Ut ur garderoben
0 I Tndien utbildas !lest ingenjorer och
forskare i hela varlden. Samtidigt iir
halften av landets miljardstorn befolkning analfabeter. Sedar, ell exempe l pa de manga parndoxer som subkontinentens "krona ijuvelen" rymmer.
Exemple t ges i senaste numret av tidskri ften AYess med det intressanta temat
"lndien kastar loss".
Jag gor giima reklam for en tidskrifskollega. Men skulle ocksa onska att
SYDASIEN lyftes fram och blev mer
kand. Under ett halvar har j ag lett ctt
projekt med tio tidskrifter som viii hittta nya liisare. Vi - SYDASIEN ar en av
tidskrifterna - har moll mycket positiv
respons men ocksa forva ning : "inte
visste j ag att de har tidningarna finns!"
Uppenbarligen nar vi inte ut tillrlickligt mycket. "SYDASIEN borde ha
manga fler liisare!", utbrnst nylige n en
journalistkollega. Hon kunde inte forsta
hur en sa "forbaskat bra och rolig tidning" kunde ha ett sa blygsamt antal
prenumeranter.
Detar barn att slicka i sig berommet
me n ocksa att fo rtsiitta stiilla fragan :
Hur kommer vi ut ur garderoben?
Forslag mottages gilrna men His forst
de t nya numret. Det bo1jar - och slutarmed Afghanista n. Daremellan berattas
om den pakistanska klirnvapenskandalen, daliter, kritik mot
den svenska ambassaden i Sri Lanka - och
mycket mera.
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Ingen citervar
Lemar viii men kan
inte resa tillbaka till
Afghanistan"
Laget i Afghanistan ar
fortsatt brackligt. I det
har numret agnar vi tio sidor at landet och berattar
om industridrommar, en
ny sidenvag och de planerade valen.
Men vi bo1jar pa Abdarra
Road i Peshawar. Dar har
journalisterna Vanna
Beckn1an och Johan
Wingborg mott en ganska
typisk afghansk familj en flyktingfamilj.
iir Lemm· kommer in och
slitter sig p a madrassen bredvid sin frn tar samtalet bland
kvinnorna pa Abdan-a Road i
pakistanska Peshawar ny
fart. Han ser ut som en gamma! mogulhovding med sill svartvita skiigg. Hans kraftiga navar gestikulerar, hans rost kommer
anda nerifran magen och ar sotad av
rokning, han ar viiltalig och uttrycksfull, sa
att han ideligen maste a vbrytas fOr att oversilttaren ska hinna med. Sjalvf011roende
och intelligens stralar fran denne enkla
man.
Fra n bo1jan tycks han vilja chockera
och prova oss litet:
- Det ar konstigt med vast vlirlden sager
han, de ger vapen och pengar till fana ti ker
i Afghanistan sa att hela folket splittrns.
Me n flyktingar fra n dessa strider viii de inte ens ge en miinniskoviirdig tillvaro. De
talar mycket 0111 miinskliga ratt igheter,
men de ras keldjur fa rmer milnskliga ratttigheter an afghanska flyktingar.
Niir han marker att vi tal det blir han

N

lugnare i tonen. Han hyser djup misstiinksamhet mot de hjlilporganisationer som i
dag har stort inflytande i Kabu l. De ta r at
sig aran for att ha gjort det ena och det a ndra, sliger han. Folk far sjalva bygga, och
sen skryter hj11lporganisationerna over vad
de har gjort. I ledningen for dem star ofta
manniskor som gy nnar sina egna slUktingar. Hjiilpen borde ga direkt till afgha ne r
som sjiilva kan nagot. Den borde ga till folk
pa landet sa att de kan fa i gang jordbruket.
I dag iir det barn opiumodlarna som kla ra r
sig, och opium ar ett fordiirv, bade for barnen, for omradet och for hela varlde n.
De t ilr sa mycket Lemar vill ha sagt.
Kvinnorna sitter och ser pa honom meda n
han talar. Och det ar verkligen svart att ta
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Det iir 111ycket Le111ar viii ha sagt
0111 situationen i sitt he111/and.
H11stn111 Mari och hennes syster
Adela sitter fiirst tysta 111en ger
sedan sin syn pa Ii vet i exit och situationen i Afghanistan.

ogonen ifran denna dynamiska person,
aven om de ju maste ha hort honom saga
detta manga ganger fOrr. Kanske tycker de
det ar skont med nagon som kan uttrycka
vad alla gar och tanker.
Vi tror forst att han ar fortryckande mot
dem. Me n det ar bara den forsta angan som
maste ut. Sen flodar samtalet fritt och Jatt,
och de tre systrarna, varav en ar gift med
Lemar, Jagger sig ocksa i samtalet och far
saker sagda.
Forst tycker vi att de tre systrarna ar
mycket lika, atminsto ne har de likadana vita huvud schalar. Me n nar schale n glider
ner litet grann, och mycket tillats de n inte
glida ne r forra n en rask handrorelse satter
den pa plats, bo1jar man se individualiteten
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i de sma leendena, lystern i ogonen, de fina rynkorna. De vcrkar starka, dessa tre afghanska systrar i exil i Peshawar med sina
tva ytterst olika man. Mari ar Lemars frn,
och Pashtoun ar gift med Mohammed
Daoud, en finle mmad och sorgsen man
som ocksa har mycket att beratta, till exe mpe l fran sitt besok i Kabul som hanjust
kommit tillbaka ifnin. Men han gor det pa
ctt stillsamt och odmjukt Stitt. Adela, den
tredje system, har sin man i Norge dar han
soker asyl efter att forst ha fatt nej i
Dan mark.

Arbetade med hemllga polisen
Han arbetade med he mliga polisen under
den ko mmunistiska tiden, han var med i

kommunistpa rtiet och aktiv pashtunnationalist. Tva av hans broder mordades nar islamisterna tog over 1992, sa Adelas man
flydde till Peshawar och hell sig dold har.
Sen tog han sig via Ryssland pa vindlande
vagar till Danmark. Efter fyra ar fick han
sitt andra nej till uppehallstillstand dar, och
skulle bli utvisad. Men han vagar inte resa
tillbaka till Afghanistan eller Pakistan, talibanerna lir ute efter honom, och nagon
sade att han borde forsoka med Norge. Nu
bar han varit dlir i ett halvar, fortfarande i
van ta n.
Denna pinande ovisshet blir det forsta
samtalsamnet n~ir vi har slagit oss ner i ett
VANDI
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Vi har utbildning, hjarra )
och hander... och kan inte /
gora nytta av det
av de kala rummen pa Abdarra Road. Kan
Soraya Paktiani saga nagot om vilka
chanser han har att fa uppehallstillstand?
Vet vi nagot om Norge? Han har varit borta sa Hinge. Hur ska det ga? En aiman slakting harforlorat sin son nyligen. De har inte vagat tala Olll det fi:ir de anhoriga langt
bo11a, dear radda att ors aka alltfi::ir stor skada. Klokare att vanta med att tala om det
tills de traffas personligen. Det finns mycket oro, alla bekymrar sig sa djupt om varandra. Det blir ocksa tarar nar Soraya berattar om sin man som blev mordad, om
svarigheterna medan hon vantade pa uppehallstillstand i Sverige. De andra kanner
fi:irstas till det, men nu aterupplevs det.
Soraya ar kvinnan vi reser tillsammans
med. Hon iir afghansk journalist och bor i
Goteborg med sina barn sedan hennes make mi::irdats av islamister i Peshawar (se
SYDASIEN 4/98). Hon ar en oviirderlig
introduktor till manniskor och miljoer i
Peshawar, diir hon tillbragte fyra ar pa
l 990-talet. Hennes niirmaste sliiktingar
firrns i dag i USA, England, Danmark,
Tyskland, Tjeckien, Sverige, fi::irutom i
Afghanistan och Pakistan.
Officiella siffror sager att bortat tva miljoner afghanska flyktingar har atervant till
Afghanistan fran Pakistan, och en halv miljon fri\n Iran. Det finns 1,2 miljoner kvar i
liiger i Pakistan, och hur manga som hankar
sig fram Iiksom familjerna pa Abdana
Road ar svart att fa en uppfattning om. 1,52 miljoner afghaner uppges fortfarande
finnas i Iran, ofta mer integrerade i samhiillet.

ne-skivor, ett berg av ris, nybakat brod.
Replikerna hoppar mell(.ln de manga som
ater tillsammans sittande pa golvet. Nar
hungern lagt sig plockas faten ut och galonduken viks ihop kring smulor och matrester.
Lemar och hans familj bor tva trappor
upp i samma hus dar de andra systrarna bor
med sina barn och barnbarn och alla de ovriga. I uppgangen mittemot bor Sorayas
brorson. Tre ensamma kvinnor, ocksa avliigset sliikt, finns dar med. Likasa en helt
ensam kvinna. Det rader brist pa man bland
afghanerna, somliga siffror sager att tre
miljoner har dott under de senaste 24 arens
krig. Manga har ocksa blivit skadade och
handikappade, och dem vill ofta ingen
kvinnaha.
Vi gar upp med Lemars yngste son
Elias, 11 ar, och tittar pa datorn som han far
anvanda tillsammans med sina aldre broder. De haller mest pa med spel. Det ar
svart att fi\ fasta telefonledningar i
Peshawar, sa Internet gar inte. Hans kusin
Susanne som ar 15 i\r och viii bli liikare fi::irsti\r inte nar jag sager att hon ocksa borde
hi\lla p a med datorn om hon viii plugga
framover. Har i huset ar datorn annu mest
ett tidsfi::irdriv for killar. Elias viii bli pilot i
Afghanistan nar han blir stor, och han spelar fotboll och kricket och volleyboll pa fritiden. Mitt emot hans lms finns en obe-

byggd skrapig tomt dar pojkarna hailer till.
Skolsituationen bo1jar bli problematisk
for de afghaner som fortfarande bor i
Peshawar, berattar Pashtoun. Bade den pakistanska och den afghanska regeringen
viii att sa manga som mojligt ska flytta tillbaka, sa de afghanska skolor som annu
finns, hotas med stangning. Och det ar
svart for afghanska barn att komrna in i pakistanska skolor. Deis iir de inte lika bra pa
engelska som de pakistanska barnen, dels
kan de fi::ir det mesta ingen urdu, och dels ar
de helt enkelt inte viii sedda, skolorna viii
ofta inte ta emot dem. Slutligen kostar de
mycket mer. Den afghanska skolan kostar
70 rupier i manaden for Elias, en pakistansk av nagorlunda kvalitet kostar 2
OOO till att bo1ja med och sen 400 i manaden.
- Kanske 60 procent av afghanerna hiir
lever pa smajobb, sager Lemar. De saljer
gronsaker fran en klirra, de kor taxi at nagon pakistanier, de har tillfiillighetsjobb
som byggnadsarbetare. Nagra riktigajobb
ar nastan omojligt att fa. De ovriga 40 procent lever pa pengar som sliiktingar skickar fran utlandet. Detar ett passivt liv. Vi har
utbildningar och hjarna och hander, men vi
har inga pengar och kan inte gora nytta av
de t. Forst siiljer man sina egna saker och
sen siiljcr man andras, och ingen vart leder
<let. Anda klarar vi oss ju anda nagorlunda
har pa Abdarra Road, de allra fiesta har det
mycket svi\rare an vi, utan mat, mediciner,
skola.

Kanske bara en dalig tolk?
Han onskar attjoumalister som konuner hit
ville ge en riktig bild av situationen. De
vinklar och skaffar stora rubriker. Men han
forklarar ocksa att han begriper att det kan
vara svU.1, de kanske har dalig tolk, kanske

Manga koppar te
Vi tillbringar flera eftermiddagar pi\
Abdarra Road. Si\ smi\ningom bo1jar vi
fi::irsta vems brorson som ar gift med vem
och hur de mi\nga sliiktrelationerna hanger
ihop. Vi bi::iijar bli vana att sitta pa madrassserna med mattor over som Jigger runt
vaggarna. Vi far extra h1ddar att luta mot
viiggen, eftersom vi inte iir lika bra som
vi\rt vardfolk pi\ att sitta hopkrupna i olika
stiillningar i flera timmar. Vi drickcr mi\nga
koppar te. En <lag blir vi bjudna all bryta
dagens fasta under Ramadan med familje n.
Degknyten med kottfiirs, syltade aubergi-

Elias gillar all spela spe/. Niir lwn blir stor
viii /um arbeta som pilot i Afghanistan.
K11si11e11 Susanne viii studera till liikare.
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Del blir 111a11ga starka kii11slor niir Soraya Paktiani besoker si11a afg//G11ska sliiktingar i e.ril. Mohammed Daoud och //G11s hustru
Pashto1111 hankar sigfram tillsm11111a11s med sliiktingar i Peshawm~ Pakistan.
tolken inte har bra kontakter med mann- Afghanistan och ingen har missbrukat den inte i'ttervanda for att en familjemedlem har
niskor. Han foljer med vad som hander liiran sa som talibanerna. En sadan fana- varit i klammeri med islamisterna. Som
genom BBC, Voice of America, Radio tism och ensidighet leder ingenstans. Yisst Assad, vars bror arbetade for Lakare utan
Free Europe och tidningar pa pashtu och ar vi kritiska mot amerikanerna, framfor granser. En islamistisk tidning har briinndari, och traffar ofta manniskor att samtala allt for kriget mot Irak, men att de fick bort miirkt hela hans familj eftersom de sager att
med inom slakten, pa gatan, ibland pa ett talibanerna fran Afghanistan, det ska de ha organisationen ar kristen.
Han vagar barn aka och titta sorn hastikafe eller i mosken. Manga reser till heder for, anser de. Men i dag skulle det beAfghani-stan pa besok och berattar bur det hovas mer FN-trupp, anser Mohammed gast pa familjens garnla hus dar det nu bor
ar.
Daoud, fOr att halla krigsherrarna stangen friinunande manniskor, han kan inte ge sig
- Forresten, varfOr vill svenskarna inte och fo rhindra att talibanerna konuner till- till kiinna.
ha euron? fragar han. Vi forsoker forklara. baka.
Andra viii inte aterviinda for att barnen
forst ska fa ga ut skolan i Peshawar. De beLemar och Mohammed Daoud b0rjar tala
Drommer om att atervanda
riittar om fa milje r diir ungdomar blivit deom allt vad de tick Iara sig nar de gick i skolan. De fick rita upp hela varldens kartbild - Vi drommer alla 0111 att kunna atervanda primerade av att ha mast atervanda till
och kan den fortfarande. Liksom aldre till Afghanistan, sager Lemar. Men hur hemlandet som de inte kande och som
manniskor i Sverige tycker de att de hade skulle vi klara oss? Jag j obbade pa kontoret ha mnat i skolor utan utrustning och utbiljattebra larare pa den tiden och !arde sig i ett statligt foretag. Nar islamisterna kom dade liirare, dar de kanner sig som om de
forlorade jag job bet och flyttade ut pa lan- forodde silt liv.
mycket mer an d agens ungdomar.
- Manga talibaner har "bytt skagg", men
Soraya har med sig bestallningar fran det dar jag odlade gronsaker och frukt och
sin sviirmor, som viii ha kliinning och vida vete. Det gick ganska bra da, men nu rader de finns kvar och har inflytande. Ocksa i
byxor och halsduk av sana tyger som hon ar brist p a vatten till konstbevattningen. Peshawar. Ingen som flytt hit undan islavan vid, sana som inte finns i Sverige. Det Pumpar kostar mycket pengar. Jag ar viss- misterna kanner sig riktigt trygg hiir. Ingen
gar att fii sytt pa en vecka, sa Soraya tar kla- serligen lite snickare och lite svetsare och viii egentligen stanna.
Uppgivenheten och passiviteten som
der med sig hem. Och sa fiir hon parlbrode- elreparatOr, och barnen sager att jag kan
rade festdrakter till sina unga sliiktingar i gora en luftkonditionerare av en tvattma- alltid hotar i exil Jigger nara. Vardagen har
Danmark och Sverige, och afghanska tra- skin. Ett tag bakade jag och sl'tlde sa111osas, lysts upp e tt ogonblick av Sorayas besok,
ditionella klader broderade med guld och smordegspaket med potatisfyllning och men svarigheterna och sorgerna tornar liitt
silver for dem som dansar traditionella dan- salde. Jag kan gora vad som helst, men iin- upp sig.
da kan j ag inte atervanda.
Familjerna ar spridda till alla viirldens
ser.
Manga vi traffar berattar att familjens horn, och korta samtal pa mobilen lugnar
Om det IHI ar svart rned skolorna har, sagerjag. Skulle ni kunna tiinka er att satta en hus iir forstort och de kan inte samla till- inte manniskor som ha r haft all a nlcdning
son i madrasa, en relig ios skola? Nej, alla iir riickligt mycke t pengar for att bygga upp att stancl igt oroa sig.
overens om att de t vore otankbart. De anser det. Folk bor trangt och obekvamt i Kabul
att talibanerna gor att folk blir fientliga till idag , varme, vatten och el saknas ofta. De
Vanna Beckman, text
fiesta iir riidda fOr valdet, <let hander oft a att
islarn.
Johan Wingborg, foto
- Det ar I 400 a r sedan islarn kom till manniskor barn fo rsvinner. Elle r de vagar
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Heroinvag blir Sidenvag?
Nya vagar tander hoppet i Badakshan och hela Centralasien
Oplumodllng och heroinproduktlon star I centrum tor all ekonomisk aktlvltet i den nordostliga
afghanska provinsen Badakshan. Men morgondagen kan se
helt annorlunda ut. Det finns
namligen konkreta planer pa att
forbinda den fattiga bergsprovinsen med Kina via granlandet
Tajikistan. Kanske borjan pa en
ny Sldenvag?
n ny vHg asfalteras m1 genom Tajiki stan fran den kinesiska gransen till
gr1insstaden Khorog i Tajikistan, berattar
Dilovar Butabckov, administrativ chef for
Aga Khan Foundation (AKF) i Tajikistans
huvudstad Dusj anbe.
I K.horog har AKF byggt e n bro over
Panjfloden till Badakshan i nordostra
Afgha nistan.
Nar vtigen tir klar forbinde r den no rdostra Afghanistan med Karakoram
Highway, i vastra Kina. Karakorum highway fbrser redan i dag norra Afghanistan
med billiga kinesiska konsumtionsvaror.
Problemet ar att varorna maste transporteras en o mvag pa ett par tusen kilometer.
Forst genom bergen i norra Pakistan och
sedan genom bergen i ostra och centrala
Afghanistan innan de nar konsumenterna i
norra och nordostra A fg hani stan. En rutt
som p a grund av de n langa transportvagen
fordyrar de billiga kinesisk konsumtionsvarorna.
Na r den av Islamiska utvecklingsbanke n finansierade vagen 1ir fardigasfalterad
0111 nagot fir hoppas ma n att gr1inserna skall
vara oppna och lokala marlrnadsplatser utmed gransen mellan afghanska Badakshan
och Tajikistan vara klara.

E

Fria handelszoner
Det planeras fria hande lszoner for lokalbefolkningen pa bagge sidor om gransen i afgha nska Badakshan och den vastliga tajik iska provinsen Gorno-Badakshan. I Tajikistan ska parlamentet inom kort ta sttillning till ell lagfbrslag 0 111 oppnandet av
handelszonerna, me n . . .
- Vi fbrvantar oss inte all tuse ntals
manniskor omedelbart skall korsa gransen.
Vi har e tt la ngtidsperspektiv. Broarna
komme r att finnas da r i hundra ar och skall
inte bedomas kortsiktigt, sager Mirza
Jehani, samordnare for AKF i Tajikistan.
Aga Khan Foundation ar en del a v is6

Bron over Panifloden forbi11der Badakslwnprovinsen 111ed staden Klwrog i Tajikistan.
Stadenforbinds i sin tur 111ed en ny viig 1110 1 den kinesiska griinsen.
mailiternas re ligiose ledare Aga Khans
internal ione lla ut veck Ii ngsorganisation,
Aga Khan Developme nt Network, som ar
mycket verksam i ostra Tajikistan och
nordostra Afghanistan. Regionen har en
mycket stor koncentration ismailite r. Aga
Khans verksam.het 1ir hogst pataglig och inriktningen har en stor tyngdpunkt pa satsningar inom infrastruktur och ekonomisk
utveckling.
- Pa den tajikiska sidan av gransen ska
de t byggas lokala marknader for lokala
produkte r. Yi diskute rar nu med den lokala regeringen 0 111 att tillata afghaner att
komma over gransen och hand la pa den tajikiska sidan. Yi fOrvantar oss resultat inom
6-8 manader. Att bygga upp marknadsplatserna tar barn uppemot 3 manader, sager
Mirza Je hani.
I norra Badakshan ber1iknas ytterligare
en bro vara klar i december. Den skall forbinda <let isolcrade Darwazdistriktet i nordligaste Badakshan med omvilrlden (Tajikistan). SOderifra n gar <le t inga vagar och
11ings hela den tajikiska gransen rinner den
brolosa g ransfloden Panj utmed griinsen i
Badakshan ned till Khorog . I hela
Darwazdistriktet Finns det i dag barn tva
sma affa rer.
Nar bron till Darwaz a r klar har de afghanska myndigheterna !oval att oppna de
bagge broovergangarna som internationell-

la granser. Men fO rst kravs det ett inte rnationellt avtal mellan de b1igge landerna, vilket man fran AKFs sida tror skall ga snabbbt.
Det finns e n fa rbar vag for lastbilar fran
gransbron till Badakshans provinshu vudstad F ai zabad, men den liksom viigen fran
Faizabad till resten av Afghanistan kraver
Stora fbrbattringar. Vagen vasterut fran
Faizabad iir en slingrig grusv1ig, som ibland
barn ar hjulspar om e ns det genom terrangen.

An sa lange galler knark
B ade i Tajikistan och i Badakshan c irkulerar bestamda uppgifter om all Kina ar intresserat a v att bygga en vag genom
Badakshan till ostligaste Wakhan - korridoren vid de n kinesiska gransen. Wakhan
ligger mycket nara Karakorum highway.
Tills den nya Side nvagen oppnar ar det
knarkhandel som gliller i Badakshan.
Enligt vissa berakningar skordades I OOO
ton opium i ar i Badakshan (tillrackligt for
att producera 100 ton heroin). Andra uppskallningar ar I 500 ton opium. Enligt FN
skor<lades " barn" 508 ton i ar.
Det pastas finnas minst 13 heroinlaboratorier, varav fem i Jurmdistriktet. Andra
havdar att det finns betydligt fler. I vissa
omrade n var mellan 60 och 90 procent av
akermarke n odlad med opium.
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- Ekonomin i Badakshan handlar i dag
enbart om opium. Innan skorden var bargad i september exploderade de lokala
marknaderna med varor. Marknaden i provinshuvudstaden Faizabad okade till exempel med uppemot 2 OOO procent. Affarerna var fulla med varor som saldes pa
kredit och betalades efter skorden, berlittar
AsifHayat, ekonomisk analytiker pa AKF
i Badakshan.
Folk konsumerade hemelektronik, TVapparater mm, samt generatorer for att driva demi den sa gott som stromlOsa provinscn. Minst 500 bilar importerades ocksa till
provinsen.
I hela provinsen okade, enligt FN, opiumproduktionen i armed 55 procent ijamfOrelse med forra aret. Opiumodlingen har
sjudubblats sedan 1994. Fran tva procent
av den odlade arealen till 16 procent. Tre
av provinsens distrikt ligger bland de fyra
topproducenterna av opium i hela landet.

Slutat med rutinkontroller
Pa andra sidan grlinsen har den tajikiska
narkotikapolisen slutat med sina rutinkontrollcr av fordon fran gransomradcna.
Enligt ett befal vid den tajikiska narkotikapo lisen i gransstaden Khorog var
mangden beslagtagen heroin i Tajikistan
over 8 ton ar 2002. I slutet av oktober var
arets beslag bara 3, 5 ton. Enligt honom betyder det inte att den tajikiska narkotikapolisen blivit ineffektiv.
- Smugglingen har minskat och vi har
blivit effektivare och gor beslag med hjalp
av information fran betalda tipsliimnare.
Nar ett ogonvittne fran gransfloden vid
Khorog hor talas om den tajikiska narkotikapolisens effektivitet gapskrattar han och
berattar att narkotikahandeln over grlinsen
till Tajikistan blomstrade nar han besokte
Sheghnan pa den afghanska sidan av gransfloden i botjan av september i ar
- Det stod lyxbilar parkerade nere vid
floden och det var uppenbart att de gjorde
aff.irer med handlare fran andra sidan grlinsen i Tajikistan, berlittar han.
Opiumskorden ar mycket arbetsintensiv
och arets Stora skord kravde arbetskraftsi mporl fran granprovinserna for all klaras
av. De fiesta skordearbetarna kom fran
Baghlanprovinsen dar delar av bomullssskorden inte plockades pa grund av arbetsbrist.
Lantarbetarlonema mer an sjudubblades
i ar i Badakshan. Trots det var skorden
mycket lonsam for jordagarna som fick ut
mer an tio ganger i vinst per hektar pa opiet i jamforelse med vete. Pa flera hall blev
vctet inte skordat. Dar fick de som ville
komma och sk6rda vete gratis. Resultatet
blev att den lokala veteproduktionen pa
manga hall blev liten i Badakshan. Detta
trots att vetesk6rden dlir det salts vete gav
e n betydligt battre skord lin fona aret eftersom det kom rikligt med regn i
80 pro-

ar.
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cent av jordbruksarealen i Badakshan ar
regnbevattnad och de regnbevattnade
akrarna ger mangdubbelt sa stor skord som
bevattnad akermark.
- Det finns sa mycket subventionerat
vete att bonderna klinde sig sakra nar de barn odlade lite mat, sager Asif Hayat.
Ytterligare en forklaring ar all vinsten
pa opium lir sa stor att den gott och val
rlicker till for att kopa den mat som behovs.
FOr att forsoka bygga upp en stabil och
barkraftig normal och lagligjordbmks- och
boskapsskotarekonomi i provinsen arbetar
AKF med att f1i fram lagliga alternativ till
opium for bonderna.
AKF undersoker bland annal mojligheten att bygga lagerlokaler for jordbruksprodukter. Da kan priserna hallas stabila
och ge en battre fortjanst. De sjunker inte
kraftigt vid sk0rdetid da alla forsoker stilja
sa mycket som mojligt pa samma gang.
lstlillet skall bonderna kunna salja sina varor under resten av aret.
Badakshan har mycket boskap - notkreatur, far och getter. Men mu!- och k!Ovsjukan lir utbredd (cirka 30-40 procent av
boskapen dog forra aret). Aven en stor de!
av faren och getterna har dott ut i provinsen.
- Vi arbetar med projekt for att forbattra familjeekonomierna och llinka dem med
mnrknndcn for ull. Vi fOrsoker bygga upp
en ny stam av far for ullproduktion och f1i
fram veterinarer.
AKF ger bland annat Ian till bonder.
Dessutom skall det goras forsok att
marknadsfora den mycket hogkvalitativa
ullen som produceras och bygga upp sma
by industrier med vavare for att diversifiera hushallsekonomierna och gora dem mindre kansliga for skordebortfall pa grund av
torka eller frost, som tog en stor del av arets
fruktskord.

Parfym- och medicinexport
Andra projekt man hoppas pa ar att f1i i
gang en produktion och export av naturmediciner, parfymer och kosrnetika framstallt av lokala vaxter for expot1 till framfor
allt den indiska, men liven ovriga asiatiska
marknaden dar det finns en avsattning.
Dessutom bygger AKF och andra organisationer i provinsen vligar for att forbinda
byarna med stOrre orter dar det finns en avsattningsrnarknad for bondernas och boskapsskotarnas produkte r.
- Otmadet har en bra potential, sager
AsifHayat.
Hur det kommer all gamed den i dag heroinproducerande Badakshanprovinsen ar
svart all saga, men forutsattningarna finns for bade
!Onsam laglig export och
nya handelsvagar.

Borje Almqvist,

Oro infor de
kommande valen
et aterstar bara Ire manader innan
de planerade valen ska hallas i
Afghanistan. Allt Iler bedornare utttrycker oro for att valet kan komma att
oka den etniska splinningen mellan
landets sOdra och norra delar.
Vissa experter viii att de planerade
valen skj uts fram till nlista 1ir. Della for
att gora det mojligt for de internationella bistandsgivarna och president
Hamid Karzais regering a tt avvlipna
de krigshen-ar som fortfarande styr en
stor de! av landet, samt oka sakerheten
pa landsbygden. Men Karzai tycks fast
beslute n om att fOlja planerna. Atminstone vad galler president valet.
Enligt den overenskommelse som
skrevs i Bonn i december 200 I skulle
saval prcsidentval som parlamentsval
hallas i Afghanistan senast i mitten av
2004. Ell stort antal experter, varav en
he! del FN-anstallda, menar all det
firms en moj lighet att M iia presidentvalet enligt schemat.
Men de menar samtidigt att ett parJamentsval inneblir en mangd krav daribland att politiska partier organiseras - som omojligt kan vara uppfyllda innan valdagen den 21 juni.

D

Djupt splittrade
Samtidigt havdar den pakistanske
journalisten Ahmed Rashid att ett val
om enbart presidentposten kan led a till
okade e tniska spanningar mellan den
dominerande gruppen - pashtunerna i
sOder- och landets minorite tsgrnpper.
Dessa ar djupt splittrade sinsemellan,
och darfor skulle pashtune n Karzai,
som anses ha misslyckats med att na ut
till minoritetsgmpperna i non, troligen
llitt vinna ett presidentval. Om man inte lyckas halla parlamentsval samtidigt
skulle Karzai dlirmed kunna styra utan
att kontrolleras av ell parlarnent dar
minoritetsgrupperna har inflytande.
- Skahan valjas av hela landet eller
bara av en etnisk grupp? Delta later
mycket farligt, sager Rashid.
En losning kan komma i slutet av
mars da Karzais regering ska mota landets bistandsgivare i Berlin. Rashid
anser att den basta 16sningen ar att bistandsgivarna i samband med motet i
Berlin kraver all valen skj uts upp till
varen 2005, samtidigt som de tar pa sig
ansvaret for att inte ha lyckats leva upp
till sina toften 0111 att Jeverera tillrackligt med resurser och trnpper for att garantera en saker valprocess.

Jim Lobe/IPS

text och foto
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Pa 111ark11ade11 i P11/-i-K/111111ri siiljs gott 0111/rukter och gronsaker. Heist sk11/le de ocksciforiid/as i omradet, det sk11/le ge viktiga inkomster till landet. E11fi111gera11defr11kt- och livs111edelsi11d11stri kriiverdock stora investeringar.

Frukt och grOnt ar framtiden
Baghlan - potentiellt centrum for afghansk livsmedelsindustri
Baghlanprovinsen
I
norra
Afghanistan ar landets kornbod
och ett industricentrum i forfall
- men med stor potential.

P

rovinscn 1ir oerh6rt bordig och enligt
bcdomare har regionen en potential all
i framtiden bli e tt centrum for afghansk
livsmedelsindustri med stora exportmojligheter.
Men det behovs investeringar och malmedvetna stratcgiska ekonomiska satsningar for all rn de ekonomiska hjulen att
snurra.
- Det skulle vara !Onsamt all investera i
fruktindustri i B aghlan. Nu s1iljer folk barn
sina ravaror, me n dcras varde skulle oka
betyclligt om clct satsades pa att framsWlla
fruktjuicer och konserver, som skulle ge
8

betydligt battre inkomster an att bara salja
frukten och gronsakerna som de ar.
Dessutom skulle en lokal produktion ersatta importen till Afghanistan. Framtiden
h1ir Jigger i livsmedelsindustri och inte icement och textilindustrin, aven om en
okning av textilproduktionen skulle hjalpa
bomullsodlarna sager Sachin, vice regionale utvecklingschefen vid Aga Khan
Foundation i Pul-i-Khumri i Baghlan.
I stadcn och dess omgivningar finns det
gamla industrier for cement-, textil-, kol-,
el-, socker- och mejeriproduktsproduktion.
De fiesta Iigger ne re e ll er har en mycket Jag
kapacitet.
- Under sovje ttiden var Baghlan den
snabbast vaxande staden i Afghanistan och
kallacles ell\ norde ns Moskva. Den hade en
utvecklingspotential som skulle kmma
vackas till !iv igcn.

Elkraft verken ar fran 1930- och 50-talcn. Bara en av Ghori Cements 1ildre anliiggningar 1ir i funktion. En ar nedsliten, en
annan blev aldrig fardigstallcl innan inbordeskriget som bo1jade direkt efter kommunistregime ns fall 1992. Textilproduktionen
ar nere i 20-30 procent av sin tidigare kapacitet, sockerfabrike n star stilla och mejerifabriken bombades sender i olika omgangar under kriget.

Far inte besoka fabriken
Hur det Jigger ti ll mccl sockerfabriken ar
oklart. Forst togs den over av en kommendant mccl bakgrund som agronom. Efter att
han cloclats under inbordeskriget i bOijan av
1990-talet togs fabriken over av kommendant Hamid Gul, som 1ir milit1ir chef for
Baghlan. Ham id Gul 1ir en fore detta taliban och nar jag ville besoka fabriken blev
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det nej med motiveringen att chefen inte
var dar och kunde ge sitt tillstand.
Vad som hant med sockerfabrikens maskiner ar oklart. De t forekommer olika
uppg ifter. Enligt vissa uppgifter firms de
kvar. Enligt andra har en del av maskinerna
smugglats ut och salts i Pakistan.
- F0re kriget investerade bonderna i
mjolkkor och de hade tillgang till insemination, men en stor del av djurstammen har
giitt forlorad. Att bygga upp en lokal mejeriindustri skulle kosta mellan 13 och 15
miljoner dollar, berattar Sachin.

Inga sockerbetor langre
Fore kriget proclucerades bade ost och yoghurt som saldes i huvudstaden Kabul.
- Sockerproduktionen i Fabricafabriken
har i Baghlan holl pa att utvecklas nar kriget bO!jade for 25 ar sedan. Sockerbetor
varden stora produkten har i omradet. Den
gav bonderna stora inkomster och ger en
stone ekonomisk utdelning an vete, men
nu forekommer det sa gott som ingen odling.
Sockerbetor gar dessutom att varva med
andra grodor som har en annan vaxsasong
under i\ret.
I Baghlanprovinsen odlas ett flertal lOnsammajordbruks- och tradgardsprodukter.
Detar meloner, som ar den s!Orsta produkten, mullbar, applen, paron, plommon,
aprikoser och granatapplen. Det mesta ar
varor som bade skulle ha en hemmamarknad och exportmarknad som konserver ochjuice r, eller torkade. En de! av j ordbruksprodukterna skulle ocksa kunna stilj as som de ar om det fanns mojlighet att
salja dem vidare pa en s!Orre marknad som
till exempel huvudstaden Kabul. I grannprovinserna odlas <let dessutom fikon, paron, vindruvor och valnotter som skulle
kunna fOradlas av en livsmedelsinclustri i
Baghlan.
Under hasten och forvintern har Salangtunneln reparerats. Den forbinder norra
Afghanistan med den sodra delen av landet
genom Hindukushmassivet. A.ven vagen
genom de tranga dalarna pa sydsidan av
tunneln breddas pa sina haJI. Detta underJattar fOrsaljning av jordbrnksprodukter till
huvudstaden Kabul redan utan en livsmedelsindustri.

Borje Almqvist, text och toto

..

Elkraftverke11 i provi11se11 tir ft-!111 1930och 1950-talen.
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Handikappade barn letas upp
- Vi traffade pa Wahidullah i
ett hus nar vi var ute for att
identifiera handikappade barn
med speciella behov i hans by,
berattar Abdur Raziq.
an ar handikapprehabiliterare pa
den Svenska Afghanistankommittens handikapprograms (CDAP) center i
Faizabad,
provinshuvudstad
i
Badakshan. Han och ovrig personal besoker regelbundet byarna i omradet for
att hitta handikappade barn som ar i behov av speciell hjtilp pa grund av sina
handikapp, sa som dovstumma och forstandshandikappade.
Wahidullah ar 10 ar och dovstum.
Han sitter tillsanunans med tva andra
handikappade barn pa mattan pa golvet i
centrets skolsal. Bredvid honom sitter
sjuariga Gul Mohammad, som ocksa ar
dovstum, och I I ariga Fauzia, som ar
utvecklingsstOrd.
Wahidullah hailer pa att Jara sig Jasa
och skriva och teckensprak. For att barnen Jattare skall forsta tecknen ar dct
viktigt au de fiir se saker som ar vanliga
i deras vardagsmiljo och Iara sig hur man
"sager" det pa teckensprak.
I skolsalen finns en skrivtavla dar det
hanger en mangd smasaker i genomskinliga plastpasar som det ar viktigt att
kmma "saga" pa teckensprak. Till exempel tval, tiindstickor, ris och tandborstar.

H

Kan ga och handla sjalv
- Wahiclullahs fortildrar blev intresserade nar de fick veta 0 111 den har mojligheten. De hade inte hort talas 0 111 handikapprogrammet. Wahidullahs pappa har
e n butik i basaren har i Faizabacl, men
han konuner hit sjtilv. Wahidullah har
varit elev vid centre! i fyra manader och
han har !art sig e n stor del av teckenspraket, berattar Abdur Raziq.
- Vi kan visa honom olika saker pa
teckensprak. Till exempel sa att han kan
ga och handla, vilket hans pappa inte kan
hjalpa honom med. Vi har traffar med
Wahidullahs fOraldrar vmje manad och
Jar dem teckensprak. De har ett eget likartat teckensprak darhemma, me n inget
alfabet pa teckensprak, berattar Abdur
Raziq.
Wahidullah och de andra barnen far
ocksa Iara sig om hygien och hur man
anvander hushallsforem1\l och andra saker i hemmet och i byn, vilket har varit
svart for foraldrarna att forklara utan e tt
gemensamt "sprak". Dessutom fa r
Wahidullah lektioner i matematik och
millning.

Men det ar
inte bm·a vanliga
skollinmen som
Wahidullah far
Jara sig pa centre!. Han har
bland annat fatt
Jara sig spela
fo tboll.
Wahidullah
gar i klass 2 i
den vanliga sko- Wahidullah tecknar
lan. Dar fiir han med s11abbafi11grar.
traffa andra barn Han liar reda11 fart
och det handlar sig 200 tecke11.
inte sa mycket
om att han skall Jara sig nagot. Nar hans
deltagande pa lektionerna beskrivs verkar den inte speciellt givande ur utbildningssynpunkt. Wahi-dullah tittar mest
pa vad Iararen gor och kopierar det som
star pa svarta tavlan.
- Detar viktigt att han far traffa anclra
barn sa att han inte bara ar for sig sjalv
darhemma. For klara sig i skolan kopierar han bara de andra barnen. Hans larare
hjtilper honom sedan med proven sa att
han fiir godkant.
En annan viktig aspekt ar att om
Wahidullah gar i skolan, sa far hans familj ocksa del av FNs livsmedelsprograms (WFP) matutdelning av vete och
matolja till skolbarn i Afghanistan inom
WFP:s program "Mat for utbildning".
Ett program som ar mycket stort i just
Badakshan.
Wahidullah har ivrigt foljt mecl under
samtalets gang. Han visar stolt upp sina
skrivkunskaper pa den svarta tavlan.
- Jag ar valdigt intresserad av att Jara
mig lasa och skriva och att komma hit till
centre!. Jag har !art mig 200 av de 300
tecknen pa teckenspraket, tecknar han
med flinka fingrar.
Intresset att kunna saga vad han tycker nar han tecknar med fingrarna ar upppe nbart. Hela ansiktet kommer till !iv.
- Tidigare hade vi unclervisningen for
barn med speciella behov enbart i
hemmen, men i varas bOijade vi undervisa bm·n har pa centre!. Det ar mycket
battre, for nu hinner vi hjalpa fler barn
med speciella behov. Nu kan vi hj alpa
alla barn med speciella behov som vi
kanner till har i o mraclet, sager Abdur
Raziq, som arbetat med barn med speciella behov i fyra ar.
Sammanlagt finns det 34 byar i centrets upptagningsomrade. Alla byar har
besokts och man tror sig ha lyckats identifiera de barn som har speciella behov.

Borje Almqvist, text och toto
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Krigsherrar styr ekonomin
"Jordbrukarna maste beta la tio procent av skorden"
I norra Afghanistan har regionala och lokala krigsherrar tagit
kontrollen over bade den legala
och illegala privata ekonomin,
liksom den statliga.
rigsherrarna Iagger liven beslag pa inK
komster som till her staten, vinster fran
statliga industrier och foretag, samt skatter
och avgifter fran det privata naringslivet.
Dessutom beskattar de lokalbefolkningen i
de omraden dlir de tagit kontrollen.
- Kommendanterna och krigsherrarna
har ett antal inkomstklillor. De fi\.r in pengar fran tullavgifter, utvinner mineraltillgangar, beskattar bonderna och tar ut skatt
pa de byar de tagit kontrollen over. Man
kontrollerar ocksa den statliga industrin
och tar av dess vinster. Dessutom far de
pcngar fran state n for !Oner till soldater och
officerare och pengar fran utlandska intressen, berlittar Eckart Schiewek.
Fram till i varas arbetade han pa UNAMA:s (FN i Afghanistan) politiska avdelning i norm Afghanistan dar han sa111manstallde information 0111 den politiska och
ekonomiska situationen.
Eckart Schieweks bcskrivning av de
ekonomiska och politiska forhallandena
ger en bild av en blandning av europeiskt
medeltida feodalsamhlille och banditvlilde.
Hans uppgifter bekrliftas av trovlirdiga
klillor i norra Afghanistan som av slikerhetsskal viii vara anonyma. "Om de far reda pa att j ag sagt det har dodar de mig", forklarade en kalla. Han har tidigare hotats till
live! av e n bctydande krigsherre.
Denne tillligger att 111anga av de 111aktigaste kommendantcrna i norr dessuto111
kontrollerar opium- och heroinhandcln
med utlandet. De lir en vlilbevlipnad narkotikamaffia, som fick makten efter 11 sep-

te111ber 200 I och som ingen verkar kunna
komma at eller for narvarande ens vill gora
nagra seriosa forsok att bli av med.
Avvlipningsforsok har genomforts, men resultaten lir hittills marginella.
En av de stora tillgangar som hamnat
utanfor statens kontroll lir naturgasen i
Shibarghan, i den nordvlistliga Jozjanprovinsen. Jozjan kontrolleras av general
Dostum. I bfojan av 1990-talet rev han upp
gasledningarna till det fore delta Sovjetunionen och lade om dem till stor-staden
Mazar-e Sharifi norr och b6rjade salja gas
till staden och dess industrier. Bland annat
till en stor konstgodselsfabrik och en textilfabrik utanfor Mazar-i-Sharif, som bada
kontrolleras av hans folk, samt till smaindustrier i omradet och pa andra hall i norra
Afghanistan.
- Gasen kontrolleras av Dostum som tar
fortjlinsten, sliger Eckart Schiewck.

Dos tum, Atta och Mohaqeqq

De Ire miikligosle krigsherrorno i norr iir oen uzbekiske generolen Dost um (vice fiirsvarsminisler,
som siillan liimnar sin maktbas i norro
Afghanistan), den tajikiske generalen Atta (chef
fiir 7:e armekliren i norr saml niirslaende fiirsvorsminister Fahim i Kabul.Allos lokolo befiilhavore iir regelbundet inblandade i strider med general Ooslums) och Mohaqqeq (planeringsminisler i regeringen i Kabul som hor ell antol mer eller
mindre lojolo milisgrupper i norr). Alla Ire lag
under inbiirdeskriget i norr i krig med vorondro
from till dess all tolibanerno slutligen eriivrade sa
golf som helo norro Afghanistan 1999.
General Oostum var from till varen 1992 ledore for den uzbekisko milis som holl president
Najihullahs kommunistregim vid liv efter det sov·
jetiska ullagel 1989. 1992 bylle hon sido och
Najibullohs regim kollapsode pa nagro manader.

Centralregeringen i Kabul forsoker med
jlimna mellanrum forma krigsherrarna i
norr och pa andra hall i landet att betala in
vinsterna fran de statliga industrierna och
de skatter och tullavgifter di\. tar ut. For nagra manader sedan lovade de att gora det,
men ...
- Detar krigshenarna som tillsatt direktorerna och de kontrollerar grlinsovergangarna. Det firms inga oberoende som kontrollerar att de verkligen betalar in alla inkomster till statsbanken. Detar inte troligt
att de och deras kommendanter har slutat
stoppa tullavgifter och foretagsvinstcr i
egen ficka, sliger en klilla.
- Krigsherrarnas soldater tar ocksa ut
avgifter pa trafiken vid posteringm· tangs
vagarna. Krigshe1rnrna Dostum, Mohaqqeq och Atta tar ocksa ut en "importskatt"
i form av 30 procent av all den olja och diesel som importeras fran Uzbekistan.
Den beslagtagna dieseln sliljs p a bensinstationer runt om i norra Afghanistan. I
Baghlan har vice guvernoren byggt bensinstationer och stiljer diesel. De fiesta fordon i Afghanistan lir dieseldri vna.
En stor del av oljan och dieseln i
Afghanistan importeras numera fra n
Uzbekistan pa grund av lligre priser an fra n
Iran och Pakistan.
Oljekallorna i Dosturns hemprovins
Sar-i-Pul kontrolleras av hans konunend anter som har total kontroll over tillgangarna och saljer oljan privat.
Jordbruksbefolkningen i norm Afghanistan lir hclt i handerna pa krigsherrarna
och den utnyttjas ekonomiskt utan att de
kan satta sig e mot.
- Jordbrukarna maste betala tio procent
av sk6rden och maste ocksa ge tio procent
av sina djur i skatt. De maste ocksa foda deras hlistar och gora dagsverken pa deras
marker. Dessutom maste bonderna skicka

Forsta loya jirga blev stormigt
oya jirga, den afghanska radsforsamL
lingcn, b01jade sitt fo rsta mote i Kabul
den 18 december. Dct blev ett stormigt mo-
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Den de111okratiska processen krtiver fortsatt 111ilittir 11ppbackning. Har ses en grupp
so/dater 11tanfor ett av Kabuls hotel/.
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te med roststrejk, harda ord och flcra dagars ajournering. Till slut, den 4 januari,
kunde forsamlingen enas om konstitutionen. Motsattningarna 0111 hur landet skall
skotas iir stora. Hela forfarandet under
radsmOtet visadc pa problemcn, men ocksa
att det gar att komma overens utan valdshandlingar trots att Afghanistan har 25 ar
av olika slags krig bakom sig.
For att de arbetsgrupper som tillsattes

inte skulle utsiittas for patryckningm· stlilldes det ut vakter. De hiudrade folk med
makt och inflytande att kunna konuna in
och "st0ra" delegatern a i deras arbete. En
indikation pa att de t formodligen aven i
framtiden behovs skydd for att den dcmokratiska processen skall overleva.
Sedan uppstod stora problem nlir 32 lindringsforslag skulle till onufa tning. Dag
efter dag gick. Forslagen som det skulle
rostas 0111 Jades bara fram nagra i taget.
Till slut blev missnojet sa stort bland
manga av delegaterna nar inte alla forslag
SYDASIEN 1/04

Opi11111fiilte11 b/0111111ar vackert i 110rr diir lw11de/11111ed heroin har blivit heft 01ga11iserad.
Enskild s11111gg/i11g tillats i11te OI' de /okala krigsherrarna so111 kontro/lerar de11 i11ko111stbri11ga11de handeln.
sina soner som soldater till de lokala armeerna. Om inte sonerna g6r militartjanst sa
maste familjerna betala skatt. Byarna maste
oclcsa betala en speciell byskatt till den milisledare som kontrollerar byn, berattar,
Eckart Schicwek.
Detta har gjort det ekonomiskt lOnsamt
att kontrollera byar. Lokala krigsherrar har
ocksa beslagtagit mark som tillh6r flyktingar och anvandcr akermarken for opiumodling.

Del av tullavgifterna
Men dcnna typ av ekonomi har si na problem for de inblandade profitorerna.
- De lokala krigsherrarna fOrvantar sig
att de skall fii en del av inkomsterna fran
tullavgifter, som deras ledare tar ut, men far
det inte. Den skatt de lokala krigsherrarna
driver in ute i distrikten betalas normalt inte heller vidare till de regionala krigsherrar
som dessa officiellt lyder under (Dostum,

gick till omrostning att hela processen gick
i sta. Det blev roststrejk. Motesordforanden och hans vice ordforande anklagades
for att ha skrivit 0111 delar av konstitutionen
och for att ignorera foreslagna iindringar.
Efter flera dagars uppehall lades ett slutgiltigt forslag fram for omrostning.

Nio sprak erkanns
I konstitutionen erklinns nio sprak, varav
tva lir nationella sprak. Sex av spraken ar
officiella i de omraden diir de talas.
Men det var inte barn sprakfrll.gan och
om det skulle vara en- eller tvaka111marriksdag som var svara att losa. En gallde
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Atta, Mohaqqeq med flera). Daremot delar
de lokala krigsherrarna ibland pa inkomsterna fran lokala skatter liksom inkomster
fran lokala resurser de lagt beslag pa, berattar Eckart Schiewek.
Bristen pll. ett genercllt skattesystem gor
situationen mycket instabil, sliger Eckart
Schiewek.
De verkligt stora inkomsterna for flera
maktiga krigshenar i norr kommer fran heroine!, som de smugglar ut ur landet. En
viktig exportvlig iir gransovergll.ngen
Hairntan dar mycket av heroinet fran
Badakshanprovinsen smugglas till Uzbekistan.
En stor exportvag for heroin fran norra
Afghanistan som b61jat utnyttjas i ar gll.r
frll.n provinserna Balkh, Jozjan och Faryab
i no1T och nordost, genom provinserna Sari-Put och Ghor, i centrala Afghanistan, till
Hcl111andprovinsen i soder. Dar tar en
blandning av gamla Hezb-e lsla111i komm-

om presidenten och ministrarna skulle fa
ha dubbla medborgarskap. Om de bryter
mot lagen och befinner sig utomlands ar
de t oklart vilket lands lag som galler dem
om de har dubbelt medborgarskap. En annnan giillde ministrarnas professionella
ko111petens. En tredje om den hogre utbildningen skulle vara gratis eller inte. Manga
manniskor iir fattiga och har inte rad att beta la for si na barns utbildning. Tidigarc har
hogre utbildning alltid varit gratis, sager
Qateh.
De l slutade 111ed enkelt medborgarskap,
universitetsexamen for ministrar och gratis
uni versitetsutbildning.

mendanter och pakistanska intressen over
och delar pa handeln med talibanerna.
Sa sent som den 2 november foreko111
strider 111ellan lokala krigsherrar "lojala"
mot Dostum och Atta over kontrollen av
drogrntten genom Sar-i-Pul.
Pa forsommaren 2003 forekom troviirdiga uppgifter om att talibanerna skulle ha
fort ut stora mangder opiater fran Helmand
till Pakistan diir det saldes far att finansiera
kriget mot amerikanarna och Kabul-regeringcn. Pengarna gar bland annat till att betala fattiga bonder att beskjuta amerikanska
baser med raketer.
- Handeln med heroin ar helt organiserad och nagon privat smuggling tillll.ts inte.
Den som forsoker smuggla ut nagot privat
blir dodad om den upptacks, sager en kallla som iir insatt i verksamhcten.
Enligt FN:s organ for bcklimpning av
droger och kriminalitet (UNODC) arde afghanska bondernas fortjanster fran opiumodlingen drygt en milj ard dollar.
Narkotikahandlarnas (krigsherrar och
"vanliga narkotikahandlare och s111ugglare) fortjlinster ligger pa 1,2 miljarder dollar
i ar.
UNODC har varnat for att Afghanistan
riskerar att degenerera till en stat kontrolllerad av narkotikakarteller 0111 inte den
okade produktionen av opium och heroin
stoppas. Enligt FN produccrar Afghanistan
75 procent av den illegala opiumodlingen i
viirlden. Uppemot tio miljoner heroinister
konsumerar heroin raffinerat fran afghanskt opium.
Antonio Maria Costa, direktor for
UNODC, hiivdar att en del krigsherrar och
administratorer i provinserna ta r en betydande del av vinsterna. Costas bedomning
iir att j u mer dessa vanjer sig vid dessa inkomster desto mindre troligt blir det att
dessa kommer all respektera lagen och vara lojala mot regeringen i Kabul. Dessutom
tar terroriste r ut sin dcl av vinsterna. Ju
llingre det sker desto storre blir hotet mot
sakerheten inom landet och llings granserna, varnar han.

Borje Almqvist, text och foto
En annan fraga som fick stor uppmarksamhet var om det skulle stll. att "det afghanska folket, bade man och kvinnor, har
lika rlittigheter", eller 0111 det bara skulle sta
"det afghanska folket har Iika riittigheter".
Anledningen till att bade man och
kvinnor n1i111ns ar att enligt islamsk lag lirvercn kvinna barn halften mot sina broder.
Det grundar sig i att det iir mannen som har
det ekono111iska ansvaret for familjen. Om
inte man och kvinnor nii111ns specifikt sa
skulle det av vissa kmma tolkas a tt kvinnor
bara har halften sll. mycket rattigheter som
man.
Borje Almqvist, text och toto
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Sufiska natter
och klubbliv i
kolonial miljO
- Pakistan for en ren nyborjare
Jag minns att nagon fragade
mig vad jag hade for forvantningar infOr min fOrsta resa till
Pakistan och att jag svarade att
det sakert skulle bli mycket socialt och trevligt, att jag trodde
att Lahore skulle bli en stor upplevelse, och att jag inte skulle
traffa nagra kvinnor.
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et blev faktiskt tva rlitt av tre. Sa socialt tillmotesgaende och vlinligt det ar
overallt, men inte bara det, vi har fatten jlittefin kontakt med mlinga kvinnor bade i det
offentliga Ji vet och i henunen. Tank sa fel
man kan ha.
Lars E klund och jag lir pa resa i Pakistan allde les runt Eid-tid i november 2003.
Vi ska frlimja samarbeten och utbyten mellan fo rskare och studenter i Sverige och i
Pakistan . Det blir en resa i den ovre medelklassens vtirld, pa tva och tre-stj lirniga
hotcll, med tillfalliga kiinningar ocksa av
den rena overklassen. A llt annal konfronteras pa gatan, under en taxiresa, men
sky mtar mest pa avstand och nagot som
man !iiser om i tidningar och bocker.
Lars har varit har tre ganger tidigare och
iir beliist som fii pa Pakistans historia och
politik, for mig ar det fors ta gangen. Sa o m
det firms nagon riktig visdom i denna artikel iir det for att jag rest i Lars sallskap.
Aha-upplevelserna tir mina.

Det mesta ar slg likt
Vi bor nagra dagar pa Gymkhana Club i
Lahore, en brittisk kolonial kvarleva fran
1878, omt vardad av den lokala overklassen. Det tir overdadig t med golf och andra
sporter, biljardhall, restauranger, verandor,
cafe och klubbrum flotta som pa femstjlirni ga hotell men till e n brakdel av prise! om
man ar medlem . Strikt kltidsel i matsal och
omgivningar - jag blev underktind i mina
svarta jeans nlir jag forsokte ga in i
klubbrummet en eftermiddag.
Pakistan lir naturligtvis en de! av
' Indicn', inte som land e ller stat men som
kultur och som historia. Mtinniskorna har i
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Hiistdroska i Lahores gamla stadskiima.
Lahore ser exakt likadana ut som i nordvastra Indien och de talar samma spril.k som
i dct indiska Punjab, punjabi. M tinnen bar
kurta och pyjama och kvinnorna salll'ar
kamiz, med haret uppsatt pa samrna satt i en
fltita och en knut. Oct tir bara pricken i pannan som saknas.
Och kvinnoma finns overall!. Pa gatorna, i affare rna och pa kontoren. Och de talar med en och sktimtar med en ibland.
Samma ktinsla av social geme nskap, att
barn vara ihop, smaprata utan att titta p a
klockan, och trivas som sydasiaterna ar
vtirldsmlistare pa. Del btista Jackmuspapper
fo r god personkemi.
Ingenstans ar denna ktinsla starkare an
just har i Lahore, Mogulkej sarnas andra
huvudstad, trtidgardarnas, poetcrnas och
mu sikcrnas stad. Det biista av den indiska
kulturen ltiper samman i de grona gatorna,
de stora parkerna, de vack.ra byggnaderna,
det otindliga umganget och samtalet.
Ftirst var det dock nagonting som kandes annorlunda. Vi mellanlandade i Bahrain pl'I vagen. Pa fl ygplatscn var det e n salig blandning av passagerare fra n hela varl-

den, men ntir vi kom ombord pa planet till
Karachi ktindes det som 0111 det bara var
Lars och jag som inte horde hemma i
Pakistan eller atminstonc i den ntirliggande
regionen.
Inga hippies pa vag till Goa, inga turister
till Agra, inga affarsman till Delhi eller
Mumbai, inga studenter pa vag till nl'l t indiskt univcrsitet eller sprakkurs ... Pakistan iir isolcrat fran omvarlden i <lag, mer
iin nagonsin verkar det som.
Men e tnocentrismen ligger pl'l lur. Hur
ml'l nga icke-nordbor skulle det vara pl'I planet frl'ln Arlanda till Lulei'1 en fredag morgon i slutet av november. Och sh1lle man
kunna dra nagra slutsatscr om mangfald av
de t?
I sjalva verket ar Pakistan e n mycket e tniskt blandad stat. Visserligen dominerar
Punjab i centrum med over halften av befolkningcn, men i soder ligger Sindh, i sydost Jigger Baluchistan, i nordvtist Jigger
Nordvastgrtinsprovi nsen och i norr finns
Northern Areas, Azad Kashmir och en
mtingd olika folkgrupper i de himmelska
berge ns land. Vari och ett med silt sprak
och sin kultur. Dessa olikheter har lett till
en konstitutio n med omfattandc autonomi
for de olika provinserna, som dock l'lsidosatts under de langa periodcrna av militiirstyre i landet.

Leva med lndien som flende
Det var naturligtvis ett misstag, en tillfallighet, delningen av Tndie n. lngen av de
stora hade egentligen vcla t <let - inte ens
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Pa viig till /andsfadem Mo/w111111ed Ali Ji1111alis 111iiktiga 111a11sole11111 i landets ga111la /1111'11d.1·tnd Karachi.
Jinnah som bara Hlste sitt hus i Bombay en fruktansviird katastrof for miinniskor
och for pa som han trodde ett tidsbegriinsat och miljo i Sydasien och ett allvarligt hot
besok i Karachi - utan bara att deras grup- mot hela miinskligheten.
Sa har m1 iinda det otroliga skett. Nar baper skulle rn plats i det nya och sjiilvstandiga lndien.
ra ett fullskaligt krig egentligen aterstod
Men delningen har varit det trauma som har det plotsligt blivit forsonligare tonframforallt kommit att dominera paki- gangar. Hur kan det ske nar bade den pakistansk politik och sjiilvforstaelse. Militiiren stanska militaren och de indiska hindufunstyr landet medjiirnhand, forsvaret iir vik- damentalisterna bygger sin maktstiillning
just pa in- och ut-gruppsituationen. Natiotigare an allt annal.
Om det var en kommentar av Nehru nen kraver samling in for det fientliga hotet.
Men eftersom kriget som mede l iir utehing den tidigare planen omfattande provinsiellt sjiilvstyre lse, eller vad, som utlos- slutet, priset helt enkelt for hogt, sa ilterstar
te den kedja av hiinde lser som ledde fram just nu barn nedtrappning. Diplomatiska
till bildandet av de tva staterna I 947, den forbindelser l'lteruppriittas, konununikatiosnabba kartritningen och gransdragningen ner oppnas igen och sll vidare, sll att en ny
av en ensam engelsk lord, Indie ns annek- runda av konfliktupptrappning kan anvantering av furstedomet Junagadh (i nuva- das i det politiska spelet i de bada Iiinderna.
rande Gujarat), kriget och den militiira ocDen 22 oktober foreslog Indien att buss,
kupationen av Kashmir Fran bada sidorna flyg- och sjofOrbindelser skulle ateruppriitsom ledde fram till en FN-resolution om att tas. Pakistan tog en manad pa sig att svara
det skulle hallas en folkomrostning, spelar men den 23 november kom svaret utan
hanvisning till lndiens initiativ en manad
egentligen mindre roll.
Del iir sjiilva saret i samhiillskroppen, de tidigare. E ldupphor liings stillestandslinjen
smiirtsamma uppbrotten, hatet och folk- i Kashmir och oppnande av de kommunimorden niir de flyende mottes pa viigen kationer som lndien redan foreslagit.
lndien valde att svalja fortrete n och gick
bort, och den olosta Kashmirfragan som iir
konfliktens kiirna. Pakistan vi ii ha interna- med pa allt. Den 24 november kl. 18, niir
tionell hjalp med a tt losa fragan, lndien viii manen just visat sig och Eid-hogtiden in<let inte. Siiger det nagot om fOrankri ngen i letts, blev det eld upphor liings g ransen.
inte rnatione ll riitt?
Diirefter har flyg-, buss- och tagforbinde lTva armeer rustade till tiinde rna , kiirn- ser ocksa kommit i gang och allt ser hoppvape n utom USA:s kontroll. Del ser ut som fullt ut.
En kula i Kashmir skulle dock mycket
om de vore pa randen till ett Harmagedon,
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val snabbt kunna stoppa hela forloppet.
Man ar saledes tillbaka pa ruta ett i det
diplomatiska spelet. En middagsbj udning
kan tackas nej till, en forstesekreterare pa
a mbassaden kan utvisas ... hela arsenalen i
den diplomatiska etikettens regelsystem
kan nu ater anvandas fOr att halla konflikten och makteliterna vid liv.
Eller, tiink o m, den onda cirkeln bryts?

Godsagare och politlk
Mer an pa de fiesta hall har Pakistan stel nat
i den koloniala formen. De koloniala godsagarna har behallit sina jordar efler sjiilvstandigheten och behiirskar det nationella
parlamentet och delstatsparlamenten genom patron-klient-liknande mobilisering
av underlydande arre ndatorer och lantarbetare. Alla fOrsok till jordreformer har
blockerats.
De islamiska arvsreglerna, dar alla soner arver lika och dottrarna hiilfte n av vad
sonerna Far, foljs inte heller, vilket annars
skulle ha le tt till en viss omfOrdelning pa
sikt. Godsagarna slitter helt enkelt arvsreglerna ur spel genom att satta kvinnorna pa
religiosa institutioner i stiillet for att gifta
bort dem, eller sa gifts de bort med
Korane n. Och yngre soner satts pll internatskolor fOr en professionell karriiir.
Aven om Pakistans start blev e n
mardrom i form av att lande ts bomullsodlare forlorade sin avsattningsmarknad
VAND!
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FORTS.

bland textilfabrikerna i Bombay, var anda
landets ekonomi lite starkare an den indiska. Stora naturrikedomar, olja, naturgas
och vattenkraft och bordiga jordar gor att
landet ar ett av de potentiellt rikaste i
Sydasien.

Ekonomisk stagnation
Lange var ocksa den ekonomiska utvecklingen lite blittre an i Jndien. Men det senaste decenniet har ekonomin farsamrats
starkt och fattigdomen bland befolkningen
okat, sa all lndien i dag ter sig relativt sett
mer framgangsrikt. Andelen fattiga ar nu
ocksa stOrre i Pakistan lin i lndien.
Trots lande ts storlek, 140 miljoner invanare, och naturrikedomar, sa har alltsa utvecklingen efter sjlilvstlindigheten varit
ganska medelmattig. En del av forklaringen Jigger slikert i att det koloniala jordbrnkssystemet inte forandrats, vilket Jett till
att jordrlinta lir viktigare an vinst pa investeringar i jordbruket. En linnu viktigare
fOrkJaring ar dock Jandets Stora mi)itlirutgifter som minskat utrymmet for offentliga
investeringar i infrastruktur, utbildning och
halsovard. Utan dessa kan det inte vlixa
fram en modern industri- och tjansteekonomi.
Det saknas produktiva och ordentligt
betalda arbeten. Folk klinner sig instlingda
i en ekonomi som inte vlixer med befolkningsokni11gt:11, for narvarnnde cirka 2,3
procent/ar. Mer an halften av befolkningen
lir under 20 ar.
lnte undra pa all sa manga pakistaner utvandrar till USA och Vasteuropa, for att inte tala om alla som lir gastarbetare i Mellanostern. Till och med i Norden har vi nu en
betydande pakistansk minoritet, 40 OOO i
Norge, 30 OOO i Dan mark och 10 OOO i Svenge.

Vad sker under ytan?
Kanske blir utvecklingen knappast vad nagon riktigt fOrutsett. Satsningen pa en stark
utvecklingsstat har gatt i sta genom bristande finansiell kapacitet, brist pa effektiv
beskattning av framforallt den ofantligt rika over- och medelklassen och genom all
den offentliga sektorn saknar all tillstymmelse till effektivitet. Den koloniala statsforvaltning man overtog med hull och har
har blivit fora!drad och snarare en broms pa
an en dirigent i utvecklingen.
Under ytan vaxer, liksom i Jndien, stater
i staten fram, enklaver med egna poliser
och egen infrastruktur for industri/tjlinster
och delar av over- och medelklassen. Man
ser dessa enklaver tydligast i Karachi, denna forvuxna men stelnade metropol, dlir det
gemensamma rummet forfaller medan enklaver av gronska och lyxbostader spirar.
Enklaverna innefattar annu inte Karachis strand. Varen 2003 havererade oljetankern Tasman Spirit utanfor k.'Usten och
olja sprcd sig over hav och land. Annu i november Jag oljan kvar som en dod hand
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over hela kusten, alldeles i nlirheten av de
lyxlligenheter som byggts med utsikt over
sand och hav vid Clifton beach. Och det ar
sa gott som alldeles tyst i media, undertryckt som den lir av de militlira myndigheterna och privata foretagsintressena.
Eller finns det en chans for ett uppvaknande, som foljs av jordreformer och demokratisk mobilisering grundad pa samhiillsintressen? Ar den islamiska mobiliseringen, som i sig ocksa inneblir en sla8s
nationell sjalvklinsla, ett steg pa vagen? Ar
det mojligt att finna en kompromiss i Kashmirfragan efter alla dessa ar?

Fundamentalister, terrorister ...
Omvlirldens dom over Pakistan ar inte nadig i dag. Islamisering, fundamentalism
och terrorism ar de vanligaste orden i vokabulliren.
Visst upplever vi en overvlildigande och
aktiv muslimsk kultur. Alla fastar, ber och
manga kvinnor gar med sloja.
Men fonnerna bedrar. Liksom Gymkhana Club i Lahore inte betyder att inget
hlint sedan engelsmannen liimnade landet,
sa ar inte dessa yttre intryck mycket mer an
just en bedrliglig yta.
Det mesta av denna religiositet ar fortfarande traditionell. Folk gar i mosken,
man ber och firar Eid pa ell slitt som liknar
den religiositet man fortfarande finner i
USA. I vardagen lir det dock mera varldsliga bekymmer som tar over.
Den islamiska fundamentalismen har sina rotter i den snabba samhallsomvandlingen - modernisering, urbanisering, folk
som rycks upp med rotterna och moter allt
det nya, TV, film, reklam, vald och sex
som underhallning (nu inte bara fran
Hollywood, utan ocksa fran Bollywood
och Lollywood - Lahores filmindustri).
Vackelserorelser har salt fart precis som en
gang hos oss i Sverige. Hur tolka allt det
nya? Hur vara trygg nar allting forandras?
De islamiska organisationerna som vuxit som svampar ur jorden de senaste aren
forsoker ge svar pa dessa fragor, ge mlinniskor en hallpunkt i livet. Ett steg pa vligen i
den oundvikliga moderniseringen, Muslim
style!
Men vad som hander i Pakistan ar inte
bara en fraga om inrikespolitik. Liksom vi
svenskar i motet med EU klinner oss utmanade av en Leviathan, e n overmakt som vi
inte Ii tar pa, ser man i Pakistan hur det som
hander i viirlden paverkar starkt. Mycket
starkt. 'Forst var de med oss, nlir vi trlinade
frihetsklimpar och korde ut ryssarna fran
Afghanistan. Da dog vi som samarbetspartners, vi fick vapen och var broder. Men efter den 11 septe mber 200 I gick det snabbt
utft.ir. Talibanerna passade liksom inte de
amerikanska a mbitionerna att kontrollera
oss, oljan och naturgasen.'
Folk ar lika delade och splittrade som
var som hclst pajorden. Vad som har hant
ar dock en politisk och kulturell samling
mot den amerikanska aggressionen. Likt de

fiesta i de muslimska llinderna klinner man
sig inringad och attackerad av den amerikanska stormakten som man bara uppfattar
som ute efter att beharska varlden och inte
minst olja och gas. Allt delta upplevs som
en kollektiv fornedring.
Intesa konstigt kanske att man efter varjc bombattack fragar sig: 'Hur manga amerikaner var det som dog?'

Den man alskar smadar man
Under hela kalla kriget har USA varit Pakistans bundsforvant och garant. Pakistan var
for amerikanarna kilen mellan Jndien och
Sovjetunionen och nyckeln ti II Centralasien med dess olja och gas. For den profcssionella eliten i Pakistan var det ocksa
USA som glillde. Niistan alla vi trliffar har
en bror eller syster i USA i hog stlillning.
Eli ten lever ocksa har ett amerikaniserat !iv
och de manga McDonaldsrestaurangerna
behover heller inte byta ut biffkottet mot
kyckling.
Det finn s alltsa en alldeles slirskild pakistansk bittcrhet i den islamiska samlingen mot den amerikanska politiken i Vlistoch Sydasien. Man foljer hlir noga de batten
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Pakistans religiOsa
minoriteter utsatta
Nyligen utsattes en kyrka i den
pakistanska hamnstaden
Karachi tor ett bombattentat.
Handelsen ar ett exempel pa
den fOrfoljelse av religiosa minoriteter som forekommer i det
muslimska landet.
en pakistanska konstitutionen skyddar
de religiosa minoriteternas ratt att bekanna sig till, utova och sprida sina laror.
Men trots detta rapporterar landets minoriteter om en stor mangd olika overgrepp mot bland annat kristna, hinduer,
sikher och zoroastrianer.
Enligt de officiella uppg ifterna tillhor
ungefiir fyra procent av befolkningen nagon av de religiosa minoriteterna. Den
s!Orsta och tydligaste minoriteten utg6rs av
kristna.
I december 2003 belyste det amerikanska utrikesdepat1ementet i sin arliga rapport
om global religionsfrihet att attackerna
mot pakistanska kyrkor okat.
Men aven om det ar v1\ldet som tar storst
nyhetsplats, tycks vanvard och expropriering av religiosa byggnader ocksa paga obehindrat.
I e n trang grand i en av Peshawars aldre
stadsdelar samlades nylige n sikher for all
fira 338-i't rsdagen av den tionde sikhiske
gunm, Gobind Singhs, fodelsedag.
Templet dar de samlades, det flera
hundra ar gamla Gurdwara Bhai Jugha
Singh, stod efter Pakistans bildande 1947
tomt och vanskott fram till 1980, da myndigheterna Jamnade over byggnaden till
den sikhiska minoriteten.
Mindre an en kilometer darifra n star en
annat sikllisk gurudwara mer eller mindre i
ruiner. In gen sikh har belt dar under det senaste halvseklet efte rsom byggnaden star
under formyndarskap av en statlig myndighet med uppgift att skota fastighetcr
som overgavs av de sikher och hinduer
som flydde fran Pakistan i samband med
delningen av det tidigare brittiska Indien
1947.
Sikher i Pakistan har ett
fle11al ganger belt rnyndigheterna att ge dem tillgang till
sin gurudwara, men utan resultat, enligt den sikhiske ledaren Sahib Singh.
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i FN och andra fora och minsta europeisk
protest mot USA analyseras. Efter den 11
september och den diskriminering som utvecklats mot muslimer i USA har ocksa
intresset for Europa okat. Ar det dit eliten
kommer att skicka sina soner och dottrar
for utbildning i framtiden?
Det ar inte svart att alska delta folk och
land. Ta barn dho/-trummorna och dansen
vi var pa en natt i stadsdelen Shah Jamal
Colony. Pa en sufisk gravplats i en byggnad med Iva vaningar hade hundratals
manniskor samlats till denna intensiva inlevelse vare sig man salt och lyssnade, eller dansade som en dervi sch, en virvel e ller hanuade pa trummorna.
Detar som med Shiva Nataraj - musiken och dansen hailer varlden i gang. Jag
tror jag vill i'tterfOdas som en sufi i mitt
nasta liv. VarfOr inte i Pakistan?
PS. Den som ar intresserad av vart akademiska natverkande kan ltisa v11r reseskildring p11
cngelska p11 SASNET:s webbsida
'111p://11•11'1 1•.sas11e1. I11.se/j011n1eylwo. '11111/

Staffan Lindberg, text
Lars Eklund, foto
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Aven fran hinduer kommer liknande
klagomal. I den !ilia staden Risalpur, ungefiir 50 kilometer fran Peshawar, ove11ogs
och ockuperades ett tempel av shiamuslimer i mitten av 1980-talet.
Trots att handelsen rappo11erades till de
lokala myndigheterna verkar ingen ha agerat mot ockupationen.
Advokaten Afrasiab Khattak, som ar
ordforande for Pakistans manniskorattskommission, menar att landets myndigheter ta r for Jatt pa uppgifterna om overgrepp
mot de religiosa minoriteterna.
Han anser att det hanger samman med
att landet antagit islam som landets officiella religion, vilket haft effekten att alla
andra religioner blivit eftersatta.
- Staten ar skyldig att skydda de religiosa minoriteternas helgedomar och rattigheter. Religionsfrihet betyder aven
skydd av helgedomar. Om staten inte skyddar dessa innebar det e tt brott mot de konstitutionella reglerna, sager han.
Myndigheterna har forsvarat sitt agerande, bland annat genom att papeka att
man genom att ingripa raddat livet pa
manga manniskor.
Kritiker havdar dock att staten inte lyckats att ge skydd mot bevapnade extremister.
Men ibland tycks det aven finnas kommersiella intressen som hotar minoriteternas helgedomar.
En liten grupp 11\gkastiga hinduer i
Peshawar har till exempel gjort motstand
mot myndigheternas forsok att vraka hinduer och kristna fran ett omrade dar man
planerar att bygga e tt butiksomrade.
Enligt Ram Lal, ledare for den hinduiska gruppen, har hinduer bolt i kvarteret sedan 1861. Gruppens s!Orsta bekymmer ar
dock inte om man tvingas flytta, utan vad
som konuner att ske med deras !ilia tempel.
- Vi flyttar om det ligger i nationens intresse, men vi viii inte se temple! rivas for
att gora plats for ett shoppingonmi.de, sager
han.

Nadeem Yaqub/IPS

Dera Sahib-gurudwaran i

Lahore. 11/fe al/a sikhiska
helgedomar i Pakistan tir
dock SG viifskotta SOI/I delta
praktbygge.

FOTO: LARS EHUKD
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Kiirnvapensnara dras c\t
runt Pakistans strupe
For 30 ar sedan gick Pakistan,
utifran radsla tor lndiens da nyanskaffade karnvapen, in for
att pa egen hand forsoka bli en
karnvapenstat. I brist pa en
stark teknologisk bas sokte
man i hemlighet efter det som
behovdes hos varldens industrialiserade lander. Fa kunde da
forestalla sig hur snabbt torvandlingen fran kopare till saljare av varldens mest dodsbringande teknologi skulle bli,
skriver Pervez Hoodbhoy.

D

e spekta""11lara avsloja nden som i slutet av form aret kom fo rst fran Iran och
senare ocksa Libyen tvingade slutligen den
pakistanske presidenten Pervez Musharraf att bOija utreda den pakistanska inblandningen i hemlig t:iverforing av vita l
karnvapenkunskap och 11trustning till Iran,
Nordkore a och Libyen. Han har medgett
forekomsten av en "undre varld" av personer som utifran "personlig snikenhet" har
salt karnvapenhemligheter.
I ce ntrum fo r de nn a kris star Dr Abdul
Qadeer Khan , Pakistans mest hyllade
bombmakare och natio na lhjalte. l slutet av
januari avskedades han fran sin post som
vetenskaplig radgivarc at landets pre miiirminister. Khan som under sin glans dagar
vant sig vid att motas av smicker och tillbedjan. Hans inforskaffande, med tvivela ktiga me toder, a v hemliga centrifug-ritningar fran e ll nedertandskt konsortium i
mitten av 1970-talet var avgt:irande for
Pakistans fra mgangsrika nuklearisering

Skapade sig formogenhet
Med tillgang till obegransade statliga medel och fri fran stt:irande ekonomiska kontroller lyckades Khan -till yrket metallurg
och inte alls kiirnforskare som han ofta felaktig t pastatts vara - sed an kt:ipa s piirrade
artiklar som fOretag i Europa och USA var
beredda att salja till ell bra pris, utan besvarande fragor. Pa sanuna gang skapade
Khan sig sjiilv e n fo rmogenhet.
I dag har han och flera av hans niira
medarbetare blivit varse att lagarna i lander
med makt inte kan asidosattas li ka liitt som
i det land som de havdar att de fOrsva rat.
Under patryckningar fra n det internationclla samfu ndet (His USA) har Pakistan
stiillt Khan och hans fortrog na till svars.
Tnspcktio ncrna som Inte rnationella Ato m-
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Protestdemo11stratio11 i Karachi den 5 februari till stodfor den den atalade Abdul Qadeer
Khan.
roro: SHAKIL A1>1L1AP
energi myndigheten IAE A genomft:irde i
Iran avs loj ade forekomsten av centrifuger
liksom spar av anrikat uran, och Iran pekade ut Pakistan som kiillan. E n brittisk expert som atfo ljde IAEA:s inspektt:irer till
Iran idcnti fierade vidare de iranska centrifugerna att vara av samma design som den
Khan i hemlighet fatt med sig fran NederHinderna.
Anda ar det inte troligt att Khan ko nuner
all domas av pakista nsk domstol, eftersom
det skuUe innebara en fro ntalkollision me llan regeringen och landets islamistiska partier, och en allmanhet som forlctts all tro all
Khans utveckling av bomben garanterade
landets sakerhet.
(Khan har sederme ra benadats av president Musharraf. Overs. anmarkning)
Fastan IAEA och den amerika nska unde1Tattelsetjansten ka n komma att gora ansprak pa att ha upptiickt kallan till karnvapenspridningen sa har Khan helt oppet och
allmant kiint annonserat silt varnutbud de
senaste tio aren. Vatje ar, ja till och med
2003 nar de n intcrnationella debatte n 0111
karnvape nspridning var som inte nsivast,
har Islamabad regelbunde t prytts med fiirggrann reklam for intc rnationella workshops
o m " Vibrationcr i sna bbt roterandc maskincr" och "Avancerad utrustning", bakom
vilka sta ll Dr. A. Q. Kha n Research
Laboratories i Islamabad (mera kanda som
Kahuta-laboratorierna) - Pakistans framsta
a ntaggning for amikning av uran,
Genom aren har ocksa Khan och hans
medarbctare publicerat ell sto rt antal vctenskapliga uppsatser i fragor som ror tekniken kring att fa centrifugrotorer att snurra i t:iverljudshastig het utan att ga st:inde r,

nagot som ar av betydelse for att tillverka
ht:igvardigt uran till bo mber. Man kunde
knappast ha varit tydligare. Och slut ligen
liit Kahuta-laboratoriern a trycka upp eleganta broschyrer tiinkta att di stribueras till
utvalda mottagare men som Hitt kunde studeras av vem som helst pa Kahutas Internet-sidor.

Briljerat med karnvapenstatus
Faktum ar att Khans nukleara skryt inte p a
minsta satt beky1ma t landets regeringar,
vare sig de varit civila e ller militiira. Och
sedan maj 1998 nar Pakista n genom forde
flera unde1jordiska karnvapensprangningar har landet briljerat med sin karnvapenstatus pa e ll satt som skilje r sig fra n
varldens ovriga karnvapcnnationer.
Nukleiir national ism har stall pa dagordningen i det att regeringarna energiskt
fra mhavt bombens betydelse som symbo l
for Pakistans stora vetenskapliga prestationer, for dess nationella beslutsamhet och
sja lvrespekt, och som ett forebud om en
kommandc muslimsk tidsepok. Som ett
tecken kan ses konstglasmoclellen av det
karnvapensprangda Chaghai-berget vid infa rten till Islamabad, om natten badande i
ctt btandande orange lj us.
De politi ska particrna i Pakistan, sekuHira saval som islamistiska, !Hvlade ocksa
om att ta lira at sig efter karnvapensprangningarna. Lande ts e lit, saval som folk i allma11hct, sag alla bomben som ell tecke n pa
att Pakistan kan astadkomma nagot.
Bombmakarna gjordes, under mycken
pompa och slat, till nat ionens hjaltar.
Den intcrnationella upprordheten over
den fortsatta spridningen gor att bomben
SYDASIEN 1/04

A Q Kha11, 11w1111e11 bakom den pakistanska ato111bo111be11, pa kort tid forva11dlad
fil11111atio11alhjiilte till sk11rk.
GRA~lK: Nll .ANJAN DAsflND~\ TOllA Y

nu hotar att bli till en snara nmt Pakistans
hals. For Musharraf-regimen hailer Khans
megaton-tunga filfanga och hans eskapader
de senaste 15 aren pa att forvandlas till en
mardrom. Till och med efter att de iranska
avslojandena katapultartat fatt Pakistan att
sta i forgrunden for varldens uppmarksamhet topic Khan gatlopp genom att i en TVinte rvju frankt deklarera: "Yem skapade
alombomben? Det gjorde j ag. Yem skapade missilerna? Det gjorde jag at er."

Demonstrationer for Khan
Pa uppmaning av de islamistiska partierna
gav sig tusentals manniskor ut pa gatorna i
Pakistan fOr att demonstrera silt stod for
bombmakarna och protestera mot att
Khans aktivitetcr granskas. Qazi Hussain
Ahmad, ledare fOr Jamaat-e-lslami, p!aderade att Khan ska frislappas oavsett han
gjort ·sig en formogenhet, eftersom " han
har rliddat Pakistan".
Utredningarna forvantas vacka fler fragor an de ger svar pa. For liven om Musharraf sagt att "det firms inga som helst bevis
for att personer inom regeringen cller milittiren ar inblandade" a r det ra som tror pa
detta forsok att lagga a ll skuld pa nagra enskilda skrupulOsa vetenskapsman. Och
sjal vklart ar det inte sa.
A 11 tsedan Pakistans karnvapenprogram
igangsattes har det statt under fullstandig
kontroll av armen. Ett hierarkiskt sakerhetssystem har letts av e n generallojtnant
(numera tva stycken) dar alla nukleara installationer och deras personal hallits under
strangast mojliga overvakning. Diplomatisk immunitet visade sig for nagra ar
sedan vara av underord nad betydelse nar
den franske ambassadoren i Pakistan utsattes for fysisk misshandel sedan han besokt
en plats bara nagra kilome ter fran upparbetningsanlaggningen. Kahuta betraktades
som sa kansligt att Benazir Bhutto havdar
all inte ens nar hon var premiarministcr
SYOASIEN 1/04

fick hon tillstand all besoka laboratorierna.
Under sadana betingelser, i en miljo
med en sa extremt hog sakerhe tsniva, vore
det fullstandigt hapnadsvackande att man
sk ullc ha forsummat att uppmarksamma
utlandsrcsor som gjorts av vctenskapsman,
ingenjorer och administratorer pa toppniva, all dessa skulle ha hallit moten med utlanningar, och att transporter och overfOring av topphem.liga tekniska dok.'1Jment och
komponenter - ja till och med hela centrifuger - skulle ha agt rum.
Aven 0111 enskild vinningslystnad kan
ha utgjo1t en de) av motivationen ligger den
huvudsakliga orsaken nagon annanstans.
Anda sedan bombprogranunet inleddes har
det pakistanska etablissemanget forsokt
omvandl a sina nuk.leara ambitioner och
framgangar till hogre mat. For det forsta
villc man vinna stod, och <let fick man, fran
hundratals miljoner muslimer runtom i
varlden genom att havda att man tillhandahallit en muslimsk framgangssaga. (Att
delta innebar att man reproducerade en 60
ar ganunal teknologi fOr massforstOrelse ar
ett sorgligt tecken pa hur illa stall! <let ar i
den muslimska varlden.)

Stod fran rika oljelander
FOr <let andra gjorde det mojligt for
Pakistan all atnjuta betydande finansiellt
och politiskt stOd fran oljerika arablander.
Exempelvis Iar Libyen ha rliddat Jandet undan bankrutt, och mojligtvis forsag man
ocksa Pakistan med uran. Och efter karnvapensprangningarna 1998 skankte Saudiarabien olja till ett varde av fyra miljarder
US-dollar, en gava som fordelades over fyra ar och darmed sag till att klara Pakistan
igenom de svarigheter som vallats av internationella sanktioner mot landet.
bverforingarna till Nordkorea ar av mera prosaisk natur. Efter att ha utveck.lat
bomben behovde Jandet missiler att avlossa karnvapnen med. Nordkorea var berett

att levercra mot betalning, och precis som i
fallet med de nederlandska centrifugerna
behovde Kahuta inte gora mer an att montera ihop dem och sedan komplettera med
stjtirna och halvmanc.
Dessa affurstransaktioner och denna
teknologioverforing agde rum mellan 1987
och 1995. Musharraf sags ha gett den amerikanske utrikesministern Colin L Powell
en "400-procentig forsakran" att inga sadana saker intraffat sedan dess. Och med
tanke pa Musharrafs solida stOd for USA:s
militara operationer mot al Qaeda pa pakistansk mark kanske diskussionen kommer
att upphora darmed.
Oavsctt om de drivits av pengar eller av
tro ar det i alla fall sa att Pak.istans bombmakare, liksom sjalva bomben, allvarligt
har aventyrat landets internationella anseende och <less sakerhet. Det ar inte mer an
drygt tva ar sedan som vetenskapsman fran
den pakistanska atomenergikommisionen,
i ell utslag av islamisk solidaritet, for till
Afghanistan och hade overlaggningar med
Osama bin Ladin och talibanregimen. Det
ar knappast troligt att <let bara var just de
som hade sympatier at det ha llet.

USA maste ta inltlativet
Pakistan maste bringa ordning i sin karnvapenhantering. Allting annat an en strikt
och fullstandig redovisning (oberoende av
rang och sttillning) Iamnar dorren oppen
fo r dem som kan tankas vi lja prova sin
lycka, eller for vilka trons eld brinner alltmer. Mitt hemlands okontrollerade karnvapen understryker e tt globalt hot som
mojligen redan kan vara omojligt att bemastra.
Karnvapenhemligheter Jacker sa Jange
som bomben har kvar sitt varde som valuta for makt och prestige. Mansklighetens
basta c hans till overlevnad ligger i att skapa tabun mot kamvapen, pa samma satt det
redan finns betraffande kemiska och biologiska vapen, liksom i att snabbt verka for
deras globala avskaffande.
Men for att vi ska kunna fa bo1t bomben,
bombtelmologin och risken for <less spridning kravs att USA; varldens enda kvarvarande supermakt, tar initiative! och nlinskar sin egen karnvapenarsenal och att man
behandlar samtliga karnvapenspridande
lander, inklusive sin allierade Israel, efter
samma mattstock.

Pervez Hoodbhoy
bvcrsnttning: Lars Eklund

Pervez Hoodbhoy iir professor i kiirnfysik vid
Quaid-c-Azam-universitetet i Islamabad och
samtidigt en av landcts lcdande intellektuella.
Artikeln har tidigare publicerats
i Washington Post I februari 2004
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BJP 9dr tilt flat som fredens apostlar
Kolkata 9 februari 2004

skridande vanskap, uppvisad och nard
arlamentets underhus, Lok Saav moten mellan m1innis kor som bebha, upplos tes 6 febrnari, dagen
sokt varandras lander.
efter a tt e n interi msbudget drivits
Samtidigt med dessa positiva tenigenom . rninned ar forbe redelserna i
denser firms ocksa e n de! oroande teckfull gang for ett tidigarelagt nyval,
e n, sasom indiskt tal orn att landet har
att hallas fore april m imad s utgang .
e n naturlig intressesfiir, som str1icker
All sa skulle ske har statt pit agendan
sig anda till Aden och Hormuzsundet.
alltsedan BJP ovantat tog hem jordDelta iit foljs av att den redan g igantis sk.redssegrar i tre av de fyra delstatska fo rsvars budgeten ytterligare vaxer,
val som g ick av stapeln i mitte n av
n11got som inte precis ar agnat att lugna
november.
grannlanderna.
Det politiska landskapet ar valKlyfta inom hlnduhogern
digt an norlunda nu jamfort med hur
<let var vid forra parlamentsvalet
Del Hr i sanning en odets ironi att en
l 999. Da praglades BJP:s politiska
oppning av det har slaget, ell nannande
mobilisering av <let spanda liiget
mellan lndien och Pakistan och en
Hings den indisk-pakis tanska graneventuell !Osn ing av Kashmirkonfliksen med villdsam skottlossning over
ten, mojliggjorts av en regering ledd av
s tillesta ndslinjen, LOC, i Kashmir.
en aggressiv hinduhoger i BJP:s skepValet som nu ska hallas har istallet
nad. Ett parti vars valmanifest 1999
foregatts av en exempellos vag av
byggde pa e n orubblig hallning i dessa
vanskaplighet m ellan grannlander- Kro11ikore11 i sill hem i Kolkata, dece111ber 2003.
fragor.
FOTO: LARS EKLUND
na, som hittills, och a lltsedan den
Huruvida omsvangningen beror pa
s tund de foddes som tva s ki Ida poliatt hindutva-tanken mjukats upp och
tiska enheter 1947 odlat en extre m fi end- All Parties Hurriyat Confere nce (APHC), diirvid fora nlett dessa generosa gester; om
skap.
en brett sammansatt paraply rorelse av olika det iir he lt andra faktorer som ligger bakom
kashmiriska grupper, a lltifran vad som kan tovadret i re lationerna och tvingat Fra m en
Vapenvila langs gransen
betecknas som liberala konstitutionalister uppluckring av BJP:s aggressiva hindutvaIntc nog mcd att det i dag rader en prokla- till anhangare av islamistiska och propaki- ha llni ng; ellerom det i hu vudsak ltr deli ett
merad vapenvila tangs hela gra nsen. stanska jihad-grupper, till sist bestamt sig taktiskt spel Fran biida sidor ar svart att avVapnen har, fonnodligen med tyst omsesi- att botja samtala med unionsregeringen i gora i dagens liige. Det troliga iir all det ror
digt medgivande, tystn at till och med pa New Delhi . Som en goodwillgest har sig om en blandning av dessa faktorer, men
varldens hogst beHigna s lagfa lt, Siachen- delstatsregeringen i Jamrnu & Kashmir de verkar i alla fa ll omsesidigt forstiirkande
glaciare n. Orn Kargilkriget for fem ar se- (styrd av en koalition mellan People's pa varandra.
dan iscensattes av general Mushanaf i Democratic Party (PDP) och kongressparYtligt sett finns det en tydlig klyfta m elsyfte att omintetgora de avtal som premiar- tie t) med New Delhis goda minne frisliippt lan hindutva och en mera sekulariserad
ministrarna Atali Bihari Vajpayee och en rad fiingar med anknytning till militanta samhallssyn i BJP:s budskap pa riksplane t.
Nawaz Sharif undertecknat under deras rorelser.
I de delstatsval som nyligen hells intog parhistoriska mote i L ahore 1998, sa har det
Det s kulle emellertid vara fruktansvart tiet i allmanhet en sekulariserad hallning,
nuvarande !Ovadret kommit till stand tack naivt att forvanta sig all de pakistansk-in- med fokus pa gott styre, utveckling, vHlfcird
vare e tt mote i Islamabad me llan just diska re lationerna, eller Kashmirkonflikten och likna nde . Man holl ett distanserat avMusharraf och Vajpayeee.
for den delen, hadanefter kommcr att !Opa stand fra n de mest fanatiska extremisterna
De bada huvudpersonerna kunde cere- som pa rals. Langt d arifra n. Den senaste ti- inom Sangh Paril'ar. Men efter vale n har
mo niost ses omfamna varandra pa ett satt dens utveckling har dock uppvisat tre vik- iitminstone en delstat, Madhya Pradesh,
avsett a ll stilla den bitterhet som deras tiga positiva e le me nt.
under sin nya chefsminister, som sjalv ar
misslyckade toppmote i Agra 2001 liimnat
For det forsta har saval den indiska som hinduisk nunna, giitt stenhart in fo r att med
efter sig. All det inte bara rorde sig om ell den pakistanska rcgeringen gett prov pa hjalp av admi nistrativa pabud genomdriva
tillfalligt infall och tom ma o rd bevisades av uppriktighet i all fri gora sig Fran traditio- hindutva.
Musharrafs lovord till Vajpayee - en "fre- ne lla tankernonster och rora sig i riktning
Ayodhyafragan lever vldare
dens man" och Vajpayees komplimanger i mot samffastand. De ekonomiska och fi sin tur till "Pakistans s!Orste ledare", lik- nansiella bordorna av fientliga relationer Och m edan BJP:s natio nella ledn ing, med
som av att aktiva forberedelser for samtal i har kommit att an ta orimliga proportioner i premiarm nister Vajpayee i spetsen, infOr
sakfragor pa sekretariatsniva genast tog fo rhallande till Jandernas begransade re- parlamentsvalet i otvetydiga ten ner forvid. Samlal som inleds i New Delhi i mitten s urser, och risken for en konfrontation mel- mulerat sekularistiska populistiska fraser
av februari.
lan tva karnvapenbes tyckade grannlander och slogans kombineras detta med att
ha r gjort bada sidor nervosa.
Vajpayee inledde sin valrorelse mitt i hinLosning av Kashmirfragan
For det andra har det faktum att Pakistan dutvas stormcentrum Ayodhya, diir han
Vi s idan av dessa markeringar och attityd- mist sin roll sorn institutionellt verktyg i det holl ett a mbivalent tal genlj udande av frafo ra ndringar har ocksa viktiga steg tag its kalla krigets tjiinst med a ll sakcrhet inne- ser viil be kanta fran kampen for all bygga
for att soka !Osa Kashmirkontlikten, den burit att den e nda kvarvarande s upe rmak- ell Ram-tempel i den heliga staden.
avgorande och mest svarbe mastrade av a I- ten uppmuntrat till , o m inte direkt pressat
Regeringen har satt i gang en m assiv
kampanj i media, med annonsering i TV
la problem som forhindrat normala relatio- pa, a tt Tndien och Pakistan forso nas.
ner mellan grannlanderna. Efter flera rnissSlutligen har det under Jang tid fore- och ticlningar som beraknas kosta statskaslyckade forsok all fa i gang en dialog har nu kommit e n veritabel strom av gransover- san hela 4 500 miljoner rupees. Delta ar na-
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Bitriida11de pre111iiir111i11ister L K Adva11i
i mote 111ed de kashmiriska Hurriyat-ledarna Milwaiz Umar Farooq, Bilal
Lone, Abdul Gani Bhat, Maulvi Abbas
Ansari och Faz.l-111-Haq i New Delhi den
22 ja1111ari.
roTO: H MATII URIREUlERS

got som till och med fall den nye chefsvalkonunissionliren T.S. Krishnamurthy att
bekymrat rynka pa pam1an. En man som for
ovrigt nyligen eftertradde den oavhangige
och hogt respekterade JM Lyngcloh, belOnad med Magasaysay-priset for det slitt han
hliromaret framgangsrikt genomforde de
forsta rattvisa delstatsvalen i Jammu &
Kashmir.
Som for att stro salt i saren publicerade
Kolkata-tidningen The Telegraph den 8
februari en artikel pa sin fOrstasida dar man
rliknat ut att de summor Vajpayec-regeringen satsat pa sin totalt oetiska rcklamkampanj skulle rlickt for att bygga 225 OOO
bostader at fattiga, G 521 sjukJrnsavdelningar (for I 00 patienter vardera) cller
17 375 brunnar for konstbevattning.

BJP:s tva kampanjteman
BJP:s kampanj spinne r kring tva teman:
Deis att man de senaste fem aren gett landet
c tt stabilt styre som skapat ctt "gott !iv" for
dcss folk, och dels att man starkt Indiens
stiillning internationellt. Partiets maskot,
premiarminister Vajpayee, har upphojts till
all bli e n veritabel kultfigur. Om personlighet skulle komma att nma utslaget har inte
Vajpayees enda rival pa riksplanet, Sonia
Gandhi, skuggan av en ehans. Detta i
egenskap av att hon lir kvinna meet sa gott
som ingen erfarenhct, och dessutom tyngd
av det extra " handikapp" som hennes utlandska urspru ng utgor.
Dock kan myeket val resultatet av valet
bli helt annorlunda. For hur det m1 an lir
med pastaendena om "goll liv" och internationellt erklinnande sa lir delta ingenting
som paverkar det vardagsli vet for lndiens
hundratals miljoner vanliga e nkla mlinniskor. Att den ofliciella bilden kanske inte lir
en korrekt beskrivning av verkligheten ar
nagot som The Telegraph (som pa intet slitt
ar nagon ideologisk motsti\ndare till BJP)
slog fast for si na lasare. Angaende en tragisk hlinde lse i Gujarat skrev tidningen:
"Medan borsen slftr nya rekord , valutareserven skjute r i hojden och Tndien spanner si na muskier internationellt, slanger en
arbetslOs man fem av sina dollrar fran en 20
meter hog bro. Mannen var arbetslos da1for
att fabriken han arbetat pa brlints ner under
pogromen i Gujarat varen 2002."
Sonia Gandhis stlillning har nyligen
stlirkts av all hovratten i Delhi friat hennes
dode make, ft:irc pre mitirministern Rajiv
Gandhi, Fran alla ankl agelser om att ha tagit emot mutor i samband med Bofors-afSYDASIEN 1/04

faren i slutet av 1980-talet. Nu kan kongresspartiet sift tillbaka och i sin tur aktualisera fall av grlinslos korrnption som BJPledare och ministrar i koalitionsregeringen
gjort sig skyldiga till. Korrnption iir tveklost ctt jlittefenomen i indiskt samhlillsliv.
Den senast avslOjade korn1ptionsh~irvan rt>r
sig om forfalskade starnplar till ell varde av
35 OOO miljoner rupees, och med polisofficerare pa hog niva i storstaderna Mumbai
och Pune inblandade.
Om man ser till tidigare parlamcntsval
forefaller det som om indiska vliljare intar
en ganska tolerant installning till korruptionsanklagade politiker, sa regeringssidan
behover inte karma sig sarskilt hotad. Och
till skillnad mot nar debattens fokus riktats
rnot hindutva-relaterat vald och sekteristi sk
ondska riskerar oppositionens anklagelser
att nu hamna i skymundan for Vajpayees
budskap 0111 valvilligt sekularistiskt samft:irstand och vanskap med Pakistan.
Oaktat BJP:s praktiga uppvisning har
partiet pa sistone drabbats av en del bakslag
pa grundniva. Vissa av partiets garnla allierade, sasom DMK och andra sma tamilska
grupperingar, har bytt sida och gatt over till
kongresspartiet. Ocksa andra partier sorn
National Conference i Kashmir och en rad
dalit-grupper har overgett BJP. Asom Gana
Parishad (AGP) i Assam liksom Mulayam
Singh och Mayawati i Uttar Pradesh har
visat sig ovilliga att sluta upp bakom BJP,
och det samma galler BJP:s allianspartier i
Haryana.

Tar hotet fran Sonia pa allvar
Sonia Gandhi hara sin sida vunnit over den
kraftfulle maratha-ledaren och stottepelaren bakom Nationalist Congress Party
(NCP), Sharad Pawar. Men de n hallning
som de politiska nyckelfig urererna i Ullar
Pradesh, Mulayam och Mayawati, intar lir
problematisk, liven om de knappast kommer all valja att ansluta sig till NDA.
Kommunisterna slutligen har efter rnycken
tvekan beslutat sig ft:ir att samarbe ta med
kongresspartict pa riksplanet.
Som den sluga rav Vajpayee a r har han
varnat sitt partifolk att ta hotet fran Sonia
alltfOr Hitt. Och det kan visa sig vara befogat, ty indiska valjare har genom aren gang
pa gang bevisat att man inte Jater sig rnanipuleras. Om det sa barn finns halften av en
c hans till forandring sa strlicker man sig efter den.

Ajit Roy
Q\'er.;anning: Lars Eklund

BJP till attack mot
Gandhi-Nehrudynastins attlingar

I

nfor de val som ska hallas i slutet av
april har en ny strid om arvd politisk
makt blossat upp. Del handlar om familjen Nehru-Gandhi och mojligheten att
Rahul Gandhi och hans syster Pri·
yanl<a, barn till den fore detta premiarministern Rajiv Gandhi, ska stalla upp.
Varken Rahul e ller Priyanka har sagt
all de ska stalla upp. Men i det styrande
partiet BJP blcv man duktigt nervos nar
de bada syskonen i januari besoktc
Amethi, deras moder Sonia Gandhis
valkre ts i delstaten Uttar Pradesh. Sonia,
linka efter Rajiv Gandhi, leder i dag oppositionen i form av kongresspartiet.
Pramocl Mahajan, generalsekreterare i BJP och particts viktigaste valstt'ateg,
blev sa provocerad att han kallade till
presskonferens dar han sade all den som
kandiderar till all bli premilirminister
maste vara "fi:idd av indiska fOriildrar bade mode rn och fadern maste vara indier". An ledningen till det uttalandet iir att
Sonia Gandhi ar italicnska.
Hon arvde slakten Nehru-Gandhis politiska mantel sedan hennes karismatiske
make Raj iv Gandhi mordats 199 1 a v en
sjalvmordsbombare som tillhorde den
lankesiska rebellrorelsen LTIE, de tamilska tigrarna.
Rajiv Gandhis mor och fo retradare
som premilirminister, Indira Gandhi,
styrde lndien med jarnhand unde r slutet
av 60-talet och den stt>rsta delen av 70-talet. Hon mt>rdades l 984. lndiras far var i
sin tur l ndiens forsta premiarminister,
Jawaharlal Nehru.
Men Sonia Gandhis ft:irsok att bli premiarminister tycks ha stoppats av BJP:s
kampanj, som hela tiden har hlivdat att
det ar opassande all ha e n person med utJandskt ursprung pa den posten.
Mahajan har sedan dess vid upprepade
till fallen sagt att Sonia Gandhis utltindska
ursprung och Nehru-Gandhi-dynastins
styrc kommer att bli viktiga fragor i valkampanjen.
Kongresspartiets fo retrlidarc har dock
anat en svag punkt hos BJP och har sonderat terrangen mecl Rahul och Priyanka.
Ledare inom partiet avfardar BJP:s reaktioner och sager all de avslojar en nervositet over att den politiska dynastin ar pa
vag tillbaka.

Ranjit Devraj/IPS
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Deltagare i b11sska111pa11je11 so111 arrangerades av "Nationella ka111pa11je11 for dalitem as 111ii11skliga riittigfleter".

En annan viirld ar
Mumbai var vard da World
Social Forum arrangerades for
fjarde aret i rad. En viktig fraga
som diskuterades under forumet var daliternas situation i dagens lndien.

U

nder sex dagar i jannari var ett nedlagt
industriomrade i nona Mumbai en organisk massa bestacnde av hundratusentals
manniskor. Musik och protcstsanger fran
varldens alla horn dranktc ofta fOrsoken till
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diskussioncr. Panelerna som skulle hallas i
de oppna talten blev en kamp fOr att overrosta omgivningen. Genom sang, musik,
gatuteater, video-, foto- och konstutstallningar uttrycktc manniskor silt missnoje
med tillsta ndct i en varld dar klyftorna
okar.
Konferensen ge nomsyrades av visione n
om att e n annan varld ar mojlig.
I silt inledningstal uppmanade forfattaren Anmdhati Roy konfercnsens deltagare att samlas kring ett fordomande av kriget
i lrak. USA och dess president George W

Bush dikterar agendan for varlden, me nade hon.
Aven om World Social Forum tog plats
infor varlde ns mediauppbi\d, sa ska konferensen i forsta hand uppfattas som en intern
solidaritetshandling. Aktivister fri\n olika
delar av varlden knot kontakter med varandra. Over c/wi, sa111osa ellcr kinesiska
nudlar bytte manniskor med liknande problem och visioncr mej ladresser och pa mfletter med varandra. Under sex dagar genomfordes inte mindre an 800 paneler.
Representanter for daliter, stamfolk, tibe-

djungeltrumman de forsta dagarna. Vilsna
deltagare letade sig fram till paneler och
matstand sa gott det gick. Forutom detta
ganska allvarliga missode var konferensen
va!organiserad. Det farms mat, filtrerat vatten och toaletter sa att det rackte at alla och
koerna blev aldrig sa Ianga som man kunde
befara.
Pa arets World Social Forum var dalitaktivisterna bland de mest synliga.
Tuscntals hade kommit for att protestera.
under senare ar har daliterna demonstrerat
allt mer hOgljutt. De jamfor kastdiskriminering med apartheid, utan all for den sakens skull slitta likhetstecken mellan de bada.

tryck pa ryggen: "Daliterna kommer att gora en an nan vlirld mojlig." Pa deras bla huvudband kunde man Jasa "Kasta ut kast".

Fransk bondeledare
De gjorde en slagkraftig entre pa onu-adet,
ledda av en trum- och sangtrupp fran
delstaten Orissa. Manga fotografer fran tidningar varlden over fangade dessa dalit-aktivister da de en stund senare gjorde gemensam sak och dansade tillsanunans med
den kande franske bondeledaren Jose
Bove, som under hela konferensen var i fokus for media, med den kiinnetecknande
pipan hangande i mungipan.
Indiens dalit-aktivister har lllt salt in

Resa genom landet

Forn E\'A-l\IARIA H ARDntANN

mOjlig
taner, kvinnor, sexuella minoriteter och koreanska fackforeningar ar bara nagra fi't exempel pa intressen som fanns foretrlidda.

Planering nodvandig
Storleken pa 01madet innebar att man noga
fick planera sina besok i olika hallar och
!lilt. Del handlade om vilken stracka som
var fysiskt mojlig att forcera genom massan av demonstranter inom en viss tidsperiod. Det tryckta programmet med tillhorande karta var tva dagar forsenat och darfor fick all information spridas med

En av de manga marscher som daliterna
genomforde i anslutning till World Social
Forum var "All-India Dalit Swadhikar
Rally", en demonstration for daliternas frihet. Fyra hussar med sammanlagt 85 dalitaktivister startade den 6 december 2003 sin
resa mot Mumbai fran olika platser i
Jndien: Jammu i no1T, Delhi i hindi-baltet,
Kolkata i ost och Kanakumari i sOder.
Syftet med resan var att informera daliter i
byarna om World Social Forum 2004.
Pa ett enkelt salt forsokte aktivisterna
forklara vilka effekter de nya globala ekonomiska avtalen far for livet i byn.
Bussdeltagarna dokumenterade samtidigt
synpunkter som kom fram i byarna, och
ffamedlade sedan dessa under World
Social Fon11n.
Pa morgonen de n 16 januari, invigningsdagen for World Social Forum, akte
jag till Chaityabhumi, den heliga plats i
Mumbai dit daliternas forgrundsfigur B. R.
Ambeclkar (1891-1956) fordes efter sin
dod. I den buddhistiska stupan forvaras delar av Ambedkars aska. Jag tog av mig
skorna, passerade buddhistmunken som
salt i solen vid inga ngen och g ick ett varv
inne i stupan. Under fonniddagcns !opp anJande sedan bussarna med dalit-aktivister i
omgangar. Da alla var pa plats sam.lades de
en k011 stund tillsammans for att hedra
Ambedkar innan de akte vidare till konferensomradet.

Musiker trim Rajasthan
Det fanns ett stort media It intresse for daliterna. I den buss som hade startat fran
Jammu, somjag sedan akte med till konfere nsmmadet, klev det ocksa pa enjapansk
och en fransk fotograf samt tva personer
fran det franska natverket No-Vox, som
bedriver arbete bland bostadslosa i
Frankrike. Musike r fran Rajasthan underholl i bussen pa trummor och tre aktivister
var i kontinuerlig kontakt med de andra
bussarna via mobiltelefoner for all samordna den gemensamma entren till World
Social Forum.
Val framme vid omractet stallde demonstrationstaget upp. Manga aktivister bar
specialdesignade svart-bnma vastar med

Medlem i orga11isatio11en H11111safar Trnst
so111 hjiilper ho111ose.rnella 111iin. H11111safar
i11gar i det bredare niitverket INFOSEM,
India Network For Sexual Minorities.
Under World Social Forn111 informerade
de bland a1111at 0111 aids och HIV.
kastdiskriminering i en bredare diskussion
om globalisering. Det framkom med onskviird tydlighet att de nya aspekterna av en
globalisering har fatt negativa effekter for
manga miilmiskor oavsett nationstillhorighet. Internationella institutioner som
Varldshandelsorganisationen, WTO, Internationella valutafonden och Vlirldsbanken
slitter agendan for internationella handelsavtal och styr diirmed vilken ekonomisk
politik som ska bedrivas i enskilda lander.
lndien har seda n 1991 liberaliserat sin
ekonomi och bo1jat privatisera den offentliga sektorn. For daliter, som har upplevt en
Jangsam ekonomisk forbiittring sedan
sjalvstlindigheten fram till bo1jan av 1990talet, iir trenden nu den omvlinda.
I skriften "Dalits i11 the World of
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Globalisatio11", som del ades ut pa konferensen, visar indiska forskare och aktivister vad den senaste tidens privatiseringar
har inneburit for dalitcrna.
Deras mojligheter till utbildning och arbete har minskat da den privata sektorn har
vuxit pa bekostnad av den offcntliga.
An lcdningen ar att den privata sektorn saknardcn form av kvoteringssystem fOrdal iter som har gett dem tillgang till statliga arbeten och utbildningsplatser.
Med en pri vatisering av ekonomin har
de som redan var marginaliserade och exploaterade fatt ytterligare minskade tillgangar och mojlighctcr.
I de stoITe hallarna dclade foretradare
for fackforeningar, minoritctsorganisationer och frivilligorganisationer fra n hela
vfalden erfarenheter med varandra. Daliter

och andra i liknande situat ioner hadc kommit till World Social Forum med ett budskap att fora fram till varandra, tilljournalisterna, till politiker och till den ekonomiska elite n varlden over: Deras villkor
har forsiimra ts och de accepterar inte sin
Iott.

Eva-Marla Hardtmann

Socialantropologen Eva-Maria Hardtmann
vid Stockholms universitet disputerade i novembcr 2003 pa en avhandling om dalitrorelsen i Indien. A vhandlingen kalJad "Our

Fiii)' is B11mi11g. Local Practice and Global
Co1111ectio11s in the Datil Movement" ar utgiven som bok och distribueras genom
Almqvist & Wiksells forlag, Stockholm.

Afrika star som
vard ar2006
Konferensen i Mumbai var historisk sa till vida att det var
fOrsta gangen den holls utanfor
Braslllen. Och om tva ar kommer World Social Forum troligtvls att arrangeras i Afrika.
- Yi arbetar for att fa halla World Social
Forum i Kairo ar 2006. Manga afrikanska
och arabiska organisationer stOdjer oss i
delta, bcrattar den egyptiske forfa ttaren
och aktivisten Nawal el Saadawi som iir
grundare till Arabiska kvinnors solidaritetsforbund.
Tanken pa att 11ita ett afrikanskt land
vara vard for motet 2006 stods a v den portugisiske sociologcn Hoavcntura Sousa
Santos, som iiren av de ledande krafterna
bakom WSF och medlcm i forumets internationella rad.
- Jag anser att Mumbai hadc en historisk betydelse eftersom dct visar all det
som skett i Porto Alegre avcn kan ske i
Asien. Och varfor skulle det inte ocksa
kunna ovetforas till Afrika? For rnanga var
World Social Fonun tidigare ell vasterJandskt och latinamerikanskt evenemang.
Nu kan i ngen pasta det Hingre, sade Santos
pa avslutningsdagen i Mumbai och drog
ner applader vid e n av konferenserna.
De trc fOrsta World Social Forum bolls
i Porto Alegre och den sydbrasilianska
staden har rcdan bo1jat fo rbereda sig for
sitt vardskap kommande ar. World Social
Forum har fortsall att vaxa i1r fra n 200 l
samlades 20 OOO miinniskor fran 117 lander.
Aret darpa steg antalct besokare till
50 OOO fran 123 nationer. Och i fjol dcltog
I00 OOO deltagare fran hela I 30 liindcr.
Enligt bedomningar fran organisatorerna
av motet i Mumbai, deltog i ar narmare
150 OOO manniskor fran 130 olika Jander i
viirldcn vid fo rumet.
Men intc alla aktivister som fanns pa
plats i Mumbai ansi1g att konferensen var
ratt viig for all astadkomma fOrandring.
DarfOr bolls e ll parallell t mote i samma
stad kallat MR2004- Mumbai Res istance
2004.
Yid MR2004 deltog e n rad g rupper
fran den yttersta viinsterkanten. Deras
budskap kunde lasas i form av klotter pa
viiggar i staden "Krossa imperialismen"
och "En annan kommunistisk viirld ar
mojlig''. Arrangorcrna bakom MR2004
menar att World Social Forum itr alltfor
svagt eftersom det saknar en enhetlig politik och gjort sig beroencle av viisterliinclska rcgcringar och frivilligorganisationer.

ar.

£11 korea11sk delegat pti ko11fere11so111radet.
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De s11111tsigaste och slitsa111111astejobbe11 i lnrlien utfors ofta av daliter.
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FOrtryckta men inte brutna
I forra numret av SYDASIEN redovisade Hans Magnusson stat istik over begangna brott mot
daliter. Men statistiken avslojar
inte hur ohyggliga manga av
dessa overgrepp ar. Bakom siffrorna doljer sig enskilda manniskor. Har foljer andra delen av
hans artikel.
raktorfOraren Kcnnena Raju anklagades av sin arbetsgivare for att ha stuli t
diesel. Tillsammans med fem mcdhjlilpare
band arbetsgivaren fast Kennena Raju vid
e n jiirnstolpe, sprutade chili i hans ogon
och f6rde upp ett jiirnror i hans anus. Han
tillfogades sa allvarliga skador att hans tarmfunktioncr forst6rdes.
En jordiigare vi lle komma over Jogi
Sattemmas jordlott som gransar till hans
land. Han liit for nilgra iir sedan med hjiilp
av sina underlydande morda Jogi Sattemmas man. Jordiigaren spred sedan rykten
om att Jogi Sattemma u!Ovade trolldom
och lyckades fa byborna att med villd binda
henne vid e n jlirnstiillning, linda in hennes

T
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hander i trasor, drlinka dem i fotogen och
tlinda pa. Hennes hander brlindes sa svart
att de maste amputeras. Jogi Sattemma bor
nu hos sin son i en angransande by. Hon vagar inte ga hem.
Tva exempel pa hur daliter behandlas i
dagens Indien. Organisationen Agricultural
Occupationists and Artisans Union har
skrivit till chefsministern i Andhra Pradesh
om bada dessa fall. Utredning pagar fortfarande och ingen har stallts till ansvar for
brotten.

Politisk ovilja
Det rlittsliga medvetandet vid lligre juridiska instanser och inom polisen lir manga
ganger bristfall ig. Dct kan yttra sig i polisens ovilja att registrera anmlilningar om
brott och lligre j uridiska i nstansers bristande effektivitet. Aven har kan kastlojaliteter
spelar in.
Ett av de mest fornedrande jobben iir att
med sina barn hander cller med enkla hjiilpmedel forsla bort mansklig avforing fran
torrtoaletter. Dessa sysslor utfors av daliter. Bejawad a Wilson , som arbetar for organisationen Movement of Elimination of
Practice of Manual Scavenging, berattade

att kampen for att avskaffa sanitetsarbetare
foljerett valkant monster.
Trots lagstiftning som fOrbjuder sildant
arbete och inrattandet av en slirskild statlig
kommission, National Commission for
Manual Scavenging, som skall folja upp
lagstiftningen, sa moter reformarbetet motstand eller i basta fall fOrhalas. Ar l 993 antog lndiens parlament lagen om fOrbud mot
all ansliilla latrin!Ommare och att tillverka
torrtoaletter. Men centralregeringen utfardade en kungorelse till de lstaterna forst i
j anuari 1997.
Delstatsregeringen i Andhra Pradesh
beslot i september 2001 att denna form av
arbete skulle avskaffas och att arbetarna
skullc rehabi literas. Delstatsregeringen
hlivdade att det fa nns 366 torrtoaletter och
I 840 latrintommare. Uppgifter fran kommissionen visar dock helt andra siffror: 167
597 tontoalctter och 8 366 latrin!Ommare.
Inte hell er toaletter i pri vata hem i ngilr. Det
forekommer vidare all myndigheter i
sUidcr anlitar latrinlOmmare for att rensa
torrtoaletter och avlopp.
Under 1970-talet vlixte e n ny generat ion
av dalit-forfattare fram i delstate n Maharashtra. Den skapadc begre ppct Dalit
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Sahitya, de for trycktas litteratur. Unga radikala poeter beundrnde militanta svm1a ledare som Hughey Newton och Eldridge
Cleave1· och hur de stod upp och utmanade
rasismen i USA. Poeterna ansag att dct
farms likhetcr mellan USA och Indien. I
USA var det hudfurgen som gjorde all
manniskor forncdrades och i Indien var det
kastsystemet. Daliter hade ell mera komplext system all slass emot efterso111 fortrycket har sin gnmd bade i religionen och
i kulturen.

Fortrycktas litteratur
Inspirerad av Svarta panterrorelsen i USA
bi ldade poetcrna grnppen Dalit Panthers
ftir att pa ell radikalt salt forandra det indiska samhallct som i tusentals ar uppfattat
daliter som mindre varda.
l sitt manifest beskrev de Daiit Panthers
som en politisk rorelse som arbetar fOr kulturell, social och ekonomisk forandring for
de fortryckta i samhallet. Det var forsta
giingen som indiska forfattare engagerade
sig politiskt och bildade en organisation.
De fortrycktas litteratur handlar om revolt och kamp for frihet , men ocksa 0111 en
drom 0111 ett samhalle byggt pa frihet, rattvisa ochjamlikhet.
Ett annal exempel pa litteraturens del i
kampen for daliternas manskliga rattigheter ar diktsamlingen " The Silent Volcano"
so111 publicerades i samband med det konvent som National Federation of Dalit
Women, NFDW, holl i Chennai i november 2002. NFDW ar en oberoendc organisation av dalit-kvinnor fran skilda delar av
samhallet, som har som mal att bevaka dalit kvinnors villkor i ett kast-, k.lass- och genusperspektiv. NFDW arrangerar ocksa
kurser i ledarskap for dalit-kvinnor.
Avsikten ar att forbereda dem for all inta
centrala roller inom den egna gruppen saval som i nationella och internationella
sammanhang.

Konsten askadliggor
Ar 1995 arrangerade Datil Resource
Center i Madurai en konstfestival fOr dalit-

I lndienfinns 1111geftir 170 miljoner daliter, 111otsvara11de 17 procent av befolkningen.
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konst i kampen fOr daliternas fri- och rattigheter, lokalt, nationellt och internationellt.
Diskriminering och social utstotning till
foljd av den hierarkiska sociala strukturen
och religiost rituella fOresttilln ingen 0111
"renhet" respektive "orenhet" forekommer
i flera lander varlden over. I lndien firms
ungefar 170 miljoner daliter, 17 procent av
befolkningen. Diskrimincring efter kast fOrekommer aven i andra lander i Sydasien,
som Nepal, Pakistan, Sri Lanka och
Bangladesh. I Nepal uppskattas antalet daliter till 4,5 miljoner, ungefar 2 l procent av
befolkningen. I England finns ungefar en
miljon manniskor av indiskt ursprung. Av
dessa har 200 OOO dalit-bakgrund.
Liknande kastbaserade sociala system
finns i flera afrikanska lander: Burkina
Faso, Mali, Kamerun, Mauritanien,
Burundi, Mauritius, Senegal, Nigeria,
Guinea, Guinea-Bissau, Elfenbensh1sten
Gambia, Sierra Leone och Liberia. Det totala antalet manniskor utsatta fOr kastbaserad diskriminering i varlden ar enligt dalitrorelsen 240 miljoner. Miilct fOr den
samlade dalitrorelsen ar att fa, regeringarna i Indien och andra ber0rda ltindcr, liksom institutioner inom FN och EU att inse
att kastbaserad diskrimineri ng maste bli en
central manniskorattsfraga.

konstniirer. Festivalen hade tva syften. Den
utmanande de hogre kasternas kulturella
dominans och den uppmuntrade dalit-ungdomar att se de egna konstformernas vardc.
Centret har darefter arrangerat sju festivalcr. Dalit-konst har blivit ell salt att skapa
111edvetenhet och ett vapen for protest.
Ar 1998 intraffade en progrom mot daliter kring staden Ramnad i Tamil Nadu.
Daliters hus sattes i brand, daliter mordades och kvinnorna skandades. Polisen ingrep inte for att skydda dem. Med det
dubbla syflet att ge offentlighet at det brutala vaJdet och bearbeta manniskors vanda
I nternatlonaliserlng
tog centret med nagra unga dalit-konstnarer till de drabbade byarna. De gjorde ett Det internationella natverket for solidaritet
antal bilder, som visades runt om i delsta- med daliter, IDSN, har bedrivit ett intcnsivt
ten under titeln "The Colours of arbete for att internationalisera friigan.
Liberation". Sa samverkar aktivister inom Arbetet har ront framgang. FN: s kommisdalitrrorelen och daliter i littcratur och sion for avskaffande av diskriminering pa
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grund av ras, CERD, har i rekommendationer friin augusti 2002 skrivit in att termen harkomst i Artikel 1, paragraf I i konventionen mat ras ism bor omfatta diskriminering baserad pa social strat ifiering
som till exempel kast. EU-parlamcntet har
i tydliga ordalag fOrt in fragan om kastbaserad diskriminering i sin resolution om
manskliga rattighetcr. IDSN begar att EU
och nationella regeringar skall ta upp fragan med Indiens representanter, bland annat vid de aterkonunande toppmotena mellan EU och Indien.

Arbetar med information
Det svenska natverket for solidaritet med
daliter, SDSN, har i likhet med andra nationella natverk arbeta med all informera
tjansteman och politiker i Sverige och i
EU-parlamentet, media, skolor och sa 11\ngt
mojligt manniskor i all manhet.
Det avgorande ar naturl igtvis vad som
hander i lndien. Lokalt har frivilligorganisationernas insatser medfort en del Iattnader i fortryckct. Representanter for den nationella rorelscn, NCDHR, har vid ett personligt mote i maj 2003 med lndiens premiarminister A B Vajpayee kunnat piitala
behove! av reformer. Indien har dock hitintills inte latit sig paverkas av den internationella uppmarksamheten.
De avgorande stegen mat att komma
tillrlHta med kastbaserad disk.riminering
har annu inte tagits, trots att lndien i sin
konstitution skrivit in att diskriminering pa
grund av sa kallad "ober0rbarhet" tir forbjuden.

Hans Magnusson
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Jaffna vantar fortfarande pa
att
skOrda fredens frukter

ta

Den som besoker de norra
delarna av Sri Lanka mots av
frodlga gronsaksfalt, rader av
kokosnottrad vars toppar har
knackts av bomber, och mil
efter mil av oanvand mark.

V

id en kombinerad bondgard och teknikcenter som drivs av rebellgruppen
LTIE, de tamilska tigrarna, ger en stor solpanel Strom at minst 20 datorer och nagra
flaktar, samtidigt som lactorna med flirska,
saftiga mangofrukter ar redo att saljas pa
marknaden. Men akti viteten har ar inte representativ for verkligheten i mmadet.
- Det finns fortfarande inge n utveckling. De fiesta a r tvung na att lita till nagot
slags jordbruk for att overleva, sager
S Parnmanathan, ordforande i de huma nitara organisationernas konsortium CHA - i Jaffna, den stad som landets tamilska minorite t raknar som sin hu vudstad.
Efter tva ar av vapenvila me llan regeringen och L TIE njute r regionen fortfarande inte de frede ns frnktcr som har utlovats.
Hoppl6she te n och radslan har bli vit
storrc sedan fredssamtalen avbrots i april
forra aret och efter konflikten mellan
president Chandrika Kumaratunga och
premiarminister Ranil Wickremesinghe.
- Folk ar radda for att vi ska atervanda
till kriget. Ingen viU ha <let igen, sager
Thomas Savundaranayagam, den katolske biskope n i Jaffna.
- Me n en av de mest betryggande sakerna ar att LTIE har sagt att de intc kommcr
att vara de forsta som bryter vapenvilan.

Krisen fordjupas
Rebcllerna drog sig tillbaka fran fredssamtalcn pa grund av missnoje med att inget
overgangsstyre inforts i Jandets nordostra
de lar, for att oka takte n i utvecklingen.
Krisen forva rrades nar president Kumaratunga tog over Ire ministerposter- bland
dem forsvarsministerposten - i november
da premiarministern var i USA.
Utan kontroll over militaren lade
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Wickremesinghe fredssamtalen p a is.
Biskopen i Jaffna sager att konflikten
mellan de bada har lett till tveksamheter
kring hur allvarliga politikerna j sodern a r
nar det galler att losa den etniska konf1ikten.
Cirka 64 OOO manniskor har dolt i kriget
sedan 1983, och infrastruktur och cgendomar for milj ardbelopp har gatt till spillo.
Den politiska krisen har stoppat upp det
begransade utvecklingsarbete som pagick i
de krigsdrabbade omradena. Det enda positiva tecknet nu ar de arbetare som fortsatte r att reparera den motorvag, A9 som binder samman landets norra och sodra delar.
- Oppnande t av A9 ar ett valdigt positivt
tecken i fredsprocessen, och det har Jett till
a tt manga manniskor fran nord och syd har
kunnat besoka varandra, samt att livsviktiga varor har kunnat na upp till lande ts norra delar, sager Savundaranayagam.
Bristen pa utveckling beror till stor del
pa arbetsloshet. Enligt Paramanathan ar
nastan 200 OOO av Jaffnas 500 OOO invanare unde rsysselsatta eller arbetslosa. Flyktingarna kan oftast inte i\tervanda till sina
hem. M anga kommer fran 01maden som nu
ar sa kallade hogsakerhetszoner - de ockuperas av militarcn. Omrade na ar ofta ocksa
kraftigt minerade.
Walikamam, ett av de mest produktiva
omradena i Jaffnaomradet ligger i e n sadan
ZOil. Militaren har barn latit atcrvandande
fl yktingar sta signer pa nagra ra hektar.

}OHAN
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- Vi har hela tiden foresprakat att anne n
gradvis ska Iamna hogsakerhetszonerna,
men det har inte skett. Folk hailer pa att tappa fortroendet fo r ledarskapet i sodern, Sager I Bernard, en valkand katolsk prast
som arbetar med Freels- och rattighetsfragor.
Thamilchelvan, LTTE:s politiska Jedare, varnar for att situationcn ar kritisk eftersom fredssa mta len inte aterupptagits.
- Vi vill informera <lei internationella
samfundet om den har krisen och beratta att
fo lke ls talamod har natl gransen, sager han
nar IPS traffar honom pa en skolgard i den
LTIE-kontrollerade staden Killinochchi.

Jaffna som en stad i krig
I Killinochchi och dess foro11er ser man inga
bevapnade soldater, bara man och k vinnor i
bl!I uniformer - LTIE:s polisstyrka.
Det ar en kontrast mot Jaffna, dar taggtrad och bunkrar med bevapnade soldater
och ell stand igt flode av soldater i lastbilar
signalerar att det har ar en stad i krig - e l ler
e n stad som fo rbereder sig fo r det.
Yid Jaffnas sjukhus sager Daya Somasuncleram, en av Sri Lankas mest respckterade psykiatriker, att manga fortfarande
soker behandling for trauman och psykiska
sjukdomar. Aven de fl yktingar som har
atervant fran andra lander soker behandling for den chock det har inneburit att se
sina hem odelagda av 18 ars krig.

Feizal Samath/ IPS

Allvarlig splittring inom den tamilska gerillan
LTIE:s led are Prabhakaran har fatt svarlosta proble m. Karuna, ledare fci r Tigrarna
i Batticaloa, deklarerade i bo1jan av april
att han tar kommandot over de 6 OOO
soldatcr i regionen som han fo r bcfiil over.
Bakom utbrytningen ligger missnoje
over att gerillans ledning endast bcstar av
gerillaman Fra n norr. Kam na klagar over
SYDASIEN 1/04
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all he la tiden skicka soldater till tjanslgoring i Vanni och pa Jaffnahalvon.
Prabhakaran e rbj od Karuna a mnesti,
om han valde att dra sig tillbaka. Men
Karuna foreslar i stallet samarbete.
Viel Prabhakarans presskonferens 2002
satt Kamna meet for att visa pa enighet.
Men den regiona la splittringen var kand.

Enlig t Karuna ar spccialstyrkor pa viig
till Batticaloa for att likvidera utbrytaren.
Demonstrationcr har ~igt rum i ost. Det ar
o klart hur start stod Kamna har. E tt splint
lugn sags rada. Kyrkan forsoker media i
konflikten. Armen har hojt beredskapen.
Risken iir stor att sista kapitlel blir blodigt.

Johan Mlkaelsson
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Lankesisk journalist
drar Sveriges ambassad
i Colombo infOr ratta
SYDASIEN har tldlgare rapporterat om ett lrriterat meningsutbyte mellan personal vid Sverlges ambassad i Colombo
och en grupp journalister frim Sri Lanka."
I efterspelet anklagade visumhandlaggaren Gunllla
Fernando journalisten S.H.A. Careem for att ha "haft en
illegal visering eller migot".
Careem har nu stallt ett ultimatum:
- Jag har redan kontaktat advokat ifall ambassaden inte
ber om ursakt.
Men pa ambassaden minns ingen vad som sades och valjer
att stoppa huvudet i sanden istallet for att be om ursakt.
S.H.A. Careem blev mycket upprord niir
han fick veta vad visumhandlaggaren
Gunllla Fernando hade sagt i SYDASTEN
2/03. l artikeln berattades om ett irriterat
mote mellan en grupp journalister och personal vid Sveriges ambassad i Colombo.
SYDASIENs Thomas Bibin ringde
upp visumhandliiggaren Gunilla Fernando.
Hiir ar ell utdrag ur den bandade intervjun:
En person pekar ut dig. Hon heter
Zanita Cai·eem, och hon anser sig tralrnsserad och ofOrskamt behandlacl av
dig. Har du nagon kommentar till det?
- Den enda konunentaren iir att hennes
man har akt fast for all han haft en iliegal
visering eller nagot for nagot ar sedan, och
vi gick igenom hennes ansokan igen. Detar
det enda jag kan saga. Men hon ar ocksa en
dam som ar viildigt pastridig. Men jag
kommenterar inget mer, har inget mer att
saga, sager Gunilla Fernando.
Luren liiggs pa.

Bestrider anklagelsen
S.H.A. Careem bestrider anklagelsen a det
besti:imdaste.
- Jag har aldrig akt fast for olaglig visering, vare sig i Colombo eller i utlandet.
Ms Gunilla Fernando kan kontakta lankesisk polis eller underrattelsetjanst for att
fii detta klarlagt.
S.H.A. Careem arjournalist och ansti:illd
vid Associated Newspapers of Ceylon och
har mangarig erfarenhet i yrket. Han sitter i
ledni ngen for Lankesiska journalistforbundet, Asiatiskajournalistfcderationen
samt Internationella journal istforbundet.
Careem har tagit sa ilia vid sig av ankla26

gelsen att han har kontaktat advokat i arendet.
- Om Ms Fernando inte ber om ursakt
for sitt pastaende tvingasjag vidta rattsliga
atgarder, sager S.H.A. Careem.
Ann Marie Fallenius, charge d'affaires
vid ambassaden, svarar motvilligt pa fragor
om pastadda missforhiillanden.
- Ambassaden sti:iller sig helt oforstaende till den kritik som framforts mot ambassaden, sager Ann Marie Fallenius.
Hon betonar att ambassaden av sekretessskiil inte kan kommentera enskilda fall
och viii med den konunentaren fa intervjun
och faktasokandet i arendet avslutat.

Finns inga handlingar
Hon betonar i svaret pa en fraga i ett mail
fran SYDASTEN att en handlaggarc har
"enligt svensk gnmdlag riitt att meddela
vad han/hon vill till en journalist med dom
begriinsningar som sekretesslagen kap
16: 1 stipulerar".
Sena re visar det sig att ambassaden inte
har nagra handlingar som r0r S.H.A.
Careem.
Hur ser du pa det faktum att en av
ambassadens hancllaggare f<irsvarat den
irriterade installningen vid motet meet
en gru1>p lankesiska journalister som
vai· pa vag till Sverige med att en man till
en av clessa journalister tidigare utfiirt
en olaglig handling (vilket han bestamt
havdar att han definitivt inte gjort)?
Och att clenne hancllaggare yttrat cletta
till en svensk journalist? Om det inte
finns nagra hancllingar om Mr Careem
kan han ju uppenbarligen inte ha utfOrt

Lankeslska Journallster pa vag till demok1atlkurs I Sverlge·

- Yi utsattes fOr rent trakasseri ·

fran svenska am bassadens sida

SYDAS/EN 2103.
den pastadcla olagliga viseringsansokan? Kallas inte det falsk tillvitelse?
UnclerfOrstatt att en hanclHiggare kan
yttra vad som helst till en journalist a1·
val att yttrandet overensstammer med
sanningen? (Och aven om ett saclant yttrande fran en myndighetsperson skulle
vara sant kan clet i vissa fall ancla hanclla om fOrtal). Anscr Svenska ambassaden i Colombo fortfarande att clet som
har skett ar acce1>tabclt och viii ni att vi
ska vidarebefordra clet buclskapet till
MrCareem?
- Hon [Gunilla Fernando, red anm] har
tidigarc pa forfragan fran mig sagt att hon
inte kan paminna sig vad hon sag t vid det
samtal du refererar till, svarar Fallenius och
fortsatter.
- Min uppfattning Hr all ambassadens
tjansteman i sin tjansteutovning inte ska
diskutera varkcn med journalister eller
med andra, iirenden som galler enski lda.
FOr ovrigt harjag inget mer att tillfora i detta arende.
Ambassadpersonalen kan alltsa inte
minnas vad som sades.

Johan Mikaelsson
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Linda kiinde sig diskriminerad
av ambassadens personal
Nar Linda Bengtsson laste artikeln i SYDASIEN 2/03 gjorde
hon en koppling till en egen
upplevelse vid Sveriges
ambassad i Colombo.
- Jag har sjalv
varlt med om detta
och det kanns
hemskt att behova
lasa om hur de
behandlar folk,
hara fOr att de har
Linda
"fel hudfarg". De
Bengtsson.
behandlade mig sa, sa lange de
lnte forstod att jag var svensk.
0

r 1997 var Linda Bengtsson i Sri
Lanka for att arbeta pa en fransk/lankesisk resebyra. Yid ett tillf.ille besokte
hon Sveriges ambassad i Colombo i ett
iirende. Hon blev viildigt fOrva nad niir hon
blev otrevligt bemott av den svenska personalen.
- Jag har inte blont har och bliia ogon
och personalen sag inte att jag var svensk
medborgare genom mitt utseende och da
var de inte heller trevliga mot rnig. Oil.jag
forklarat att j ag var svensk medborgare
blev de Jite trevligare, berfittar Linda
Bengtsson.

A

Fick en obehagllg kansla
Hon fick forklaringen av pcrsonalen att det
iir sa manga som besoker konsulatet att de
inte riktigt hinner se vcm som ar svensk.
Ann Marie Fallenius archarge d'affaircs vid ambassaden i Colombo:
- Ambassaden avvisar bestiimt att det

skulle forekomma nagon sarbehandling pa
grund av hudfarg eller medborgarskap. Vi
viii bemota alla pa ett juste och varmt siitt,
siiger hon.
Men Linda Bengtsson fick en obehaglig
kansla da hon var tvungen att forklara att
hon var svensk medborgare for att personalen skulle vara trevlig mot henne.
- Det ska inte spela nagon roll vem man
ar, var man kommer ifran och vilken nationalitet man har, alla borde vaJ behandlas lika. Det iir pa griinsen till diskrirninering,
det firms manga Svenska medborgare SOlll
inte fir blonda och har bla ogon, siiger
Linda Bengtsson.
Ntir honkom hem till Sverigeigen skrev
hon ett brev till UD som utredde hiindelsen.
Enligt ambassaden gjordes en "grundlig utredning" kri ng Linda Bengtsson J997/98,
viiken ocksa iir offentlig handling.
- Den visar att det inte Jag nagot bakom,
sager Ann Marie Fallenius.
Personalen pa svenska konsulatet i
Colombo fick mojlighet att uttala sig. Av
uttalandet framgar att de inte kommer ihag
den specifika hiindelsen.
- Eftcr deras uttalande och UD:s sa kallade utredning som enbart gick ut pa att
konsulatet skulle uttala sig, sa hande det inte nagot mer ochjag g!Omde vtil delvis bort
det otrevliga bemOtandet som jag fick, siiger Linda Bengtsson.
Ann Marie Fallenius betonar, precis
som tidigare, att det "inte ar nagon miinsklig rattighet att fii. visum". Just den hiir typen av myndighetsbedomning ar, enligt
Fallenius, lika svar som den iir viktig.
- Sjiilvklart g6r vi inget for att diskriminera nagon. Vi har en viseringsprocess som
vi utfOr enligt Migrationsvcrkets direktiv.
Det ar en jiittesvar hantering. !bland star

Nyval i Sri Lanka den 2 april

P

ord mot ord, siiger Ann Marie Fallenius.
Ansokningarna handlar oftast 0111 besok
till sHiktingar eller turistresor eller arbetsresor. Men det hander att ambassaden har
kunskap om en person; nagot som denne
inte vet att ambassaden kiinner till. Det kan
ligga dem i fatet. I praktiken handlar det
om att inte bevilja visum till manniskor
som kan tankas resa till Sverige for att soka
asyl.

"Utgjuter all sin smarta"
Det fir hog avslagsprocent pa visumansokningar fran medborgare i Sri Lanka, cirka
50-60 procent. Vissa lander i Asien har
mycket ltigre avslagsprocent. Andra har
annu hogre. Det beror pa forhallanden i de
olika Hinderna.
- Det uppstar vtildigt ofta situationer
som har att gora med att miinniskor ar fortvivlade. De kan bli frnktansvart ledsna och
de utgjuter all sin sma11a. Det hander ibland
ocksa att manniskor vagrar att ltimna ambassaden. Manga som far avslag blir otroligt ledsna. Det drabbar oss vaije dag. Och
det iir inte konstigt att folk blir Jedsna.
DarfOr ar det naturligt att fragorna stlindigt
iir uppe till diskussion vid ambassaden, forklarar Ann Marie Fallenius.
Men for Linda Bengtsson var besoket
vid ambassaden mycket obehagligt och det
har satt spar inom henne. De tir fortfarande
kvar efter sju ilr.
- Att de behandlar folk olika iir nagot
som jag tycker ar skrammande och nil.got
som inte fii.r ske, sager hon.
Enligt Linda Bengtsson visade den
"gnmdliga utredningen" barn att ambassadpersonalen inte kunde minnas handelsen.

Johan Mlkaelsson

- freden far vanta

aentriigen uppmaning av sin partika-

der har president Chandrika Kumarntunga upplost parlamentet och utlyst nyval den 2 april. Diirmed tar hon annu ett steg i den maktkamp hon i hostas
drog igang mot den sittande premiarministern Ranil Wickremasinghe som tog
regcringsmakten fran Kumaratungas partigrupp Folkalliansen (PA) i valet 2001.
Prise! for delta rtivspel blir den framgangsrika fredsprocess meet de tamilska
tigrarna (LTIE) som Wickremasinghe
drog igang direkt efter sitt maktovertagande med hjiilp av norsk medling. Och
SYDASIEN 1/04
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Vad vtintar Sri Lanka efter den 2 april?
de massiva protesterna mot Kumaratungas planer pa att upplosa parlamentet
klingade ohorda.

Presidentens linje har varit att premiiirministcrn gjort alltfor stora eftergifter till gerillan for att fii. fred. Och hon
har i januari pa ett uppseendevackande
siitt lierat sig meet Folkets befriclsefront
(JVP), en ultranationalistisk och antitamilsk rorelse inom den singalesiska
befolkningsmajoriteten.
Det ar dock osiikert 0111 presidentens
agerande kommer att ge fler roster i det
kommande valet. Premiarministerns koalition har haft 129 platser av de totalt
225 i parlamentet medan prcsidentens
PA och JVP haft 93 mandat.

Thomas Bibin
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Kreativ och h311bar utveckling
Prodipan ar en iderik
och malmedveten frivllligorganisationen i
Bangladesh som har
som mal att varje projekt ska bara sig ekonomiskt.

V

de aktiviteter som kvinnorna i
Prodipangrupperna
startat
med hjalp Ian fran fonden och
som de nu stolt och med stort
sjalvfortroende visade upp:
gronsaksodlingar, fiskdammar, mejeri med mera. Nar vi
fragade dem vad som forbattrats i deras Ii v genom de okade
inkomsterna sa tryckte de speciellt pa att de nu kunde halla
sina barn i skolan.

i salt bakpa var si n 1110torcykel i den tata fOrortstrafiken i staden Khulna i
vastra Bangladesh. Framfor
Oversvamningar
oss salt tva entu siastiska medarbetare i den bangladeshisProdipan startade sitt arbete
ka
frivilligorganisationen
1983 i e tt omracte som kallas
Prodipan som vi i VanortsBeel Dakatia, som en reaktion
foreningen Eksjo-Bangladesh
pa de forsamrade forsorjhar stOtt i uagra projekt under
ningsmojligheterna, nar missde senaste tjugo 1\ren.
skotsel av kanaler hade lett till
Deville visa oss ett projekt
konstant oversvamning som
fOr kompostering av orgaforstorde alla mojligheter for
niskt avfall som de startat.
jordbruk. Hjalpen inriktades
Fran Khulnas soptipp far
pa de fattigaste och vlirst drabProdipan gratis organiskt mabade. Under arens lopp har
terial som Jaggs i avlanga
Prodipans verksarnhet vaxt
stackar.
Sedan
tillsatts
betydligt, bade geografiskt
sagspl\n, kogodsel, vatten och
och programmassigt. Nar de
Jite kvave. Efter sex veckor
vasterlandska givarorganisahar avfallet bli vit utmarkt
tionerna skiftade fokus till
kompostjord.
andra omraden an traditionell
Kontrollerad och godkiind
fattigdomsbekampning sa vidav myndigheterna siiljs den
gades ocksa Prodipans verktill tradgardsodlare och jordsamhetsomraden, dock med
brukare som ersattning for kebibehallet huvudmal att formiska godningsmedel.
battra villkoren for de faltiga.
Verksamheten har beTankesmejda
kostats av FN:s utvecklings- Frivilligorga11isatio11e11 Prodipa11for11a11dlar organiskt 111aterial till
program som ett pilotprojekt kompost.
Laser man den senaste verkForo RAVI DANTEl..SSON
och Prodipan hoppas att komsamhetsrapporten ser man vilma upp i sa stor produktionskapacitet att Eksjo s!Odde pa 1980-talet ett halsoprojekt ken mangfald av aktuella problem som
verksamheten kan bli lonsam.
i Prodipans regi, med barfotaltikare som Prodipan iir med och soker losningar pa.
skulle finansieras med ett sjukforsak- Forutom kompostering av hushallsavfall
Sjukvardsavfall separeras
ringsprogram bland fattiga fami lje r. Men och destruktion av sjukhusavfall arbetar
Intill anlaggningen for kompostering Jigger Prodipan lade ner projektet efter nagra ar, Prodipan bland aimat med program for rent
ett annal av Prodipans nya projekt, en de- eftersom det inte gick att ra ti llrackligt vatten och sanitet i slumornraden, tradplanstruktionsanlaggning for sjukvardsavfall. manga familjer att anslu ta sig till forsak- tering, nya metoder for fiskodling, raddDen har redan blivit ekonomiskt sjalvba- ringsprogrammet.
ning av Sundarbans mangroveskogar,
rande, med 36 av Khulnas 52 sjukhus anoversvamningsberedskap, skolor for stamSjalvforsorjande
slutna till projektet. Avfallet, som separefolksbarn och kartltiggning av forekomras i skilda karl pa sjukhuset, harntas av Ett annat projekt, som vi s!Odde pa 1990- mande barnarbete samt nya skolfonner for
Prodipans specialutbildade personal och talet, var clt stort byutvecklingsprogram dem.
fors till en anltiggning dar plasten desinti- med gruppbildning bland fattiga bybor,
Forutorn sitt sociala e ngagemang och
ceras och krossas for ateranvandning, rne- mest kvinnor. De tick undervisning om sin den realistiska inriktningen pa att verkdan en del organiskt material begravs och fortryckta situation, halsofragor och hjtilp sam.heterna med tiden ska bli sjalvbarande,
resten av avfallet branns.
att starta ekonomiska aktiviteter med Ian sa kannetecknas Prodipan av en sprudlande
Speciellt betydelsefullt ar att alla sprut- fran en mikrokreditfond.
iderikedom.
nalar samlas in. De deponeras i en stor ceEfter sj u ar tick vi besked fran Prodipan
Denna vitala och kreativa frivilligorgarnentbehallare som sedan fors till slutfor- att var hjalp inte Iangre behovdes- projek- nisation kan nog sagas ha blivit lite t av en
varing. Darmed hindrar man att de tas om tet skulle snarl vara sjalvforsOijande. Nar tankesmedja for utvecklingsarbe te i
hand av samvetslOsa personer pa sj ukhusen vi besokte projektet kunde vi konstatera att Bangladesh.
som saljer dem for ateranvandning.
det nu i stort sett ar sjalvbarande genorn
Ulf Danielsson
Att projekten ska bli sjalvforso1jande ar ranteinkomsterna fran rnikrokreditfonden.
en ledtrad i P rodipans verksamhet. Vi i Dessutom fick vi se olika inkomstbringanRavi Danielsson
28
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Bangladeshs diktande samvete
Shamsur Rahman ar en av de
mest lasta poeterna i Bangladesh. Vi presenterar har en av
hans dikter oversatt till svenska av Liakat Hossain.
angladeshiernas karlek till Shamsur
Rahman beror pa hans sociala medvctenhet som han har berikat sina dikter
med.
Han har skrivit dikter om den bengaliska sprakrevolutionen 1952, om protesterna och strejkerna mot den neokolonialistiska staten Pakistan, om de forskrackliga oversvamningar som skovlat miljontals man, kvinnor och barn, om det kvavande li vet i det ockuperade Bangladesh
1971 , innan landet vann sin frihet, om det
heroiska sjalvstandighetskriget och sa vida re.
Rahman har inte barn skrivit om histori ska handelser och politiskt kontroversiella amnen, han har avcn hanterat karlek,
natur, drommar, ensamhet, melankoli och
dOden.

B

Fodd i Dhaka
Shamsur Rahman fOddes den 23 oktober
1929 i Dhaka. Han har skrivit niirmare 70
backer och diktsamlingar. Bland dessa

Pra///(/111 Gan, Ditiyo Mriyt1111· Age, Ami
011altari, D11ss!ta111ayer M11klto11111k!ti,
och Bondi Sltibir T/Jeke.
Andra diktsamlingar ar Shamsur
Ra/1111a11er Sltres///(/ Kobita, A111rity11 Tar
Jiba11a11anda, Smtitir Sita/tar (Memoarer)
och S/wmsur Ralt111a11er Premer Kobita.
Hittills har Shamsur Rahman s dikter
oversatts till e nge lska, ryska och hindi.
Troligen nu for forsta gangen ocksa till
svenska.
Dikter ar alltid svara att oversatta. Det
gar inte all oversatta ord for ord utan man
maste oversiitta inneborden av raderna
mcd kanslan och stamning i behall. Det
harjag forsokt gora i denna oversattning.

Llakat Hossain
Liakat Hossain ar redaktor for den bengaliska tidningen Parikkrama som ges ut i
Stockholm sedan tol v ar tillbaka.
Han har givit ut sex bocker och bland
annal oversatt Astrid Lindgrens bockcr
Emil i Lo11neberga och Alla vi ham i
Bullerbyn till bengaliska och Per Nilssons

Sa Hinge jag inte hade skrivit denna dikt
Vake11 salt jag i ltuset
An11bandsuret visade tre pa 111orgo11e11.
Utanfor l!ig 111orkret so111 en bestfra11fomtiden,
lwvudet ned/111kad 111ot 111arken oclt sov.
P/Otsligt vaknar demi(/ best upp, skakade p(i sitt /111vud och visar sig sjii/v.
Med sina tiinder och klor biter !tan den sovande staden.
Min stol oc/1mitt bard skakar till.
Itron all det var en jordbiivningforsokte jag springa ut,
men fast11ade vid stolen, 111i11 viilkiinda sto/.
Den stunden, niista dag pratade al/a 0111 det so111 stod i tidni11gama.
l min bamdo111s stads kii11da st11denthe111for kvi11110r 11ppstod 1111111111
klockan tre pa natten.
De ny11akna studentem a ltittade i11te viigen till skyddsm111111e11.
For all skydda sig ville de go111111a sig, kliidema de drag i, jliitomaforstorda,
ltiistsva11sama 11pptvin11ade, kliidema skl)'llkliga, (/1 valdet fran terroristerna.
1

Den stunden ville triide11 olydigt springa skakande till st11de11tlte111met,
men deras rotter varfastbundna i den luirda marken.
Den st1111de11 vaknade den l11g11a BuriGangajloden upp.
Trots den Stora olydiga vagen SOI/I s/ii11ger sig 11101 kante11 av jlode11,
k1111de den inte driinka brottsli11gama.
Dll sov fo lket.
Hur mu/as vi denna r11tt11af11la luft i dag?
Ska vial/a sitta passivt oc/1se pa?
Ska vi a/la miitta oc/1beltitna, roka vara cigaretter oclt p/addra iviig var tid?
Kommer vi aft SOV(t ige110111 de1111a ltemska tid?
Kommer vi som tysta dockor sitta oclt se pti ltttr wira systrar oc/1dottrar
blir valdtagna ?
Sa mycket so111forsvh111erfra11 omrade till omrade,
domjlestaforsf(ir inte, 111e11 vissaforstar.
Kommer du med kinden 1111ad 111ot din hand sitta oc/1 tiinka pa
vi/ka som stjiil vad?
Vilka iir det som ltarforlorat a/It?
Dina tankar kommer all bli som getingar och sticka ltcil pa din sjiil,
du kommer all talmodigt se p(i dagfor dag 111a11ad for manad.
Det far inte ltiinda, jag kommer inte att til/ata det ungdomen kommer all
resa sig, oclt bli fra111tidens ledare.
Denna tortyr, ltota11de lj11sfattigt morkt med g11istrande tiinder
kommer vi aldrig k11111/(/ stoppa de111w?
Ko111111er vi illle all k111111a lysa upp den morka //(/I/en 111edf11//111a11e11s ljus.
Kommer vi all ktmna ltindra ell sekel diir maskerade, icke demokrater
med sill fin ger riktar sina a11ltiingare mot det onda och smutsar 11er
mii11sk/ighetens viig.
Kommer vi all k111111afoda ell sekel diir ungdomars drommar ko111111er att ltindras
fran all begravas i /era, diir civi/isatio11e11 inte kommer all skrika ?

Flickanjag ii/skar heter Mile11a.
1 SYDASIEN 2/9 1 skrcv Inger Hastrup
om Shamsur Rahman - poe ten som blcv
bangladeshiska nationens samvete.
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Forsiiljare p<i en strand i Goa som trotsarfOrbudet 1110 1 att siilja kliider till turistema.

FOTO: ROLF CLIPPER

Grymt pris fOr turisternas lugn
T

yske Edward, som j ag brukar ata frukost tillsammans med hos Maria pa
torget, forestar en <lag att jag ska folja med
och trliffa Raju. En man som slappts fran
fiingelset efter fyra dagars misshandel.
Jag forvlintar jag mig att mota en nedbruten person. En som just upplevt hur
hans enda mojlighet till forsOijning forsvunnit i takt med piskrappen, slagen under
fotsulorna och sticke n med elektriska nalar. Men den person jag moter iir forbluffande nog en leende man.
- Omkring 30, svarar han pa min fraga
om Ii.Idem. Jag forsoker tolka vad det lir han
doljer med sitt leende, och forstar, fastlin
forst senare, att det beror pa att han kanner
sig forlagen.

Salt klader pa stranden
Det brott Raju begatt iir namligen att han
salt ktader pa en strand i indiska turistparadiset Goa. Manga turister har klagat pa efterhangsna forsliljare och resultate t har blivit forbud mot forsliljning pa stranden.
Turiste rna kan nu ligga ostorda i solstolarna, medan Raju och ma nga av ha ns vanner
flitt problem med au skaffa mat fOr dagen.
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Rajus far odlar solrosor henuna i byn,
solrosor for produktion av olja. Fadems
pengar rackle till polisutbildning for en annan son men inte till studier fOr Raju.

System mordades
I Rajus familj ar man van vid otur och
olyckor. En bror till honom drunknade for
tva ar sedan da han sogs in i vattenvirvlar
kring e n pump i en flod, och en yngre syster mordades for ett ar sedan. Hon forgiftades av mannens slaktingar som var missnojda med hemgiften pa 80 OOO rupees (cirka 16 OOO kronor). System var 15 ar nlir
hon giftes bort mot sin vilja och var gravid
nar hon mordades. Hennes man ar redan
omgift. lngen har domts for brottet.
Nu har det gatt nagra dagar sedan Raju
sliipptes. Edmund har skjutit upp vart nasta besok av hansyn till att Raju var medtagen bade fysiskt och psykiskt efter polismisshandeln. Vi kommer tidigt, redan
klockan 8 pa morgonen, for vid 9-tiden viii
han vara pa plats och bo1jajobba.
- Ska du verk ligen ga tillbaka till stranden?, fragarj ag.
- Naturligtvis, svarar han med bade fra-

getecken och utropstecken i rostcn, och gor
en paus for att med blicken forsoka utforska hurj ag tanker, hur mycketjag vet.
- Det har ar mitt normala !iv, det ar inte
forsta gangen jag blivit misshandlad och
med alla sakerhet inte heller den sista. Sa
har har vi det. Vi har inget vat.
Raju och a ndra man vars fruar ocksa arbetar med fo rsaljning pa strande n toper
dubbel risk att fangslas. For omen kvinna
tas pa bar gaming fli r hennes man sona
straffet.
- Jobbet har blivit mycket hardare. Farr
rackte det med att fa bra kontakt med turisterna och att sedan kunna slilja. Nu maste
jag standigl vara vaksam och dessutom
kunna springa forlare an polisen.
For vistelsen i fangelset och fOr transpo11 mellan tre olika sadana maste Raju betala 3 OOO rupees, och for att bli frislappt ytterligare 5 OOO. Som jlimfo relse kan nlimnas au en ordinar manadslon for en Iarare
lir 4 OOO rupees.
FOTNOT: Rajus namn 11r fingerat

Ann-Britt Tholf
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Det stora v3rlds3gget
Dan Andersson testade granserna mellan religion och estetik
Dan Andersson
var starkt influerad av bade Indisk religion och kristen mystik.
Hans andliga stravanden forlades lbland pa ett rent estetiskt
plan. Olavi Hemmila benar ut
sklllnaden mellan indiskt, kristet och estetlskt.
aren 1916 holl den indiske filosofen
Sri Ananda Acharya en foreliisningsserie vid Stockholms hogskola. Efter
besoket i Sverige kopte han en fabod i
Alvdal i ostra Norge och stannade diir till
sin dod 1945.
F6rfattaren Dan Andersson var narvarande vid nagra av foreliisningarna i
Stockholm. I ell brev daterat "Stockholm,
Styckjunkargalan 5, Marie bebadelsedag
1916" skildrar han en av dessa foreliisningar:

V

Hymn -

motlv ur Vedasangerna efterSrlAnandaAcharyasoversiittnlng

0, Gud, som de heliga nalkas pa kna, du de hungrande varlda rnas brod,
vars storre ljus ar den dodliga tid och vars mindre den timliga dod,
Du hor allt levandes sorl dar Du bor i det eteruppmurade loft
och betrader stigen dar ova nom allt, bestrodd med stjiirnornas stoft.
Till den okande Guden var dyrkan!

1.

Over det som ej vet nagon grans slog Du upp som ett tak det bl:\nande valv
och hela den mellanliggande rymd var blott Ditt oga som skalv
i karlek mot bergen av evig sno och de fruktbara dalarnas mull,
och log ur tocknen mot solar som givmilda oste i djupen sitt gull Till den okande Guden var dyrkan!

2.

I vanda boljade Etern, alla varldarnas aldriga mor,
och se nar hon fott, i ett guldfargat agg av cld hela skapelsen borl
Och planeterna ilade var sin vag ur iiggets brustna band
av olika skapelse, namn och matt men styrda av samma ha nd.
Till den okande Guden var dyrkan!

3.

Oandlig ar Sjalen, dess syn utan griins av Tid och hindrande Rum,
oandliga vagar med vingade fotter den vandrar i Etern stum.
Omsluta ndc lander och stjarnor och hav bakom rymdernas forlat den nar,
outtrottlig, omatlig och ensam pa harskarnas vagar den gar.
Till den okiinde Guden var dyrkan!

4.

"Har bevistat Sri A11a11das foreliis -

11i11gar.
Stock/10/mama liar trottnat pa '10110111,
salen var nlistan tom. I bo1jan fick
publiken ga hem f or triingselns skull.
Jag liar hort flirt folkfiilla det omdomet 0111 Sri aft han iir naiv och bamslig, "och inte vet l111rpass l<lngt ko11111a
vi lir i vart ttinkande. "- Flera reste sig
och gick 11t, niir han talade men av vilken orsak vet jag 11a/11rligtvis ej.
Emellertid liar jag hort, aft de ltirde
hiir onskat '10110111 Iller negativ gentemot sin egen liira, d. v.s. de hade viintat en m1 vlisterlandets tii11ka11de 11pplyst indier, som kritiserade det i11diska
tii11ka11det. For 111i11 de! varjag heft enkelt hiinford. Har ah/rig k111111at fiirestiilla mig 1uigot sli oerllOrt ifraga am
framstiillningen m1 det oerhorda. "
Dan Anderssons intresse for osterliindska religio ne r var konstant i hans senare
produktion. 1919 publicerade han dikten
Hymn i tidskriftcn Frihet. Denna dikt visar
hur ett moti v med ursprnng i den indiska
forcstiillningsviirJden, tanken att v~irldcn
har uppstatt ur ett iigg, far en delvis annan
inne bord da det overflyttas till nordiska
forhallanden. Analysen av motivets forvandlingar gcr en intressant bild av hur
oklara g riinserna mellan re ligion och estetik blivit i det moderna samh allet. Dikten
Hymn hade underlite ln "Motiv ur
Vedasangerna efter Sri Ananda Acharyas
oversattning":
SYDASIEN 1/04

Pa jorden danad av varp och vav av seende, rum och tid,
5.
skall sjalen langta till Dig och, Dig finnande, vila i frid.
Skall utan a tt rora sig vandra in i det eviga namnlosa hus,
nar dettas, det timligas, natt har gatt ut i en morgon av evigt ljusTill den okande Guden var dyrkan!
Dan Andersson, 1919

Dikten ar kompliccrad och bygger pa traditionella indiska forestiillningar om universums skapelse. Tanken att vtirlden skapats ur ett iigg kommer till uttryck redan i
Rigveda, den iildsta av Vedabockerna.
Rigveda bestar av 1 028 hymne r som alla
riktar sig till e nskilda gudar. Hymnerna
tros ha tillkommit me lla n 1500 och I OOO f.
Kr. , men verket antas ga tillbaka till annu
iildre kiillor. I Rigveda X: 121 betecknas ursprnnget till allt liv med termen hira11yagarbha, ellcr "the Golden Embryo", som
det heter i en oversiittning av Wendy
Donige1· O ' Flaherty.
Prajapati, den gud som dikten tillagnas,
belraktades som skapare bade av viirlden
och av gudarna. Delta skapande associeras
med vattnet, "the high waters", i den sjunde strofen. Hymncn har modifierats av Sri
Ananda Acharya och utgor ytterst forlagan
till Dan Anderssons Hymn , vilket jag ska
visa liingre fram i delta avsnitt.
En diskussion av begreppet hiranyagarblw finns i forordet till Doniger O ' Flahertys oversiittningar ur Rigveda. Hon papekar att substantive! ar sammansatt av flera
olika komponenter: "Det iir ett sammansatt

substanti v, vars forsta led betyder 'guld'.
Det andra ledet bet yder ' Ii vmoder, embryo
e ller barn' i Rigveda me n kom senare att
representera ett 'iigg'". I vissa ktillor beskrivs varlden som en Iivmoder ur vilken
det gudomliga viisendet uppsti\r. Ibland
sags i stiille t guden fodas fore varlde n och
alstrar da viirldsalltet med sin "sad".
De sa kallade Bral1111a11a-texterna riiknas liven de till Vedal itteraturen och kommenterar offren till enskilda gudar.
Prajapati har en central roll ocksa i dessa
texter. Sa sags det excmpclvis i Slwtapatlw
brahmana att vattnet var alltings ursprnng.
Ur detta vatten bildades ett iigg som i sin tur
gav upphov till Prajapati. Diirefter uppkom
viirlden.
En lilmande version av skapelscn finns i
Clw11dogya-11pa11ishade11. Ocksa hiir Jigger
agget och fl yter pa vattne l under ett ars tid.
Darc fter spric ker det i tva halvor. Den ena
ar silverfiirgad och bildar j orden, medan
den andra iir gy llenfargad och bildar himlen. A v iiggets innandome formas bergen,
molnen, dimman, floderna och havet. Alla
VANOI

31

FORTS.

de varelser som sedan fonnas stravar tillbaka till det ursprungliga enhetstillstandet.
Senare upptogs laran om varldsagget avcn
i brahmanismens och hinduismens kosmogoni (laran om varldsalltets uppkomst eller
skapelse). Dar ersiitts Prajapati av Brahma
i rollen som viirldarnas herre. Den kosmiska utveckJingen inleds med att de fem elementen, eld, vatten, jord, luft och eter bildar viirldsagget. Ur detta iigg bildas sedan
Brahma, som i sin tur frambringar hela den
ovriga skapelsen. Varlden bestar till dess
att Brahmas !iv har natl sitt slut. Da brinner
varldsiigget upp, en lang viloperiod tar vid.
Sa smaningom uppstar kosmos pa nytt.
Ett nytt element har saledes inffa1s i skapelseberiittelsen: viirlden betraktas visserligen som forgiinglig men aterskapas alltid
niir den allsmiiktige Brahma aterfods. De
teoder som forknippas med varldsagget
riiknar alltid med en skapare av universum,
men ·denne skapare iir inte alltid utgangspunkten i evolutionskedjan.

Varldsagget i nordlsk kontext
Traditionen om varldsiigget iir komplex
och ibland motsligelsefull. Motivet lir liven
klint fran iildre vlisterlandsk spekulation
och aterfinns inom sa vitt skilda omriiden
som j· det antika GrekJand och i tidig finsk
mytologi. Dan Andersson har inte angett
vilken kalla han anvant for sin omdiktning.
Den text han maste ha bearbetat aterfinns
emellertid i Sri Ananda Acharyas Prolegomena till mya 111etafysik (1917). Boken
b-ygger pa de foreliisningar som Sri Ananda
hoff pa Stockholms hOgskola varen 1916.
En engelsk utgava av arbetet, Tattvajnanam, gavs ut i Alvdal 1921. Den kan inte ha
varit tillgiinglig for Dan Andersson som
dog aret in nan den utkom.
I Prolegomena till Gl)'G metafysik presenterar Sri Ananda "Vedas kosmologiska
teorier". Detta sker i 23 numrerade strofer
av varicrande liingd som anges ga tillbaka
till Vedaskrifterna. I Tattvajnana111 far liisaren mer detaljerade upplysningar.
.Stroferna sags har ha hiimtats fran Rig
Veda, Atharva Veda, Brahmana- och
Smritilitteraturen samt Mahabharata.
Exakt var i dessa kiillor som de olika stroferna hamtats anges diiremot inte. Det firms
betydande paralleller mellan Sri Anandas
strofer och de texter som anges som deras
kiillor i Tattvajnanam. StrofX refererar exempelvis till fOrestiillningarna om varldsagget, och det maste vara denna text som
Dan Andersson anviint sig av for sin Hymn.
Likheterna mellan denna text och Dan
Anderssons Hymn iir uppenbara (for att underliitta overblicken over de foljande jiimforelserna harj ag numrerat stroferna i Dan
Anderssons Hymn och markerat dem med
bokstliver hos Sri Ananda Acharya). Den
rent formella forebilden till dikten Hymn iir
dock en text av en forfattare som varken lir
svensk eller indier, niimligen Charles
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Prolegomena till arya metafysik
Utgjutare av omiitliga viilsignelser, rikligt forliinadc- besjiilare,
a.
med livets himmelska gnista, livande allt som ror sig,
av naturen korad till <less oinskriinkte harskare, vilken
deva'erna, sokande ljus och helig visdom, med vordnad nalkas;
vilkens maktiga herradome iir over faglarna och markens djur
och miinniskan Till den Okiinde Guden var dyrkan!
Ende Hiirskare, i hiirlighet och majestat och ara, over allt,
b.
som andas och slumrar och vakar; vilkens ljus ar Dodloshet,
vilkens mindre ljus ar Dod Till den Okande Guden var dyrkanl
Till vilken, fran dessa tvilling-varldar, i sina egna sfarcr insatta,
en vemodig klagan uppstiger; vilken det ensliga fastet,
med hjarta slaget av fruktan, anropar om hjalp; vilken betrader
stigen dar ovan, bestrodd med stjarnornas stoft.
Till den Okande Guden var dyrkan!
Vilken med stralglans over det obegriinseliga slog upp detta
d.
skimrande bl11a valv - och den vida mellan-rymden, lik ett
valdigt oga, pa varjc sida skadande dessa rullande klot av eld
- och solen med stralar, spridande sig i boljande kretsar, ovan,
nedan, till rymdens tockniga grans - och de hoga bergen,
de himla-barande pelarna, tackta av vinterns vithet-och det,
vari deva'erna livets nektar ha dolt, havet, modern till alla de
strommar, som nara torstande dalar - och Vaderstrecken, med
sina starka, osynliga armar utbrcdda att samla levande vatten,
varmed jordens sjoa r och dammar och floder forokas.
Till den Okande Guden var dyrkan!
I begynnelscn alstrade <let ursprungliga vattnet, moder till
c.
den uraldriga Naturen, i vanlig tanke astundande det blivande
universum; dar stodo de tva, det Rattas Lag och Varlds-Ordningen,
understodjande tillsammans det lyckliga Bringandc - fram;
osedd, ovan dem, som en svan, pa lugna vagor vilande, inom
en trollkrets av dunkel skymning, sjalv-stralar den Gudomliga Skepnaden.
Till den Okande Gudcn var dyrkan!
Och modcr Eter lag i vanda, och sel liksom ett gyllenfargat
f.
agg framkom universum, inom vattnet viii uppburet; och ur
dess inrc, sjalvmant, vaxande, i mangfald och omfang, utvecklade
sig denna viirldsbyggnad - uppehallande himmel och jord
- av olika skapnad och namn och liv, av ett band bundna;
en oforliknelig harskare likt, av sig sjiilvt blcv det Enda till -var till Till den Okiindc Guden var dyrkan!
Vattnen samladc sin kraft och sammantriingdc den, sasom en
g.
linje inom en stromvirvcl; och- rorande sig tillsammans meddelade de levande kraft at agget, som av sig sjiilvt utvccklade
sig inom sitt lysande skal av guld Till den Okande Guden v11r d)•rkanl
Sri Ananda Acharya, 1917

Baudelaire. Hy11111
publicerades for fOrsta gangen i Frihet tillsammans med Dan
Anderssons oversiittning av Baudelaires
dikt litania till Satan.
Den yttre formen i de
bada dikterna har
hiimtats fran Baudelaircs franska origi- Charles
naldikt i Les Fleurs du Baudelaire.
111al (1857). Denna
dikt, Les Litanies de Satan, lir uppbyggd i
tvaradiga strofer med ett karakteristiskt
aterkommande omkviide pa samma satt

som i Dan Anderssons ovcrsattning. Jag
ska diskutera sambandet mellan Hymn och
Lita11ia till Satan, men forst maste dock
forhallandet mellan Dan Anderssons Hymn
och Sri Anandas text granskas niinnare.

Mer lattillgangllga for kristna
Red an den fOrsta strofen i Hymn ger en bild
av hur Dan Andersson forhallit sig till Sri
Anandas text, som i det fOljande benlinms
Prolego111e11a. Hy11111 inleds med invokationen "O, Gud", som motsvarar en he! fras
hos Sri Ananda: "Utgjutarc av omlitliga
vlilsignelser, rikligt for!anade - besjaJare,
med livets himmelska gnista, livande allt
som ror sig, av naturen korad till dess oinSYDASIEN 1/04

skriinkte hiirskare". Uttrycket "deva' erna"
i Prolegomena (a) har ersatts med "de heliga'', vi lket liksom ordet " Gud" gor texte n
mer Jattillgiinglig for en Jasare som fostrats
i en kristen och viisterlandsk tradition. Att
de heliga nalkas Guel "pa knii" i stallet for
"med vordnad" har samma effekt.
Uttrycket "de hungrande viirldarnas brod"
i Hymn ( 1) saknar motsvarighet i Prolegomena, och har naturligtvis en biblisk anknytning. Jesus talar i Johannesevangeliet
0111 sig sjalv som " Ii vets brod".
Sammantagna placerar dessa accentforskjutningar texten i en tradition som forfattarcn (och hans lasarc) kunde identificra sig
med. Dikten Hymn crinrar dessutom om
Paulus tal infor aeropagen i Athen (se
Apostlagarningarna. 17: 22-32). Har talar
ju Paulus om det altare som athe narna vigt
at "en okand gud". Hymn har nagot av samma tunga malmklang som Paulus tal. Det
firrns inga dirckta beliigg for att dikten
Hy11111 influerats av ta let till athcnarna, men
Dan Andersson var vtiJ fortrogen med Nya
tcsta mentet.

Doden overgang till evigt liv
Prolegomena (b) vander sig till den gud
" vilkcns ljus ar Dodloshet, vilkens mindre
ljus ar D6d''. Den okande gudens ljus bar
rim.ligtvis forstas som det e viga Ii vet. Dc t
mindre lj usct lir doden, betraktad som intradet i delta eviga liv. I Hymn ( I) hardenna passage filtt en mer komplicc rnd uppbyggnad. Har talas det om Gud, "vars s!Orre ljus ar den dodliga tid och vars mindre
ljus ar den timliga dad". Kopplingen mellan det storre ljuset och "den dOdliga" tiden
tir oklar. Dan Andersson aterkommer dock
till temat i slutstrofen , som fokuseras pa
sjalens slutliga mote mcd Guel i det eviga
Ii vet "nar deltas, de timligas, natt har gatt ut
i e n morgon av evigt ljus". Har betraktas,
precis som i Prolegomena (b), doden som
e n overgang till ett evigt !iv. Denna evighet
blir en parallell till inledningsstrofens
"dodliga tid". Sjalen dor till det cviga ljuset. Tva poler star antitetiskt mot varandra.
Det s!Orre ljuset betonar doendets evighetsaspekt medan det !ilia ljuset representerar
doden som en negation, en fOrlust av !iv.
I Hymn (I) har a lltsa Dan Andersson bearbetat inslag i Prolegomena pa ett sadant
salt att texten anpassats till en svensk
publik och till e n kristen kontext. I Hymn
(1) sags Guel bo Gud sags bo i e tt "cteruppmurat loft", vilket inte har nagon direkt
motsvarighet i Prolegomena. Etern ar e tt
av de e lement som bygge r upp viirlden i
hinduisk kosmogoni, medan loftet tir att
hanfora till en re nt svensk kontext.

Hymn (2) beskriver Skapelsens fOrsta
ogonblick, och ar e n
sammanfattning av
Prolegomena (cl).
Den malande bilden
av rymden som ett
stort oga har Dan
Andersson hiimtat

film Prolegomena,
och strofen i dess
hclhet manar fram
bilde n av en Gud
som ar allestiides
niirvarande och omfattar vtirldsalltet i
sin varelse.
I Hymn (2) har
Gud slagit upp silt
Stora oga. Fra n sin
position i den odsliga
rymden ser delta oga
" i kHrlek mot bergen
av sno och de fruktbara dalarnas mull".
Har foregar alltsa
Guel sin Skapelse.
I den centrala
Hymn (3) fyll s tomrummet av ctt "guldf.i rgat iigg av e ld"
som fods av "Etern,
alla varldarnas Aldriga mor". I I'rolego111e11a (e) alstras viirlden av "det ur- Viirldsiigget - ursprunget till allt li11 - p1yder manga /Je111altare
sprungliga vattnet". viirlden over.
I Prolegomena ( f)
Jigger "moder Eter" i vanda och f6der ett var sin viig ur iiggets brnstna band "av oligyllenfargat agg som da bars upp av vatt- ka skapelse, namn och matt". I
ne t. Hiir finns en viisentlig ski llnad. I Hymn Prolegomena (f) betonas i sttillct den gradfods ett iigg av eld i en tom rymd. I visa utvcc klingen ur agget: "ur dcss inre,
Prolegomena fOds likaledes ett gylle nfar- sjtilvmant, viixandc, i mangfald. och 0111gat iigg av Etern, me n detta iigg flyter pa fang, utvecklade sig denna viirldsbyggvattnet. Kanske har det lagts direkt pa vat- nad".
te nytan av "moder Eter".
Den sista strofen i Prolegomena iignas
uteslutande vattnets roll i skapelseprocesMer dramatisk utformning
sen. Vattnet bildar en virvelrarelse kring
Dikten Hymn har en ur rent litterar syn- iigget och overfor diirigenom "levande
punkt mer slagkraftig framstallning av ska- kraft" till delta agg. Diirigenom kan agget
pelsen men avviker fran Sri Anandas f6rla- sa smiiningom a lstras "inom sitt lysande
ga i det att tanke n pa vattnet som alltings skal av guld". Textcn avbryts mitt i utlaggursprung overgivits.
ningen av vattnets mcdve rkan i skapclseI Hymn (3) sags hela skapelsen bo i ag- processen. Hymn har diiremot en mer avget. Dan Andersson ger den kosmiska ut- rundad struktur. Sjalva skapelsen beskrivs
veckl ing som sker efter det att iigget ska- i Hy11111 (2) och (3). Skildringen av skapelpats en mer drarnatisk utformning an vad sen inramas av en lovprisning till Guel och
som iir fallet i Prolegomena.
tva avslutande strofer som skildrar den enI Hymn (3) sags uttryckligen att ligget skilda sjiile ns liingtan efter aterforen ing
briste r. Den fOljande utvecklingen sker se- med Gud. De bada sista stroferna saknar en
dan i ett uppdri vet tempo: planeterna ilar direkt motsvarighet i Prolegomena.
A vslutningsstrofen i Hymn iir en a terklang av den inledande strofen, vi lket ger
diktcn i dess helhe t en c irkuliir komposition.
Dan Anderssons Hymn ar e n konstniirlig
vis ion som har atski lligt av den urspru ngliga indiska forlagan over sig men som anda

Dan Andersson har anpassat texten
till svensk publik och kristen kontext

VAND!
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FORTS.

det klagande diktjaget i dennes "elandes
3r".
Fragan ar da vad forfattaren syftat till
rned denna sammanstallning av tva sa olikartade attityder. Till viss de! ar arrangemanget en uppvisning i formellt hantverkskunnande. Ur en estetisk synvinkel har
Dan Andersson funnit den minsta gemensamma namnaren hos de bada forfattarna.
Den hogstamda hymntone n hos Sri
Ananda Acharya och det dekadenta tilltalet
i Baudelaires diktning har stopts i ett enhetligt formsprak. Anda firms det en vack-

fungerar relativt sjalvstiindigt. Bedomningen av den verkan som dikten Hymn har
pa Iasaren kompliceras e mellertid av den
inramning den fick da den fOrst presenterades i Frihet. Hy11111 placerades namlige n
bokstavligt talat parallellt med Baudelaires
dikt Litania till Satan. De bada dikterna
trycktes intill varandra pa varsin sida i tidningen. Jag aterger till hoger hela Dan
Anderssons oversattning av denna dikt.
Uppbyggnaden liknar den som finns i
Hymn. Den har dock
inte hamtats fran
Vedabockerna eller
fran nagon annan in0 du den mest skona och larda i iinglarnas hov
disk kalla, utan fran
Du gud utav odet forradd och berovad allt lov,
Baudelaires franska
text.
0 Satan hav tnisskund mcd mig i mitt eliindes ar!

Litania till Satan

Lita11ia till satan
foljer originalet, men
Dan Andersson har
utelamnat stroferna 5,
9, 10, 12 och 14. Han
har
sokt
behalla
grundkaraktaren
i
Baudelaires dikt. Ibade Hy11111 och Litania
till sata11 riktas uppmarksamheten pa den
enskilda sjalens Iangtan efter befrielse. I
Hy11111 har denna Utngtan framhavts i de tva
sista stroferna, som
saknar direkt motsvarighet hos Sri Ananda.
Nar Hymn och Litania
till sata11 stalls bredvid
varandra, sa som skedde i Frihet, harmonierar de darfOr med varandra. Denna balans
forstarks ocksa rent
grafiskt genom att
stroferna arrangerats
pa ett likartat satt.

Stor kontrast
Anda skiljer sig Hymn
och Litania till satan
fundamental! fran varandra. Hy11111 andas
vordnad infor skapelsen, och den langtan
som diktens jag uttrycker saknar va1je
spar av den senare diktens destruktiva tonfall. I litania till sata11
provar Dan Andersson
en dekadent attityd,
dar bildsprakets djarvhet, de chockerande
stilvax lingarna
och
den upproriska tonen i
dikten ackompanjerar
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FOrvisadc furste som alltid med oriitt man skytt
Du som fast besegrad blott starkare uppstar pa nytt,
0 Satan hav misskund med mig i mitt elandes ar!
Allvetande kung av de nedersta land utan ljus
Livliikare kallad att hela i angestens hus,
0 satan hav misskund med mig i mitt eliindes ar!
Du som ock till en utstott och spetiilsk och domd
Gee att smaka den lust vii ken iir som i himmelen dromd,
0 satan hav misskund med mig i mitt eliindes a r!
Du som nekar mannen med snaran om halsen att le
Stolt och oppet mot hopen som samlats kring galgen att se 0 Satan hav misskund med mig i mitt elandes ar!
Du som icke en skreva i avundsamt viirldsallt har glomt
Dar den angslige Gud sina kiira klenoder har gomt 0 Satan hav misskund med mig i mitt eJiindes ar!
Du vars oga ser djupt ner i malmadrans skimrande miirg
Hur framtidens mordvapen sova i baddar av barg,
0 Satan hav misskund med tnig i mitt eliindes ar!
Du som for att hugna och trosta oss lidande miinniskodravel
Har lart oss att blanda salpeter med svavel 0 satan hav misskund med mig i mitt elandes ar!
Du, av vilken var slinka sitt hjiirtemod far
Till att dyrka och iilska bland plagor och trasor och sar,
0 Satan hav misskund med mig i mitt eliindes ar!
Du malsman for dem som den hetaste harmen har rort,
Och som vrecla pa porten den gamlc Guel Fader ha kort,
0 Satan hav misskuncl mecl mig i mitt eliindes ar!
Charles Baudclaire, 1857
(svensk oversiittning Dan Andersson 1919)

Ian i delta arrangemang. Dikten Hymn glider mellan indiskt och kristet pa ett satt
som gor det svart att bestanuna forfattarens
intentioner.
I dag sags religionen ofta vara "privatiserad"; den har flyttats fran det offentliga
rummet till den privata sfiiren. lndividen
har full frihet att bygga sin varldsbild av
komponenter som hamtats fran olika hall.
Detta drag i det moderna samha llet forebadas i Dan Anderssons Hymn, och redan har
uppstar svarigheter da det galler att faststalla forfattarens avsikter med texten. Till
delta kommer ytterligare en forsvarande
omstandighet, namligen det faktum att religionen inte bara blivit privatiserad utan
aven estetiserad.
Symboler, forestallningar och motiv
hamtas fran clet religiosa onu-adet men inte
av religios overtygelse utan darfOr att de erbjuder material for estetisk gestaltning. I
dikten Hymn ar denna estetisering av religionen uppenbar.

Mystisk forening
Bade i Hymn och i Litania till satan uttrycks en stravan efter en mystisk fOrening
med en hogre verklighet. I Hymn ar denna
mystik religiost betingad, meclan det i det
senare fallet snarare ar fraga om en rent
estetisk skonhetsdyrkan. Litteraturvetaren
Eva-Britta Stahl har foreslagit termen
"estetisk mysticism" fOr att beskriva denna
typ av andlig strtivan. Den stalls <la i kontrast mot begreppet "mystik'', som harmer
religiosa konnotationer.
Gransdragningen rnellan den egentliga
mystiken och den estetiska mysticism som
Stahl talar om ar flytande, vi lkct hon ocksa
framhaller. Hon refererar till Hans Ruin,
som red an i Poesiens mystik ( 1935) intresserade sig for det formsprak som klassiska
mystiker delar med skonlitterara forfattare.
Ocksa Ruin framhaller svarigheterna i att
skilja mellan de bada kategorierna.
"Poetens utvecklingslinje", sager Ruin,
kommer mystikern sa nara "att dennes
bild- och idevarld ofrivilligt bo1jar stromma in i hans dikt, aven om han sjtilv annu
icke ar religiost paverkad.
Det ar enligt Ruin ocksa denna frandskap mellan mystiken och det estetiska uttrycket som gor att "poesien sa garna forbinder sig med all sorts kvasibuddistisk fiJosofi, europeisk-rornantisk mystik och annat liknande". I Dan Anderssons texter
finns manga inslag som indikerar ett starkt
intresse for indisk re ligiositet men aven atskilliga exempe l pa retoriska grepp som
hor henuna inom traditionell kristen
mystik. Manga av hans texter kan emellertid aven betraktas som uttryck for en estetisk mysticism.

Kristet arv fran barndomen
Vaci aterstar da av mystiken nar den reducerats till en fraga om gransdragningar
mellan indiskt, kristet och estetiskt? Vad ar
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det centrala i en andlig stravan som inte later sig bindas vid nagon siirskild kontext?
Dan Anderssons egen biografi pekar pa ett
mojligt svar pa denna fraga. Det kristna arv
som han bar med sig fran sitt barndomshem forlorade aldrig sin betydelse
men kom att samverka med influenser fran
utomeuropeiska religioner.

"Flode av heligheter"
Som framgatt ovan forlades hans andliga
striivanden ibland liven pa ett rent estetiskt
plan. Religionsvetaren Owe Wikstrom
beskriver i antologin Att se det do/da
(1998) livet som ett kontinuerligt flode av
"heligheter, vardnad och tacksamhet infOr
livsvillkoren". Nar dessa upplevelser ska
tolkas uppstar problem, eftersom inga tolkningar liingre kan pekas ut som de a priori
riktiga.
Wikstrom beskriver detta tillstand som
''transcendenserfarenheternas legitimeringskris" . En forfattare som saker ge uttryck for "helighet, vardnad och tacksamhet infor livsvillkoren" kan forvantas skifta mellan olika modeller for att satta in dessa kiinslor i ett sammanhang.
Det samhalle som Dan Andersson var
forankrad i sedan barndomen var pa vag att
forvandlas i grunden. Han kunde dock aidrig gora sig hemm astadd i de nna utveckling utan fOrebadar mcd sin nervosa dispositio n ett scnare skede, dar den alienerade
nutidsmiinniskans problem star i centrum.
Hans rast!Oshet kan tolkas som ett utlryck for vilsenhet, men dess friimsta kannetecken iir en stravan efter pragmatiska
lOsningar i en komplicerad viirld. Dan
Andersson upplevde med andra ord den
" transcendensuppleve lsernas legitimeringskris" som Owe Wikstrom talat om och
sokte efter utvagar ur denna kris. I detta sokande kan han bast beskrivas som en konfessionslOs mystiker.

Olavi Hemmila
Dan Andersson viixte upp under en tid med snabbafo riindringar. Hans sokande var ett
siitt attfinna !Osningar i en komplicerad vtirld.

Ordforklaringar

Litteratur

Daksa: Den manliga principen i skapelsen enligt hinduisk mytologi. Den
kvinnliga
motsvarigheten
kallas
"Aditi".
Atharvaveda: Den sista av de fyra Vedabockerna. Hymnerna i Atharvaveda
anvandes "om nagot fel, som annars
skulle upphavt offrets verkan, rakat
smyga sig in i offerproceduren"
(Glasenapp, 1967, s. 59).
Smriti betecknarden normerande traditition som reglerade grundvalarna for de
vetenskaper som anvandes vid kulten
(grammatik, fonetik, astronomi mfl .) i
motsats till sruti, som representerar den
uppenbarade cller muntligt tradcrade
kunskapen.

Sri Anancla Acharya,
Prolegomena till arya
111etafysik.
Stockholm,
19 17.
Dan Andersson: samlade skrifter 2: enskilda
dikter. Stockholm, 1978.
Dan Anderssons brev 5
(7): Dan Anderssons
brev till Eva von BahrBergius och Niklas
Bergius aren 191 3-1916.
Stads- och liinsbiblioteket i Falun (opubl mtrl).
C harles Bauclelaire,
Les.fleurs du ma/: edition de 186 1: texte pre-
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sente, etabli et annote
par Claude Pichois.
Paris, 1996 (i svensk
oversattning : Ondskans
blommor).
lngvild Saelid Gilhus,
Sri Ananda Achaiy a: en
hindu i Norge i Kirke og
kultur 94 ( 1989), s. 225235.
The Rig Veda: an
Anthology: One
Hundred and Eight
Hymns, Selected,
Translated and
Annotated by Wendy
Doniger O'Flaherty.
London, 198 1.

Allman! om varldsagget:
Inge Jonsson,
Swedenborgs skapelsedrama de cultu et amore dei: en studie av motiv
och intellektuell miljo.
Stockholm , 1961 , s. 6477.
Martti Haavio,
Vainamoinen: Eternal
Sage. Helsingfors, 1991 ,
s. 45-63.
Anna-Britta Hellbom,
"The creative egg" i
Ethnos: Journal of
Anthropology 28 (1963),
s. 63-105.
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En tid da vast och ost annu kunde motas
WILLIAM DALRYMPLE:

White mughals
- love and betrayal in
eighteenth-century India
Harper Collins

ot slutet av 1801 sammankallades i
M
sl6rsta hemlighet ett mOte pa hog niva inom den brittiska kolonialfi:irvaltningen i lndien. Vad det hemliga motet handlade om var att en skandal holl pa att segla
upp, en skandal som i varsta fall skulle
kunna aventyra britternas maktposition.
Mllitart befann sig britterna visserligen
pa frammarsch, de behiirskade Stora omraden i oster men var fortfarande sarbara och
beroende av allianser med vanskapligt sinnade·indiska furstedomen. Skandaler maste darfi:ir undvikas. Men nu ryktadcs det att
britternas representant vid hove! i det sjalvstandiga Hyderabad, James Achilleus
Kirkpatrick, hade inlett en forbindelse
med en.rnuslimsk prinsessa.
An vane var att den blott fjortonariga
prinsessan sades vara gravid och kanske redan hade fott ett barn. Enligt ryktet var
Khair un-Nissa nu till och med gift med
Kirkpatrick - som i sin tur konverterat till
islam! Prinsessans farfar var sa upprord
over fi:irbindelsen att han hotade med att
mana inva narna i Hyderabad, ett av britternas viktigaste allierade, till revolt.

Engagerande berattelse
Om detta hemliga mote kan man Uisa pa inledningssidorna i White Muglwls. Bokens
ffafattare, William Dalrymple, har tidigare publicerat bi a romanen In Xa11adu och
en reseskildring fran det gamla bysantinska
kejsardomets Hinder, den sistnamnda for
ovrigt oversatt till svenska.
Med sin nya bok har han astadkommit
ett maktigt och valskrivet verk pa drygt 500
sidor. Redan att han lyckats grava fram sa
mycket mateiial ur arkiven ar en prestation,
och att han lyckats binda materialet samman till en engagerande berattelse om makt
och karlek ar an mer imponerande.
Da11ill ar mycket av vad han sager agnat
att rucka pa vara gangse forestlillningar om
den brittiska koloniseringen av Indien. Den
indiska kontinenten har erovrats flera
ganger om, helt eller delvis, men har fi:irr
eller senare alltid lyckats assimilera ockupanterna. Muslimerna och deras mogulkej sardome, som formellt bestod anda till
1857, ar bara ett exempel. U ndantaget
skulle vara britterna, de vita erovrarna med
sitt ingrodda forakt for "natives" och sitt
benharda fasthallande vid sina cgna bruk och sin ovilja att ens kla sig efter det indiska klimatet. Men Dalrymples bok visar att
utvecklingen kanske kunde ha blivit en annan.
· Det fanns namligen en tid da var tredje
brittisk man pa indisk mark levde med en
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indisk kvinna, och da det for manga av dem
var sjalvklai1 att kla sig i fotsida inhemska
klader och roka hookah, vattenpipa.
Dessa man tog ocksa till sig landets kultur och religion och tlera av dem tradde i
inhemska furstars tjanst. For den som blev
rik pa kuppen var det fi:irstas lockande att
leva i samma lyx som fi:irmogna indier. Var
man barn beredd att omskara sig stod vagen
dessutom oppen for att bli muslim och atminstone i princip skaffa sig flera hustrur.

Reaktion mot kulturblandning
Sir David Ochterlony, brittisk representant i Delhi, hade hela tretton! Anda skulle
han i sitt testamente komma att oroa sig for
att hans muslimskt uppfostrade dottrar
kunde tankas hamna i ett harem.
Men redan fi:ire sekelskiftet 1800 hade
det bi:itjat uppsta en reaktion mot denna
kulturblandning. Missionarerna hade Hinge
varit forfurnde och nu slog aven de makthavande till bromsarna. Kolonialmaktens
installning till indierna, inklusive allierade
furstestater, blev alltmer arrogant och aggressiv. Lagstiftningen stramades at.
Snabbt forbjods anglo-indierna, dvs
barn fodda i blandliktenskap, att trada i offentlig tjanst. Fro m bi:itjan av 1800-talet
blev det dessutom allt sallsyntare att en
brittisk man skrev ett testamente till forman fi:ir sin bibi, sin indiska alskarinna.
Tillbaka till James Kirkpatrick. Denne
hade tidigt gjort sig uppskattad inom administrationen. Hans ingaende kunskaper om
indisk kultur, indiskt sprak och hans djupa
respekt for indierna gjorde honom synnerligen ltimpad att verka som diplomat och
inom underrattelsetjansten.
Kirkpatrick knot personliga vanskapsband med 11iza111e11, fursten av Hyderabad,
och dennes ministrar. Pa sa vis kunde han
bygga allianser och darigenom halla britternas rivaler, framst fransmanncn, stangen. Men kolonialmaktens hardnande attityd mot indierna gjorde honom orolig och
han bi:itjade fil. allt fler fiender bland sina
egna.
Intressant nog skulle den brittiska erovringen av Sri Lankas inland nil.got senare
uppvisa stora paralleller. Den gangen hade
britterna i hog grad en sjalsfrande till Ki rkpatrick, John D'Oyly, att tacka for sina
framgangar. Med hjalp av kontakter bland
inlandets hogadel lyckades han underminera den siste sjalvstandige singaleskungens maktbas -dennes kungadome Kandy.
Det foll praktiskt taget utan motstand. Om
John d'Oyly kan man fi:ir ovrigt Hisa i makarna Brendon och Yasmine Gooneratnes This i11scrntable E11glishman - sir John
d'Oyly, baronet, 1774-1824, rece nserad i
SYDASIEN 2/2000)
White Mughals lir saval en spannande
skildring av maktspelet som ett gripande
och tragiskt karleksclrama. Fran Kirk-
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Oms/aget
till William
Dahymples
bokforestiiller Khair
1111-Nissa,
alltsa James
Achilleus
Kirkpatricks
/111stru.

patricks sida,
menar
DALRYMPLE
Dalrymple,
var det tveklost fraga om karlek till Khair
un-Nissa. I det Uingsta forsokte Kirkpatrick
visserligen, vaJ medveten om vilka risker
ban tagit, halla sina forehavanden hemliga
for sina overordnade. Men nar det kom till
kritan var han likafullt beredd att forsvara
sin familj.
Hur Khair un-Nissa upplevde det hela,
fostrad till att inga arrangerat aktenskap
som hon var, ar svarare att veta. Tecken tycler pa att hon pa satt och vis var en bricka i
ett maktspel inom den egen familjen .
Makarna fick i alla fall tva barn tillsammans. Bada foddes som muslimer men
oron for deras framtid drev Kirkpatrick att
gfaa det han trodde var for deras basta sanda dem till England.

lngen atervando for barnen
I Tndien skulle de, antog han, varken accepteras av britter eller muslimer. Framme i
England togs barnen 0111 hand av Kirkpatricks sUikt och doptes ilia kvickt om till
kristna. Mir Ghulam Ali blev William
och Noor un-Nissa Kitty Kirkpatrick.
Yid det laget fanns belier ingen atervando for barnen. Deras far hade ryckts bort i
sjukdom strax efter deras avresa, endast 41
ar ganunal, och hans forkrossade unga anka hade inte heller manga ar kvar att leva.
Ytterligare en hogt uppsatt britt tog henne
visserligen till alskarinna men gjorde sig
kvitt henne sa fort han ri skerade svarigheter for henncs skull.
A v barnen skulle William do ung men
den vackra Kitty sa smaningom gora den
unge viktorianske forfattaren Thomas
Carlyle upp over oronen foralskad. Dock
gifte sig Kitty med en officer och lyckan
ville att hon sa smaningom kunde ateruppta kontakten med sin mormor i Hyderabad
- en av de ljuspunkterna i den tragiska
historien.
Det blev en rorande aterforening, om an
barn i skrift; monnoclern sic.rev brev pa persiska och Kitty pa engelska. Yid Kittys dOd
1889 hade det ffa ltinge sedan slutat vara ta!
om nagon kontakt mellan engelsman och
indier. Ett landsomfattande vlipnat uppror
hade slagits ner redan trettio ar tidigare och
Rudyard Kipling kunde sammanfatta
stlimningarna genom att sla fast att ost ar
ost och vast ar vast - "och aldrig motas de
tva"!

ra

Anders Sjobohm
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Sjalvutlamnande om indisk religion
ZAC O'YEAH

Guru! En resa i underlandet.
Ordfront 2004
en som laste tidsk.riften SYDASIEN
under 1990-talet hade den stora formanen att mO!a var medarbetare Zac
O'Yeah, som skrev kunniga och valskrivna artiklar om Indien, framfor allt om litteratur, film , dans och kultur i storsta allmanhet.
Zac hyser en passionerad karlek till
Tndien och har tillbringat flera ar pa resande fot i landet - hans hogsta onskan ar att
aterfOdas som indier i sitt nasta Jiv!
Numera lever han permanent i sydindiska
Bangalore tillsammans med sin hustru, poeten Anjum Hasan.
De senaste aren har vi inte hart mycket
av Zac O'Yeah. Orsaken till det framgar
formodligen av hans nyutkomna bok som
handlar 0 111 indisk religion av i dag. Det ar
resulta te t av resor han gjo1t de senaste aren
kors och tv1irs genom det valdiga Iandet, pa
jakt efter essensen i indisk religion, och hur
det kommer sig att den i sa hog grad kommit all attrahera vasterliindska sokare, alltsedan nyckelpersone n Vivekanaucla introducerade en reformerad hinduism i
Amerika i slutet av 1800-tale t.

D

Pilgrimsupplevelser
Sokande efter forstahandsinformation och
fylld av liingtan efter att slutligen finna den
upplysning som mojligen later sig finnas
kastar Zac sig hamningslost ut i rcligiosa
pilgrimsupplevelser, och han utlamnar sig
ocksa totalt i skildringen darav. Likt Alice
i Undcrlandet (som bokens titel parafraserar pa) beskriver han alla de markliga saker
han upplever pa farde n.
Fran ett legendariskt g udinnetempel pa
e ll berg i Assam fiirdas han till Kolkata for
att offra getter i Kali-templet och vandra i
den galne prastens, Ramakrishna Paramhans, fotspar i Dakhineswar pa 1890-talet.
Han fardas med overfullt pilgrimstag till
Allahabad, badar i Ganges iskalla vatten
och umgas med nakna och haschrokande
naga-sadhus under Kumbh Mela-festivale n - "varldens storsta ku lturevenemang
alla kategorier", som Zac uttrycker saken.
Han besoker Rishikesh och studerar meditationskolorna dar, och fortsatter till den
heligaste av alla stader, Benares, dar han
gar sa helhjartat in for sin uppgift a tt han i
litlllll ell forsok att soka forstaelse koper,
och med katastrofala fOljder sjlilv provar
pa, b/umg fn°lll en av Staelens tnanga spccialbutiker fo r delta i den heliga staden legal a knark.
Darefter fardas han sodcrover och besoker en efter e n av de stora gurugestalterna
av i dag, Sai Baba, Sri Sri Ravisha nkar,
Am ma med flcra, som all a etablerat valdiSYDASIEN 1/04

Puja-dag i Kalitemplet i Dakhinesliwar 1101'1' 0111 Kolkata, diir religionsreformatom
Ra111akris/111a l'erkade i slutet av 1800-talet. Ett tempel so111j01fattare11 Zac O'Yeali naturligtl'is besiJkte i sitt soka11de efter \lad indisk religion egentligen iir.
rorn: LARS EKLUND
ga kulter kring sig och skapat i111ponerande
ashram-samhallen. Daremellan besoker
han foregangare inom branschen, Ilbagwan Shree Rajncchs Osho-sekt som annu
ha iler till i Pune, teosofernas anHiggning i
Chennai och det utopiska Auroville i Pondicherry.
Med oppet sinne suger Zac O'Yeah i sig
religiosa upplevelser, men samtidigt bor en
klar fornuftsmanniska inom forfattaren.
Det vilar stor bmskap i boken so111 bygger
pa religionshistoriska studier. Denna formedlas med ett e nkelt sprak, pa Zacs karakteristiska vis ofta med halsbrytande
jilmfOrelser.
Initierat och detaljcrat berattas exempelvis om hu r fo reteelser som Ramakrishna-rorelsen vaxte fra111 i Bengalen i bo1jan
av 1900-talet, och om hur det gick till att
forva ndla Beatles-gurun Maharishi M ahesh Yogis Transcendental Meditation till
varldsomfattande affarsrarelse.

llinningar pa "ashram-hopping" fu llstandigt makalOsa, vare sig det handlar om tyskar som gatt pa alla meditationskurser som
over huvud taget finns att tillga i Rishikcsh,
e l)er 0111 andra vasterHinningar som forenar
sitt relig iosa sokande med droger i Goa.
Boken avslutas med e n utomordentlig
uppslagsdel med indiska re ligiosa termer,
gudanamn, viktiga personer och en lista
over ashrams och rarelser som namns i boken.

Lars Eklund

Kop Zacs bok till specialpris!
0 Som Sydasien-llisare far du G11ru En resa i 11nderla11det till special-priset
229 kronor (ca-pris i bokhandeln 300
kr). R ing e ller maila din bestlillning till
Forlagssystem AB, tel: 08-657 19 90,
order@fsys.se. Ange att du ar SYDASIEN-li:isare, plus dill namn, actress,
telefonnummer samt bokens tite l.

Mirakeluppvisningar avslojas
Sakligt och hu111oristiskt granskas kritiskt
g uruernas mirakeluppvisningar dar klockor pa !Opande band trollas fra m ur Sai
Babas hand. Zac besoker den framstaende
indiske rationalisten Premanand, utg ivare
av tidskriften llldian Sceptic som iignat en
stor <lei av sitt liv at att avsloja religiosa
bluffmakare.
Zac hillsade vidare pa den ryktbare fOrfa ttaren R K Narayan strax innan dennes
bortgang (ell besok som Zac for ovrigt beskrev i en artikel i SYDASIEN 1/98), och
han refererar flitigt till Narayans bok
Guiden, somjust handl ar 0111 hur llitt det ar
all skapa moderna gurus.
Slutligen ar Zacs ski ldringar av viistcr-

Ny Lundatidskrift om
indiska religioner
0 Religionshistorikerna Kristina Myrvolcl och Katarina Plank,valbekanta for
SYDASIENs li:isare, Jigger bakom en ny
vetenskaplig tidskrift om indiska re ligioner, kallad Chakra, som utkommer med
Iva nummer per ar. Farsta numret har temat "Kvinnliga gestalte r i indiska relig ioner" och sliipps i mars 2004 oeh foljande
nummer som ko111mer i oktober far te mat
" Medicin och terapi".
Mer information om Chakra firms pa
http://www. teol./11.se/chakra/
LE
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Osaker framtid vantar flyktingar fran Bhutan
M 00 OOO

er iin I
flyktingar fran Bhutan
har hamnat i e n besvarlig situation i
grannlandet Ne pal, efter oenighet om lmruvida de ska ilte rsiindas till sitt hemland,
samt nedskarningar av FN:s bistand till
flyktingarna.
Lho tsampa-folket 1ir bhutanesiska medborgare av nepalesiskt urs prung. De flydde,-som SYDASIEN tidigare vid flera tillfiillen ber1ittat 0 111, undan forfoljelser i sodra Bhutan och har bott i flyktinglliger i
Nepal sedan slutet av 1980-talet.
Manga av fl yktingarna, som ar hinduer,
Himnade Bhutan di\ det buddhistiska kungariket inledde en kulturell och religios
ka mpanj for att starka landets buddhistiska
ide ntitet.

Repatrieringen avbrots
Efter femton samtalsrundor mellan Nepa ls
och Bhutans utrikesministrar, i syfte all se
till all fl yktingarna kan iitervanda i sakerhet, har man annu inte gj ort nagra stOrre
framsteg.
E n del flyktingar skulle b6rja iitervanda
till Bhutan den 15 februari i ar. Men processen stannade av innan den ens hann borja. Den 22 decembcr fo rra aret, da bhutanesiska regeringsrepresentanter kom ti 11 de
nepalesiska flyktinglagrcn for att infonne ra fl yktingarna, bra t orol ighetcr ut, och de
bada liindernas regeringar ha r sedan dess
stridi t o m att hitta och straffa de ansvariga.
T va bhutanesiska representanter och e n nepalcsisk polis skadades nar de overrostes
med stenar.
D el som utloste oroligheterna var fl yktingarnas riidsla for att de ater igen skulle

drabbas av forfolje lse 0 111 de ate rvander till
Bhutan. Bhutanesiska re presentanter underblliste rlidslan da de sade att niir flyktingarna ater viinder, kommer de att fa bo i
11iger inom Bhutan i ytterligare tva ar, och
att de under de n tiden maste bevisa sin lojalitet mot Iandets kung, historia och kultur.
- Tycke r du verkligen att vi borde aka
tillbaka under de omstandigheter som rader? Har den situation som fick oss att fly
verkligen fo rb1ittras? Vi anser inte det, s1iger 62-llriga Bhawani Prasad Adhikari.
Sedan orolighe te rna i december har nepalesiska regeri ngcn beslutat sig for att krliva garantier friln Bhutan om att de aterva ndande flyktingar na komme r att behandlas
med vardighet, och all de kommer att fii
fullst1indiga medborgerliga rattigheter.
Tidigare har Nepal undvikit fragan och sett
det som en intern a ngel1igenhet for Bhutan.

Damakant Jayshi Damak/IPS

Bengalisk folkteater
framfors i Stockholm

Flyktlngbistand minskat

0 Teate rgruppen RUPANTAR frii n Khulna i Bang ladesh giista r S verige. Man ger
tva forest1illningar i Stockholm, lordag 27
mars (Varldsteaterdagen) pa Aliasteatern,
H1ilsingegatan 3, och dagen darpa pa E tnografiska museet. Gastspclct innehaller korta teaterstycken med s&ng och dans samt
fyra scener ur kv inno rs verklighet i dagens
B angladesh.
RUP ANTAR har bjudits till Sverige av
Svensk Teate nmion, som ingatt ett avtal
med Sida o m att ansvara fo r projekte t
Barnens rost i Asien. Fyra teatcrgrupper,
tva friin Ind ien och tva friln Bangladesh 1ir
utvalda all deltaga. Mer information fra n
Svensk Teaterunion, tel: 08-462 25 30.

Samtidigt har fl ykt ingarnas problem fOrsvilrats av att FN:s flyktingkonunissariat
UNHCR beslutat att minska bistiindet i 11igren. Sedan den forsta j anuari i ar har UNHCR slutat att tillhandaha lla vissa kty ddor,
samt minskat ransonerna av fo togen. Och
fler sildana neddragningar viintas.
Dessutom ha rden ne palesiska regeringen varnat for att de som anses kun na atervanda till B huta n komme r att forlora sin
fl yktingstatus om de vagrar all aka tillbaka.
Pa g rund av detta har fl yktingar som 16ariga Laxmi Prasad Kharel hamnat i ett
vakuum. Han kom till Jagret som fyraaring,
och i dag gar ha n i attonde klass i en skola
i fl yktinglligret.

INDIEN- OCH
ASIENSPECIALISTEN

1£

SIMMY'S TRAVELS med specialister

Vi skraddarsyr resor
over hela varlden
IMIV~V AB
TRAVELS
Grabrodersga ta n 8
S-211 21 Malmo, SWEDEN
Tel: 040-23 28 30 Fax: 040-l 2 62 61

www.simmytravels.se

.
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vau,0111111en till 18:e
E111·01•eisl'a lionfe1•ensen
f01• 1Uu1le1·n
Syllasienfo1·slu1h1g

som bryr sig och priser som
tal att iamforas
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Khare! sliger att han har fOrlorat allt
hopp om att aka tillbaka e fter oroligheterna
den 22 december.
- Vi lever ett mi serabelt liv i Iag ren. Vi
ar fast har e ftersom vi inte far lov att Iamna
Iagre t enligt lagen, sager Khare!. Han hoppas nu pa att fil nepalesiskt medborgarskap.
En annan flykting, 25-ariga Shankar
Dhital, sager att det inte finns stort hopp
0 111 det, e ftersom Nepa ls bestammelser om
vem som kan bli medborgare ar sa harda.
- Vi har reducerats till stats!Osa mlinniskor, och o m vi inte ka n atervanda ar vi
d omda att stan na hiir i all evig he t, sager
han.

i Lm1cl 6-9 juli 2004
Kon fe rensen a rrangcrns av SASNET
(Niitvc1·k fi:ir sven sk Syd a sicnforskning) och
U N IV ERSIT ET Lunds univci·sitct. Den viinrler s ig till
fors k are och studc11tc1· inom alla clisciplincr
som iignm· sig Al Syd asienrclatcrad fo rskning.
Mei· iin 40 pancler ingdr i k on fere n sen va 1·s
leman s triickcr sig frdn samhiillsvcten skap
och lmma nior a till mctlicin och tck nologi.
N agra av viirlclen s frii msta Sydasienfo rs kare
ko111111e1· all llch aga i Lund .

LUNDS

Sistn nn111iil11.i.11gsd ng: 1 maj 2 00,J.
Met· in fo rmation om k onfcr en sen , med a nm iilningshla nkett
fi nns pawehh sida n : http://www .snsn e t.Iu .se/EASAS 18.html
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NEPAL
Loften om val stoppar
lnte politiska oron
O Premiiirminister Surya Bahadm· Thapa, som utsetts till
postcn av landets kung Gyanenclra, vi II att val snabbt ska
h1111as i landet. Men de politiska pm1ier som viii begrtinsa
kungahusets inflytande ignorerar hans striivanden, samtidigt
som landets maoistiska gerilla
trappar upp sin viipnade kamp.
Situationen i Nepal iir fortsatt priiglad av oslikerhet. I slutct av februari gick den maoistiska gerillans sll kallade "folkkrig" in pa sitt nionde ar samtidigt som politiska aktivister
gick ut pa gatorna for att kriiva
demokrati.
Samtidigt avslutade kung
Gyanendra en tva veckor Jang
resa i en av landets mest konfliktdrabbade regioner, medan
hans handplockade premiiirminister Thapa meddelade att regeringen planerar att snart halla allmiinna val.
- Vi ska barn reda ut nagra
frllgor, sedan kommer vi att
lansera datumen for valet till
re presentanthuset, sa Thapa
nyligen i samband med ett mo-

te med hans parti, Rastriya
Prajatantra Party, RPP.
- Ingen kraft, vare sig maoister eller andra, kommer all
stoppa oss fran all anordna valet, sa han och tillade all valen
ligger i linje med det lOfte om
allmiinna val som utlovades av
kungen i febnmri.
Premiarministerns uttalande om kommande val har ignorcrats av de politiska partierna,
som i stallet lanserat en agitationskampanj. En allians bestaende av fem partier har bjudit in olika lokala foretrlida re
for att delta i protester i huvudstaden.
Surendra PhuyaljlPS

PAKISTAN
Attentat mot utlandsfinansierade skolor
O Nio skolor i Pakistans nordliga bergs01nraden har under
kort tid utsatts for attentat. Alla
de drabbade skolorna har 11101tagit bidrag fran utliindska bistandsorgan, vilket fatt myndighetcrna att misstiinka all talibaner eller andra muslimska
fundamentalister startat en
kampanj i 01nradet.
Natten till den 15 februari

raserades sju flickskolor i
sprlingattentat utforda av okiinda attentatsmiin i Dari! Tangir.
Fyra dagar senare eldhiirjades
ytterligare tva skolor, varav en
pojkskola i Chilas. Inga personer skadades i samband med
attentaten, men over 500 elever har drabbats av forstorelsen.
Myndighcterna menar att
attackerna tycks vara planerade och genomforda av re ligiosa extremister. Tva av de misstiinkta som hittills har gripits
har kopplingar till islamistiska
grupper.
Lokala rnyndigheter ochreligiosa ledare har fordomt attentaten och hiivdat att de utforts av pcrsoner som saknar
lokal forankring. En mojlig Orsak ti II attentaten kan vara att
skolorna mottagit s!Od fran utliindska bistandsorganisationer.
-Alla dessa skolor etablerades av regeringen genom det
sociala aktionsprogram som finansierats av Viirldsbanken.
Det iir ganska troligt att det kan
ha varit orsake n, siiger Mir
Aman, redak!Or fOr den lokala
tidningen Klmnjarab Times
International, som ges ut i staden Gilgit.
IPS
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De ce11trala delama av Afgha11ista11s lwv11dstad Kab11l llrforva11a11sviirt viii bevarade. Basarlivet pagar som det alltid gjort.

Bilder friln Kabul
Foto: Lars Eklund, december 2003

Kriget har dtiremotf<Jrva11dlat stadsdelama i sydviist till rni11er.

Val11talumdlarna 11ere vid Kab11ljlode11 med si11a tjocka buntar
med afgha11is gliids at de fa utlii1111i11gar som dyker 11pp.

Det utbombade Dar11la111a11-palatset uta11f<Jr stade11 star som e11
symbol for de11111e11i11gslosaf<Jrstorelse som kriget medf<Jrde.

