och har med sin 
långa erfarenhet av det märkt skillnad i barnarbetesindu-
strin.  

– På senare år, när arbetsgivarna har märkt av oppositio-
nen sluts fabriker, plantage och andra arbetsplatser mycket 
mer. Det är svårare för oss att undersöka arbetssituationen 
och skaffa fram bevis för att få göra en aktion nu när man 

blivit mer medveten om oss och vad vi arbetar för, förklarar 
Suma.

Det är inte bara arbetsgivare som vinner på att exploatera barn 
som arbetskraft. Suman berättar om en fritagningsaktion där de 
hade haft hjälp av polisen. De lyckades rädda ett tiotal barn ur 
fångenskap och polisen lovade att ta hand om efterarbetet och se 
till att barnen kom tillbaka till sina familjer.

– DET VAR SISTA GÅNGEN VI LÄT NÅGON någon annan ta över 
situationen. Några dagar senare fick vi reda på att polisen hade 
sålt tillbaka barnen till samma fabrik, berättar Suman och stirrar 
med kraftfull blick på oss, som för att vi skulle förstå hur vidriga 
människor kan vara.

Balika/Mukti Ashram har inget statligt stöd utan överlever 
med hjälp av donationer från organisationer, skolor eller andra 
grupper. För det bidraget vi hade med oss skulle de köpa in fläk-
tar och en ny frisörstol till flickornas skönhetssalong. Där lär de 
sig att måla henna, sätta upp hår, ge manikyr och pedikyr och 
mycket annat som hör hemma i salongernas värld. Är man 

”Några dagar senare fick vi reda på att polisen 
hade sålt tillbaka barnen till samma fabrik”

>>

till norra Indien. Där fick jag arbeta i en familjs hem igen med 
den gången var jag större och visste mer. Men jag var tvungen att 
ge männen olika typer av massage på kvällarna, berättar hon och 
det är tydligt att de händelserna ligger färskt i minnet.

Pushba tillhör några av de barn som inte har någon kontakt 
med sin familj. Därför fungerar inte Balika Ashram som ett 
transitboende för henne, utan som ett hem.

– Om jag åker hem igen så kommer dom att skicka iväg mig och 
om dom inte gör det så slår dom mig istället, jag vill inte tillbaka 
till mina föräldrar, säger hon bestämt.

 
BALIKA/MUKTI ASHRAM LÄGGER VIKT i att låta barnen berätta 
om vad som har hänt dem. Att det inte är deras fel och att det 
inte är något att skämmas för görs tydligt.

– Vi har erfaren personal för dem att prata med, men det bästa 
stödet får barnen från varandra. Att omringas av andra som va-
rit i samma eller liknande situationer är en otrolig del i bearbet-
ningsprocessen, säger föreståndarinnan Suman.

Överallt på centret hänger vackra, handgjorda väggdekoratio-
ner. Flickorna har förberett för Diwali. Att arbeta med händerna 
och kroppen på ett glädjefyllt sätt är viktigt och lär flickorna att 
tycka om det de skapar. De höga murarna till trots har Balika 
Ashram en hemtrevlig atmosfär om sig och det är lätt att trivas 
bland de lummiga träden. Som utomstående kan jag inte förstå 
varför ett sådant här initiativ ska behövas, vad det är som kan 

ha slagit så fel. Enligt indisk lagstiftning har alla barn mellan sex 
och fjorton år rätt till fri skolgång, 60 miljoner barnarbetare talar 
dock om en annan verklighet.

– På grund av den onda cirkeln är barnarbetet en stor käpp i 
hjulet i kampen mot fattigdom och misär. Vi måste lösa det pro-
blemet innan vi ens kan tänka på en bättre framtid, menar Su-
man bestämt.

Balika Ashram är alltså avdelningen för flickor, men arbetet på 
de båda avdelningarna ser likadant ut. 

MAN ARBETAR MOT FYRA MÅL där det första är att återupprätta 
känslan av barndom. När barnen kommer till centren ges de möj-
lighet att leka fritt, vid flera tillfällen har det varit första gången 
i livet de fått göra det. Mål två innebär att orientera barnen mot 
utbildning. 

Där ligger utmaningen inte bara i att lära dem läsa, skriva och 
räkna utan i att få dem att förstå hur viktig utbildning är. Det 
tredje målet handlar om att stärka barnen i sin syn på sig själva 
och på sin situation.

– 90 procent av barnen på centret har vuxit upp under förhål-
landen där de fått lära sig att de tillhör de lägsta kasterna. Därför 
kämpar många av dem med att inse att de också innefattas av de 
mänskliga rättigheternas, berättar Suman.

Att förebygga barnslaveri och barnarbete är det fjärde och sista 
målet. Det görs genom att bjuda in politiker och internationella 

8    SYDASIEN NR 1/2008 SYDASIEN NR 1/2008    9

På Balika/Mukti ashram lägger man vikt i att låta barnen berätta om 
vad som har hänt dem.
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der krönikör har denna gång råkat 
ut för det ovanliga problemet att det 
inte finns så mycket att skriva om. 

De senaste månaderna har efter indiska 
förhållanden varit ovanligt tysta, med få 
händelser tillräckligt viktiga eller intres-
santa att ta upp. Faktum är att detta är ett 
oerhört sällsynt fenomen.

En allvarlig kris för den indiska ekono-
min framträdde dock i januari, då rädslan 
för en recession i USA drog ner Bombay-
börsens Sensitive Index (den främsta 
mätaren på den indiska aktiemarknadens 
tillstånd) med hela 4 000 punkter på några 
få dagar.  Det hela var en del av en global 
kris med börsfall runt om i världen, men 
den indiska regeringen förmådde dock 
genom snabba insatser något så bemästra 
situationen. Aktiemarknaden lyckades ta 
tillbaka viss förlorad mark.

Landets ekonomiska utsikter ser annars 
mycket ljusa ut. Ekonomin växte med 9,6 
procent 2006-07, jämfört med 9,4 procent 
året dessförinnan. Prognosen för inneva-
rande budgetår pekar på oförändrade siff-
ror. Och det som är riktigt hjärtevärmande 
är att dessa imponerande resultat uppnåtts 
utan att några drakoniska åtgärder genom-
förts, typ införande av höga skattesatser.

PÅ DEN NATIONELLA politiska arenan 
vilar ett spänt lugn där det märkliga part-
nerskapet mellan Förenade Progressiva 
Alliansen (UPA) ledd av kongresspartiet, 
och Vänsterfronten ledd av Communist 
Party of India, Marxist (CPI-M), faktiskt 
håller i sig trots alla de dystra prognoser 
om ett stundande sammanbrott som hör-
des under hösten. Oaktat politiskt rävspel 
och verbala ordkrig har båda parter valt 
att hålla fast vid sitt konvenansäktenskap, 

om än bara av ett enda skäl – nämligen att 
se till att det högerinriktade reaktionära 
Bharatiya Janata Party (BJP) inte ges en 
chans att återfå makten.     

På tal om BJP och reaktionära krafter 
pekar partiets jordskredsseger i det nyli-
gen avhållna delstatsvalet i Gujarat på en 
illavarslande utveckling. Det var i Gujarat 
som Mahatma Gandhi föddes, och i dag 
är det en av Indiens rikaste delstater. 
Men än viktigare är det faktum att Guja-
rat sedan 2003 fått en ökändhetsstämpel 
över sig efter de sekteristiska kravallerna 

mellan hinduer och muslimer som bok-
stavligen utvecklades till en pogrom mot 
muslimer. Chefsarkitekten bakom den 
senaste valsegern är chefsministern Na-
rendra Modi. En vår tids Göbbels, en man 
som varit hundraprocentigt framgångsrik 
i att dela upp samhället efter etniska 
riktlinjer och lyckats marginalisera den 
muslimska befolkningen i delstaten. 

HÖGEREXTREMA HINDUISKA krafter reser 
sannerligen åter sina fula trynen, och de 
vinner terräng inom vissa sektorer av det 
civila samhället. Enligt en nyutkommen 
rapport har organisationen RSS (Rashtriya 
Swayamsevak Sangh), BJP:s tankesmedja 
och en extrem företrädare för hinduisk 
överhöghet, inlett riktade kampanjer för 
att locka till sig unga IT-ingenjörer på väg 
uppåt i samhället. Även om dessa krafter 
ännu inte är så starka att man bör slå till 
alarm, bör man vara vaksam inför fram-
tiden. 

På den andra sidan av spektrumet finns 
fruktan för att islamistiska militanta 
grupper ska utlösa terroraktioner någon-
stans i landet för femtioelfte gången, och 
att oskyldiga människor dödas. Rädslan 
finns där alltid eftersom terroristerna nu-
mera slår till var som helst, när som helst 
och mot vem som helst. 

Men efter dessa dystra påpekanden mås-
te man komma ihåg att Indien faktiskt är 
Indien, ett land som ständigt präglas av 
optimism vid dagens slut. Den enorma 
vitaliteten hos dess invånare och den 
inneboende styrkan i dess demokratiska 
system (trots alla brister) borgar för en 
framgång över de mörka krafterna. 

Ajit Roy

Översättning: Lars Eklund

Det händer stora händelser som lockar världspressen i Pa-
kistan, Sri Lanka och Afghanistan. Men från Indien-hållet 
har det varit förhållandevist lugnt de senaste månaderna. 
  Sydasiens krönikör Ajit Roy låter sig dock inte luras.

Indien skulle inte vara 
Indien utan sina problem

AJIT ROYS 
KRÖNIKA OM INDIEN

inte intresserad av det kan man istället lära sig att sy kläder och 
trycka mönster på tyger.

I arbetet mot barnarbete spelar vi, på andra sidan jorden en 
gigantisk roll. I vår konsumerande kultur besitter varenda elva-
åring en makt som inte kan diskuteras tillräckligt. Konsument-
makt är ett starkt vapen om vi går ihop. I och med att världens 
mäktigaste konsumenter börjar ställa krav på varorna de köper, 
förändras utbudet och vi kan nå förbättringar i världshandeln 
och för producentländerna.

 
UNDER TAKTFASTA TRUMSLAG dansar och sjunger flera av flick-
orna för oss. Många av de yngre har svårt att hålla sig för skratt 
och deras fniss läcker igenom musiken. 

Dessvärre får de tappra försöken sig ytterligare en utmaning 
när vår grupp tar plats på scenen. Rörelserna till ”En kulen 

natt” får till och med ledarna att dra på mungiporna. Det står 
alldeles stilla innanför murarna och svetten lackar i pannan 
och trots språkbarriärer och kulturskillnader skrattar vi till-
sammans. 

När det är tid för avfärd står flickorna vinkandes i en klunga 
och det är så svårt att förstå vad de har varit med om. När jag då-
sigt skumpar upp och ner i taxin på väg till hotellet har jag svårt 
att släppa det Suman sa till oss i början av dagen:

 – Vårt övergripande mål är att omvända barnen från att vara 
offer för exploatering till att bli förebilder för förändring.

Det är just därför jag tar mitt ansvar att sprida flickornas berät-
telser och vill verka för en ljusare framtid för de 60 miljoner barn 
fast i arbete. Men det behövs många fler. 

Kanske du?
Sofia Nilsson Hallquist
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Suman, som valt att ta bort sitt efternamn som en protest mot det indiska kastsystemet, är en av de som tar hand om barnen på ashramet. 
"Vårt övergripande mål är att omvända barnen från att vara offer för exploatering till att bli förebilder för förändring", säger hon.

egreppet "barnarbete" hänvisar enligt 
FN:s arbetsorganisation (ILO) vanligen 
till en ekonomisk aktivitet som utförs av 

en person under 15 år. På den fördelaktiga si-
dan av begreppet barnarbete finns det "lätta 
arbetet" efter skolan eller i form av legitimt 
lärlingskap, som hjälp i familjeföretaget eller 
på familjens gård. På den destruktiva sidan av 
begreppet ingår arbete som förhindrar ett ef-
fektivt närvarande i skolan eller är farligt för 
barnets fysiska och mentala hälsa.

"Barnarbete" framkallar en speciell bild hos 
vuxna: barn som sitter fastkedjade vid väv-
stolar i mörka fabriker och arbetsplatser med 
mycket låga löner. En bild som sträcker sig likt 
en lång mardrömsliknande tråd från 1830-ta-
lets Lancashire till dagens Sydafrika.

I verkligheten utför barn en mängd olika ar-
beten under vitt skilda förhållanden. Arbetets 
karaktär kan variera från att vara välgörande, 
gynnande och stärkande för ett barns utveck-
ling, och som inte innebär kollision med skola, 
fritid och vila, till arbete som är destruktivt 
och utnyttjande. 

Det finns en mängd olika variationer i områ-
det mellan de två polerna.

DET ÄR VID DEN MEST destruktiva änden, 
där barn utnyttjas som prostituerade eller 
som slavar för att återbetala föräldrar eller 
farföräldrars skulder, eller som arbetare i syn-
nerligen farliga miljöer, som åtgärder görs för 
att stoppa missförhållandena.

Ungefär 250 miljoner barn i åldrarna 5 till 

14 år arbetar heltid eller deltid i världen enligt 
en FN-rapport från 2006. 

Nästan hälften, 120 miljoner, arbetar hel-
tid, varje dag, året runt. Ungefär 61 procent 
av dem bor i Asien (majoritet i Sydasien), 32 
i Afrika och 7 i Latinamerika. 70 procent av 
dem arbetar inom jordbrukssektorn. Lika stor 
procent arbetar i riskfyllda miljöer. Av dessa 
250 miljoner barn är det ungefär 50 till 60 
miljoner barn i åldrarna 5 till 11 år som arbe-
tar under omständigheter som är farliga vid 
deras ålder och sårbarhet.

Barnarbete är inte heller ovanligt också vanligt 
i industriländer. I exempelvis USA är det mer än 
230 000 barn som arbetar inom jordbrukssek-
torn och 13 000 som arbetar på arbetsplatser 
med mycket låga löner. KÄLLA: FN

Över 100 miljoner barn arbetar i Asien
B




