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D

u håller i din hand Sydasien nr 2 2018, vårt sista gratisnummer; 52 sidor om regionen i fokus för vårt intresse. Jag
hoppas att du vill läsa Sydasien även i framtiden. Vi uppdaterar nu vårt medlemsregister – vill du bli medlem och få tidskriften i
brevlådan? Läs mer på sista sidan!
Chetali som pryder omslaget, är en av Indiens transpersoner. Gruppen har varit en levande del av Indiens historia under tusentals år
och trots att den fått en officiell status i det indiska samhället är de
långt ifrån likvärdiga medborgare. Mer om detta berättar Sydasiens
kvinna i Delhi, Julia Wiræus. Chetali kämpar för att få ihop sitt liv och
måste förlita sig på gåvor som blir allt mindre i en moderniserad
värld, men har få andra försörjningsalternativ.
Vi tar även upp krisen för de afghanska flyktingarna. Lundaforskaren Admir Skodo menar att den afghanska massflykten måste förstås
ur ett globalt perspektiv. Han delger sina forskningsresultat kring
flyktingbegreppet applicerat på landet Afghanistan i sin artikel.
Sydasiens Johan Mikaelsson har träffat och intervjuat afghaner vid
Migrationsverkets förvar i Kållered. SASNET:s föreståndare Andreas
Johansson har besökt Maldiverna och ger, även för våra engelska
läsare, sin analys av det turbulenta politiska läget i öriket.
Sydasien #2 2018 innehåller ett urval av artiklar som vi har publicerat på Sydasien.se. Jag hoppas att du besöker sidan och gillar vår
länkade Facebook-sida. Er feedback och insiktsfulla kommentarer
möjliggör en intressant debatt kring innehållet och lockar såväl nya
läsare som nya skribenter. Jag vill understryka att Sydasien är en
plattform där alla är välkomna; studenter på olika nivåer, resenärer,
forskare, specialister och journalister.
Här möts vi i vårt intresse för regionen.
Välkommen som medlem i Tidskriftsföreningen Sydasien 2019! Du kan
prenumera både som privatperson och
som institution. I medlemsskapet ingår
prenumeration på tidningen och inbjudan till seminarier och föreläsningar.
Trevlig läsning!
Johanna Sommansson
Redaktör
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Den svenska
asylpolitiken har
skärpts, vilket visar sig i verkligheten för många
människor som
hoppats på en
framtid i Sverige.
Bilden är från en
demonstration
i april 2018 vid
Migrationsverkets förvar i
Kållered mot en
planerad utvisning av ett antal
asylsökande från
Afghanistan.
Foto: Johan
Mikaelsson

Afghanska asylsökande i den
svenska migrationsdebatten
Den misslyckade internationella insatsen i Afghanistan framträder inte.

S

edan ”flyktingkrisen” 2015 har en
restriktiv svensk asyllagstiftning införts som har slagit särskilt hårt mot
afghaner. Samtidigt har många volontärer,
humanitära organisationer och kulturpersonligheter startat en rörelse som kräver
att afghanerna ska få stanna. Vad som saknas i debatten är en förståelse för djuporsakerna till den afghanska massflykten, vilka
inkluderar den misslyckade svenska och
internationella insatsen i Afghanistan.

Migrationspolitikens vindar blåser i oförutsägbara riktningar inför valet. I symboliskt
och känslomässigt centrum för de politiska tvärkasten står just nu afghanska asylsökande. Varje aspekt som rör afghanerna
– säkerhetsläget i Afghanistan, deras ålder,
Migrationsverkets beslut, utvisningarna,
de politiska demonstrationerna, integrationsprocessen – har blivit politiserat.
Varje aspekt väcker starka känslor och kan
därför utnyttjas i politiska agendor.
Föreställningar om afghaner tycks
#2 2018

symbolisera allt som inte fungerar med
svensk migrationspolitik. För högern visar afghanerna att Sverige lockar till sig
”falska” asylsökande och därmed en bristfällig asyllagstiftning. För vänstern är de
höga avslagen och utvisningarna prov på
en alltmer främlingsfientlig migrationspolitik och signalerar slutet på Sverige som
en av världens mest flyktingvänliga länder.
Afghanernas sak har också kraftigt
mobiliserat volontärer, afghanerna själva
och olika humanitära organisationer. Vi
får blicka tillbaka till det stora stödet för
de chilenska flyktingarna på 1970-talet
för att hitta en liknande rörelse. Men till
skillnad från chilenarna har rörelsen för
afghanerna inte gett utdelning i form av
fler beviljade beslut. Snarare tvärtom. I
dagsläget beviljas endast 30 procent av
afghanska asylansökningar.
Det är två motstridiga utvecklingar
som de politiska partierna måste förhålla
sig till i valrörelsen. Å ena sidan en alltmer accepterad diskurs om att de väster-

ländska välfärdsstaterna inte klarar att ta
emot mer asylsökande eller ”ekonomiska
migranter”. Å andra sidan en inte obetydlig mängd folkliga rörelser (läs väljare)
som motsätter sig denna utveckling och
vill bibehålla en generös asyllagsstiftning.

Föga förvånande ser vi hur de flesta riks-

dagspartier försöker anpassa sig till dessa
två utvecklingar enligt en imaginär kalkyl
om vilken anpassning som kommer att
bringa störst utdelning i form av röster.
Således har Liberalerna motsatt sig
Moderaternas förslag att på sikt frånta
asylsökande möjligheten att söka asyl i
Sverige och i stället övergå till ett kvotsystem där asylansökningar lämnas in och
behandlas utanför EU. Moderaterna har
välkomnat Socialdemokraternas nya migrationspolitiska förslag som innebär att
drastiskt minska antalet asylsökande till
14 000 per år, slopat försörjningsstöd och
borttagande av möjligheten att gå i skola
för asylsökande som har fått avslag. Sveri-
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Afghanistan

gedemokraterna har uttryckt att de nu står
närmare Socialdemokraterna än Alliansen
i migrationspolitiken, med undantag från
den nya gymnasielagen som gör det möjligt för runt 9 000 främst afghanska ensamkommande att få uppehållstillstånd.
Den nya lagen var en kompromiss mellan
regerande Socialdemokraterna och Miljöpartiet efter en spricka som uppstod på
grund av de två partiernas olika syn på de
ensamkommande.
För att komplicera läget ytterligare har
Centern låtit regeringens lagförslag gå
igenom medan de andra alliansenpartierna Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, samt Sverigedemokraterna har
motsatt sig den. Enligt en opinionsundersökning gjord av Inizio/Aftonbladet i april
2018 svarade 70 procent av centerväljarna att partiet gjorde rätt i att låta lagen gå
igenom. Men som helhet tyckte 60 procent
av alliansväljarna att Centern gjorde fel.
Det som tyvärr saknas i debatten om
afghanerna är Sveriges och andra västerländska staters roll i Afghanistan. De
djupgående orsakerna till den afghanska
massflykten måste förstås ur ett globalt
perspektiv, men de flesta partier kan eller
vill inte se bortom nationalstaten. På så vis
framstår afghanerna och andra asylsökande som ett utomstående hot och inte som
en effekt av ett globalpolitiskt spel med
nationalstater som spelutvecklare, huvudspelare och domare. Vips så behöver man
inte bekymra sig om nykolonialism eller
den destabiliserande effekt västerländsk
”humanitär militarism” har haft i länder
som Irak, Libyen och Afghanistan.

USA, det överlägset mest inflytelserika
landet i Afghanistan, har uttryckligen fokuserat på terrorismbekämpning. Som

Kan utvisas till en osäker
framtid i Afghanistan
Barn I en by i Farah-provinsen, Afghanistan. Foto: Matthew Stroup, U.S. Navy /Flickr
Richard Holbrooke, president Obamas
speciella diplomat i Afghanistan 20092010, en gång sa: USA är inte i Afghanistan för att öka kvinnors
makt, utan för att bekämpa
terrorister. Detta fokus på
terrorismbekämpning har
inneburit att USA har hjälpt
en afghansk politisk elit som
är välvilligt inställd till det
västerländska engagemanget att komma till makten.
Det är därför som man stödde såväl president Hamid
Karzai som Ashraf Ghani, båda med lång
erfarenhet av arbete i västerländska organisationer.

E

ra operationer och terrorismbekämpning.
Det är framför allt två konsekvenser
av den internationella ockupationen
som måste dryftas i varje
diskussion som söker att
utröna orsakerna till såväl
våldet som nästan dagligen
härjar i Afghanistan som
massflykten av människor.
För det första, många afghaner ser den USA-stödda
afghanska staten som illegitim. Som en bakgrund till
denna syn är en historisk
myt bland afghaner om Afghanistan som
ett land vars legitima regeringar alltid
har försvarat Afghanistans suveränitet
mot kolonialmakter och imperier. Dagens
afghanska regering kan liknas vid den afghanska kommunistregeringen i så måtto
att båda anses av många ha varit andra
staters undersåtar. Talibanerna har framgångsrikt utnyttjat detta i sin kritik mot
den afghanska regeringen.
För det andra, de militära operationerna
har inte lyckats stabilisera säkerhetsläget
och därmed har den politiska, sociala och
ekonomiska utvecklingen också uteblivit.
Faktum är att den stora mängd afghaner
som begav sig mot Europa under 2015
gjorde så efter att de ekonomiska effekterna av tillbakadragandet av USA:s trupper
gjort sig gällande. Afghanistan sjönk nämligen i en djup ekonomisk kris och massarbetslöshet efter tillbakadragandet.
Det är fullt möjligt att den negativa
inställning mot afghanska asylsökanden
som vi ser från de svenska partiernas
sida döljer en motvilja att ta ansvar för de
dystra resultaten av det internationella
engagemanget och de ytterst politiserade
antagandena som denna byggde på.

n halvmil bortom centrala Mölndal,
sydost om Göteborg, ligger Kållered, en ort som är mest känd för
att husera ett av Sveriges 20 Ikeavaruhus.
Numera omtalas Kållered som en av Migrationsverkets fem ”förvarsorter”. Här bor
asylsökande människor, från Afghanistan
och andra länder, som alla har fått avslag
på sina ansökningar i väntan på att skickas till ett land de av olika skäl har lämnat,
eller kanske inte har bott i på många år.
Denna soldisiga måndagsförmiddag,
den 9 april, händer inte mycket i Kållereds
lilla centrum. Vårsolen börjar värma på
riktigt. En äldre man går med rollator på
en trottoar. Han möter en grupp dagisbarn
i knallgula reflexvästar som håller i ledbandet som sträcker sig mellan två lärare
i var sin ände. En och annan bil rullar förbi.
Livet tycks ha sin gilla gång. För de flesta.
Längre upp i backen skvallrar en skylt
om ortens kändisskap: ”Välkommen till
Migrationsverket!” Hälsningsfrasen är
med all säkerhet ärligt menad. Just idag
känns den märklig. Sammanlagt finns 357
platser på Sveriges fem förvar. Regeringen har beslutat om 150 nya platser och ett

Partierna för
fram förslag
sett till vad som
kan ge röster
och ser inte till
hela situationen

Detta fokus har också inneburit att det

afghanska statsbygget var ett fasadarbete. Under 2017 publicerades statliga
rapporter i Sverige och USA som utvärderade respektive ländernas insatser sedan
2002. Båda rapporter gör gällande att säkerhetsläget har försämrats och utvecklingsarbetet har misslyckats. Målen har
varit kortsiktiga och spretiga och fokus
har vida oproportionerligt fallit på militä-

Admir Skodo resonerar
kring det svenska samhällets och de politiska
partiernas förhållningssättet gentemot framför
allt afghanska ensamkommande flyktingar.
Foto: Privat
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Sydasien på plats för att
prata med aktivister vid
Migrationsverkets förvar.

Ungdomarna Arif, Ali, Abdullah
och Alireza gör sitt för att påkalla
uppmärksamhet kring frågan om
situationen i Afghanistan.
Polisen utför det arbete som krävs
för statens myndighetsutövning.
Politiska beslut styr vilka som ska få
stanna i Sverige.
Delar av civilsamhället som kommit i
kontakt med ensamkommande barn
och ungdomar från Afghanistan.

Admir Skodo
#2 2018

Foto: Johan Mikaelsson
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FAKTA Om hazarer, flyktingar och asyl
Hazarerna är ett folk med ursprung i regionen
Hazarajat i centrala Afghanistan och äldre
rötter i Mongoliet. Merparten blev shiamuslimer, vilka är i minoritet i Afghanistan. Det
exakta antalet hazarer är högst oklart, men
uppskattas till mellan tre och sju miljoner,
10–20 procent av befolkningen. Många har
flytt undan krig och förföljelse i Afghanistan och
bor i grannländerna Pakistan och Iran. Några
har tagit sig till Sverige. Under toppåret 2015
sökte cirka 23 000 ensamkommande afghanska barn, asyl i Sverige. Upp till 90 procent av
de asylsökande afghanerna i Sverige tros vara
hazarer. I den bästsäljande boken Flyga drake
(2003) beskriver Khaleid Hosseini hazarernas
svåra tillvaro i Afghanistan.
Enligt 1951 års Genèvekonvention ska en
person med välgrundad anledning att råka ut
för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till
samhällsgrupp kunna söka skydd i annat land.
Personen klassas då som flykting.
Det är en mänsklig rättighet, klubbad av
FN, att få söka asyl. De enskilda länder som
flyktingarna kommer till har rätt att avgöra
vilka människor som anses ha asylskäl och då
har rätt att få stanna i landet. Inom EU finns
en gemensam asylpolitik. Sveriges riksdag har
efter flyktingvågen hösten 2015 beslutat om
olika skärpningar i asyl- och flyktingpolitiken,
till en mer genomsnittlig europeisk nivå.
Källor: Wikipedia, Migrationsverket, Amnesty
Press, FN, EU
Författaren Ali Zardadi fanns på plats i Kållered. Foto: Johan Mikaelsson
nytt boende ska öppnas i skånska Ljungbyhed, mest känd för att ha huserat Krigsflygskolan mellan 1926 och 1998.

Inne på Migrationsverkets område, en bit

bort från de rymningssäkra byggnaderna
står än så länge bara ett tjugotal aktivister.
Polisen sätter upp avspärrningar; blåvit
tejp och stålstaket. Polisens presstalesperson Christer Fuxborg förklarar att dialogpoliser informerar de som protesterar om
att alla som hindrar myndighetsutövningen riskerar att göra sig skyldiga till brott.
En bit bort sätter några aktivister med
rötter i Afghanistan upp banderoller med
slagord som ”Kärlek utan gränser” och
”Stoppa utvisningarna till Afghanistan”.
Under förmiddagen kommer fler och fler
aktivister. Flera säger att de har sovit
dåligt. Några har åkt nattbuss och samtidigt oroat sig för vänner som kanske ska
utvisas under måndagen. Inne i de låsta
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byggnaderna mår de flesta mycket dåligt;
de flesta är mer eller mindre deprimerade och fyllda av ångest.
Vid halvtvåtiden ropas de
första slagorden ur en megafon och avslutas med en
slutsats:
– Afghanistan är inte säkert!
De nu cirka 100 aktivisterna svarar:
– Afghanistan är inte säkert!
Innan dess hade Sydasien fått en pratstund med den afghanske författaren Ali

Zardadi, som befinner sig i Sverige sedan
2016. Det var förra året som hans debutbok ”Ängeln och sparven”
gavs ut. Den handlar om hans
egen berättelse, hur han och
andra unga afghaner tog sig
till Sverige för att söka asyl. De
lär sig språket och kommer in i samhället.
Nu har Ali rest ner från Stockholm för att
kunna delta och visa sympati med dem
som Sverige är på väg att visa ut.
– När budkavlen går måste vi ställa upp.
Ryssland [då Sovjet, reds anm.], USA, Indien, Iran och Pakistan – alla har fört krig i
Afghanistan. Under årtionden. Vilka drabbas då? Vi har kommit till ett annat land
för att vi har behövt det för att rädda oss
från krig och förföljelse, säger Ali Zardadi.
Kompisen Arif har också rest hit från en
annan del av landet, liksom kompisarna
Alireza och Abdullah. Arif drömmer om
att arbeta inom FN. Dessa fyra ungdomar

kan, om allt går vägen, få stanna, men några av deras kompisar har fått avslag på
sin asylansökan och sitter i husen en bit
bort. Ofta fattar Migrationsverket, enligt
ungdomarna här, sina beslut på felaktiga
grunder.

Märker ni av ett förändrat klimat i Sverige, har folk ändrat inställning till flyktingar?

– Så är det. Men jag tror inte att många
människor vet så särskilt mycket om hur
en asylprocess går till. I många fall har det
inte gått rätt till. Det begås mycket fel och
lagar tolkas felaktigt, säger Ali.
I väntan på utvisning söker många ungdomar istället lyckan på annat håll i Europa.
– Det går mycket rykten om vad som är
bäst att göra. De som försöker ta sig till
exempelvis Frankrike har ju fått en koppling till Sverige. Några av dem söker upp
exempelvis svenska kyrkan utomlands
bara för att få prata svenska med någon,
förklarar Ali.

Papperslösheten ökar ständigt. Alla är

rädda för att hamna i förvar. Många får
tankar på att sitt liv. Några genomför suicidförsök och dör i det land de kom till för
att söka skydd i.
Många aktivister möter hot och hat på
nätet. Under valåret förefaller det enligt
många, att öka. Detta samtidigt som flera
av de politiska partierna sänder ut tydliga

Några utvisningar stoppades under dagen, men merparten genomfördes på kvällen. Banderollen
har sitt tydliga budskap (bilden ovan). I väntan på utvisning väntar inlåsning (nedan).
signaler till väljare och omvärld om sämre
tider för flyktingsökande i Sverige. Det fokuseras ofta i politiska samtal på de stora problemen i
samhället som kopplas till
invandring och att antalet
flyktingar måste begränsas.
Men Ali, Arif och de andra
möter också värme, kärlek
och gemenskap. Vuxna som
de kommit i kontakt med engagerar sig, liksom organisationer, kyrkor och en rad olika grupper
som solidariserar på ett mänskligt plan.

riskerar sina liv. Det vi gör här är därför
en protest mot den svenska asylpolitiken.
Polisen ville, ”av säkerhets- och planeringsskäl”
sas det under dagen, inte
avslöja några detaljer kring
hur många som skulle utvisas från Sverige eller exakt
hur det skulle genomföras.
En siffra som först figurerade var ”30”. Enligt aktivister
rörde det sig om sexton personer, samtliga från Afghanistan, merparten av dessa hazarer. Vid lunchtid kom besked om att åtminstone tre eller möjligen
fyra hade fått sin utvisning uppskjuten.
Hos aktivisterna ingav det visst hopp.
Debatten kring svensk asylpolitik fortsätter. Nu som förr inrymmer varje enskilt asylärende alltid ett människoöde.
Johan Mikaelsson

”I Afghanistan
innebär det
problem, det
går inte att
leva så där.”

Vad skulle hända om de här ungdomarna
utvisas och landar i Kabul om något dygn?
– Några av de som kommit hit har gått
med i en kyrka eller så tror de inte på Allah eller gud. I Afghanistan innebär det
problem, det går inte att leva så där. De

”Afghanistan
är inte säkert!”

FAKTA Läs mer om Afghanistan
• Ali Zardadis bok Ängeln och Sparven (Catoblepas förlag, 2017) har blivit uppmärksammad efter att den släpptes 2017, bland annat i
tidningen Expressen.
• Martin Schibbyes utmärkta reportage ”Flykten från Sverige” på Blankspot.se. Där finns
fler reportage om utvisningarna till Afghanistan
och om unga afghaner som sökt lyckan i Paris.
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Indien

Hijras får det allt svårare i digitaliseringens tidevarv
I Indien finns minst lika många livsöden som kvinnor. Under de senaste åren har indiskorna krävt
och på många sätt fått till en förändring när det
gäller attityder, lagstiftning och normer. Mångfalden är enorm. I tre personliga texter skriver Julia
Wiræus om tre olika kvinnor som försöker få ihop
sina liv. Först ut: Chetali, hijra i Delhi.

D

et är försommar, men Chetali har
ändå jeans. Det långa håret är instucket innanför en svart keps.
Det är lunchrusning på den sydindiska
restaurang vi tänkt besöka, så vi promenerar runt Connought Place istället. Någon försöker sälja mobilskal till oss, en
annan solglasögon och en tredje sträcker
ut handen för att få pengar till
mat.
Kläderna gör att hon smälter in på ett helt annat sätt än
när hon är välsminkad och
har på sig en glittrande sari
eller salwar kamez. Det var
i den rollen jag lärde känna
henne för snart fyra år sedan,
då Indiens tredje kön fick legal status. Numera träffas vi oftast när hon är klädd i
jeans, utan hennes systrar och guru.
Chetali skiftar mellan sina könsidentiteter dagligen, då hon dagtid försörjer sig
på att ge välsignelser och nattetid delar
lägenhet med män som inte vet var hon
får sina pengar ifrån.

övernaturliga krafter, precis som rädslan
över att de ska visa sitt könsorgan som
en förbannelse. Välsignelserna är ofta
oönskade och kanske har vidskepligheten
minskat. Transkvinnorna blir inte alltid
insläppta för att dansa på bröllop eller
dop och sedelbuntarna är tunnare nu än
de brukade vara. Några skriver checkar,
men det är ändå betydligt
mindre pengar.
Indien håller på att gå
över till en digital ekonomi där målet varit att göra
svarta pengar vita. Det
började med ett chockartat kontantkaos som uppstod efter att alla 500- och
1 000-rupiesedlar förbjöds i november
2016. Det fortsatte med en gemensam,
höjd momssats som infördes 2017. Målet
är såklart att få in mer skatt till statskassan.
Den nya digitala ekonomin kräver att
du ska ha ett bankkonto och för det måste
du ha identitetshandlingar. Det är lättare
sagt än gjort för personer som lever utanför samhället, även om Indien officiellt
har erkänt ett tredje kön och det i praktiken är möjligt att få alla handlingar som
transperson.

Chetali skiftar
mellan sina
könsidentiteter
dagligen

Det delade boendet är en praktisk lös-

ning som tvingar henne till ett dubbelliv.
Det underlättar när hon åker i kollektivtrafiken eller när hon ska besöka privatsjukhus. Hennes guru är just nu intagen
för vård. Hon är HIV-positiv, precis som
omkring nio procent av Indiens transbefolkning. Många av de smittade har någon
gång försörjt sig på prostitution, en vanlig
tillflykt om välsignelserna inte ger tillräckligt med pengar.
Tiderna förändras. Det enda många av
dem har kvar är människors tro på deras

8

Vi strosar runt i butikerna och bland
ryggsäcksresenärerna i Paharganj, en
bubbla som många Delhibor aldrig har
besökt. Kor, bilar och rikshor trängs med
turisterna. Jag märker hur Chetali iakttar omgivningen som om hon är beredd
på att ett påhopp kan komma när som
helst. Glåpord, diskriminering och tra-

Chetali vid sitt boende i Delhi. Foto: Julia Wiræus
kasserier är vardag för många hijras. Andra skulle hävda motsatsen och anklaga
dem för ofredanden och utpressning.
Det är också ett faktum att Chetali aldrig skulle åka tunnelbana ensam om hon
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var klädd som kvinna. Hon möts av glåpord, beundran, rädsla och förakt.

Transpersoner har varit en levande del av
Indiens historia under tusentals år och
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trots att de fått en officiell status i det indiska samhället är de långt ifrån likvärdiga medborgare. Chetali kämpar för att få
ihop sitt liv och måste förlita sig på gåvor
som blir allt mindre i en moderniserad

värld, men har få andra försörjningsalternativ.
– Vem skulle ge mig ett jobb, utbrister
Chetali.

Julia Wiræus
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Indien

Satsang och gurutraditioner
i fokus för forskningsprojekt
Elin Thorsén går på djupet i indiska religiösa
traditioner och att ”mötas i sanning”.

E

lin Thorsén har en bakgrund i
konstskolor. Hon studerade måleri,
och reste 23 år gammal för första
gången till Indien. Studierna tog därefter
en helt annan riktning. Fascinationen för
Indien, landets mångfald, framför allt den
hinduiska traditionen, som till en början
tedde sig väldigt mystisk grep tag om
henne fullständigt. Efter en kandidatexamen i religionsvetenskap vid Göteborgs
universitet tog hon sig till Banaras Hindu
University i Varanasi för att läsa ett masterprogram i indisk filosofi och religion.

Hur var det att studera i Benares?

– De tre åren i Varanasi var otroligt värdefulla och lärorika. Staden har sedan dess
känts lite som ett andra hem, berättar hon.
Dragningen till Indien, andlighet, hinduism och heliga städer bestod. Hösten
2016 blev Elin antagen som doktorand i
religionsvetenskap vid Institutionen för
litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet där hon nu arbetar
med avhandlingsprojektet om satsangoch gurutraditioner.

Vad innebär konceptet satsang?

– Satsang är ett begrepp som är associerat med indiska religiösa traditioner,
och översätts ibland som ”att mötas i sanning”. En bred definition av satsang är att
människor samlas, ofta kring en lärare,
för att lyssna på och delta i samtal kring
en andlig/religiös diskurs. Ofta förekommer också inslag av sång och meditation.
Då Rishikesh, där jag utför den etnografiska delen av mitt avhandlingsarbete, är en
mångfasetterad plats, både en hinduisk
pilgrimsort såväl som en turistort med en
väldigt global samling besökare, finns det
flera arenor där satsang förekommer.

Vad innebär satsang i Rishikesh och hur
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kan ett hinduiskt fenomen bli globalt?
– De satsanger jag inriktar mig på i
min forskning är de som presenteras som
”universella” eller ”andliga” snarare än
som en del av den hinduiska traditionen.
Det finns dock inga skarpa gränser för
var det ena slutar och det andra börjar.
Vad jag märkte då jag började med mitt
avhandlingsarbete i Rishikesh var att det
under en viss tid på året, omkring februari-april, samlades en internationell skara
lärare på platsen, som alla gav satsanger,
och att dessa ofta hade vissa gemensamma drag – bland annat just det att de inte
ville placera sig inom någon specifik religiös tradition. Jag hade tidigare läst en
artikel av den svenska religionsvetaren
Liselotte Frisk ifrån 2002, med titeln ”The
Satsang Network”, som behandlar västerländska lärare som håller satsang. Jag
tyckte mig kunna se vissa likheter med
vad som skedde i Rishikesh, och började
fundera på ifall det skulle gå att studera
dessa olika satsanger som ett sammanhängande fenomen snarare än som enskilda händelser. Därefter växte begrep-

Sacha dham ashram i Laksman jhula,
där ShantiMayi och Prem Baba håller
satsang. Här flyter floden Ganges
förbi. Foto: Elin Thorsén

pet ”Rishikehs satsangscen” fram, vilket
kan sägas vara det jag studerar.

Berätta om Rishikeshs satsang-scen!

– Under ett par veckor samlas en rad
lärare i Rishikesh för att ge satsang. Det
är en väldigt internationell skara med
lärare ifrån länder som USA, Brasilien, Jamaica, Indien och Grekland. Somliga har
kopplingar till platsen genom sin guru
Hans Raj Maharajji, vars ashram ligger i
Rishikesh, medan andra inte har någon
uppenbar koppling. Vissa satsanger är
rätt så intima med bara en handfull deltagare, andra är stora evenemang som kräver mycket planering och organisation.
Mooji, en guru som kommit till Rishikesh de sista åren, fyller under sina
satsanger en lokal stor som en fotbollsplan.
– Satsanger blandar inte sällan inslag
från flera olika religiösa traditioner, och
innehåller ofta inslag av musik och sång.
En berättelse om en zen-munk kan åtföljas av ”chantandet” av ett mantra. Oftast
är satsangen uppbyggd som en dialog, där
publiken har möjlighet att ställa frågor till
den andliga läraren. Det talas om ”självets
uppvaknande” (awakening). Det innebär
ungefär att komma till insikt om att självet
inte är separerat från omgivningen, och att
känslor och tankar enbart är projiceringar
på självet snarare än en del av personen. Om
det går att tala om ett mål med satsang, så
skulle det förmodligen kunna sägas vara att
komma till insikt om självets sanna natur.

Kan du berätta om forskningsresultaten?

– Vad jag har kunnat se hittills så finns
det flera olika grupper av satsangdeltagare. Somliga har ett djupt engagemang
med en lärare, eller guru, och kommer till
Rishikesh primärt för att delta i satsang.
Sedan finns det de som kanske bäst beskrivs som sökare, som inte har någon
koppling till någon särskild lärare, utan

Elin Thorsén. Foto: Privat
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besöker flera olika satsanger, och kanske
samtidigt är involverade i andra former
av andlig praktik. Åter andra kanske bara
besöker någon enstaka satsang av ett mer
allmänt intresse eller nyfikenhet. Satsanger annonseras oftast genom posters som
sätts upp längs med gatorna och på restauranger, och är på det sättet öppna för
allmänheten. Det är därför möjligt för alla
som är intresserade att delta. Vad jag vill
arbeta vidare med är att undersöka relationen mellan plats, diskurs (det vill säga
de läror som presenteras under satsanger) och personliga upplevelser, och se hur
de som deltar i satsanger i Rishikesh integrerar dessa läror i sitt dagliga liv.

Är du deltagare eller observatör under
satsangerna?
– Då jag vill kunna förstå syftet med och
effekterna av satsang på så många sätt
som möjligt så deltar jag själv aktivt på
det sättet att jag sitter med i publiken och
lyssnar. Jag intar alltså ingen uppenbar
position som utomstående forskare som
står vid sidan av och ser på. Då de satsanger jag deltagit i alla har varit öppna för
allmänheten, och ofta har ett stort antal
deltagare, så har jag inte känt något behov
av att på förhand presentera mig just som
forskare. Om jag efter satsangen, eller i
andra sammanhang, kommer att samtala
med någon så berättar jag givetvis om vad
jag gör, och om mitt forskningsprojekt.

Hur har satsang-deltagarna reagerat på
din roll som forskare?

– Överlag har responsen varit positiv
till projektet, även ifall det då och då kommit invändningar i stil med att det här
inte är något som går att förstå på ett teoretiskt plan. Och det är jag givetvis med-
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veten om. Men syftet med den här typen
av arbete är ju inte att komma fram till
något slags universellt giltig, metafysisk
sanning, utan det handlar som jag ser det
snarare om att försöka göra ett fenomen
begripligt ur ett eller annat perspektiv.
I slutändan handlar det om att göra en
tolkning.

Vad är en bra satsang?

– Vad som är en riktigt bra satsang är
svårt att säga, det är nog väldigt subjektivt. Det handlar ju mycket om inre processer. Så vad som är en
bra satsang beror nog i
stor utsträckning på huruvida det som sägs och
görs resonerar med vad
som försiggår inuti deltagarna, att det ”slår an”.
Men det byggs ofta upp
en väldigt stark koncentration i rummet, vilket
kan vara en upplevelse i
sig att vara med om.
– Sedan tror jag att musiken kan utgöra ett viktigt inslag. Jag hörde åtminstone
en informant säga att han besökte en viss
satsang mest för att han tyckte om musiken som spelades. Ofta finns musiker med
i lokalen som sjunger och spelar, ofta väldigt stämningsfull musik. Visst finns det
säkert de som tycker att satsang är något
av ett spektakel, och undrar varför somliga exempelvis bugar inför en gurus fötter. De jag har intervjuat har ju dock varit
människor som själva deltagit i satsang,
så jag har inte utforskat de kritiska rösterna så mycket ännu.

– Jag träffade Hans Raj Maharajji i Rishikesh för runt tio år sedan, och blev väldigt
berörd av honom. Maharajji var till åren redan då jag träffade honom för första gången, så han hade mer eller mindre slutat att
göra ”offentliga” framträdanden. Så det var
inte så mycket instruktion det handlade
om med honom, utan något annat. Efter ett
tag frågade jag ifall jag kunde få bli initierad
in i hans tradition, som kallas Sacha, vilket
jag blev. Maharajji gick bort för ett par år
sedan nu. Några av de lärare som ingår i
projektet jag håller på med, som ShantiMayi och Prem Baba, är
lärjungar till Maharajji,
och håller sina satsanger
i Sacha dham ashramet.
På så sätt är det lite ”min
egen” tradition som jag
undersöker, vilket jag
tror både kan ha för- och
nackdelar. Jag tror det
kan vara en fördel att
kunna relatera till informanters berättelser, vilket jag ofta upplever att jag kan i och med
mitt eget engagemang med en guru. Samtidigt kan det säkert finnas fördelar med
att närma sig ett fält utifrån en helt annan
bakgrund. Hade jag helt och hållet haft ett
utifrån-perspektiv hade jag kanske ställt
andra frågor och gjort andra tolkningar.

”Det byggs ofta upp
en väldigt stark koncentration i rummet,
vilket kan vara en
upplevelse i sig att
vara med om.”

Har du ett personligt engagemang i någon av de gurus du möter?

Skulle du kunna lämna Sverige och hänge
dig till fullo åt satsang?

– Om jag skulle kunna lämna Sverige för
att hänge mig åt en guru vet jag faktiskt
inte. Just nu trivs jag rätt så bra med att
dela min tid mellan Sverige och Indien, och
att få syssla med mitt avhandlingsprojekt,
men vem vet vad framtiden för med sig?

Johanna Sommansson
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Forskning

Hög tid att återlämna
de mänskliga kvarlevorna
Samlingar med problematiska kulturarv
på svenska museer reser en rad etiska frågor.

V

id svenska museer finns idag
samlingar som har förts hit efter
svenskars vistelser i andra länder
under den västerländska kolonialtiden.
Insamlandet skedde inom ramen för det
naturhistoriska projektet att skapa ordning i naturen. Med utgångspunkt i zoologen Conrad Fristedts reseskildring av sin
forskningsfärd under slutet av 1800-talet
till bland annat Sri Lanka vill jag, som ett
led i en postkolonial försoningsprocess,
resa frågan om återlämning av mänskliga
kvarlevor som införlivats på svenska museer.

Forskningsfärden genomfördes i zoolo-

giskt syfte men på eget initiativ. Fristedt
uppges vara den förste svenske zoologen i Sri Lanka och Australien. När jag
hade läst Conrad Fristedts reseskildring
blev jag intresserad av att veta mer om
de samlingar Fristedt hade fört med sig
till Sverige. I förordet till reseskildringen
nämner han nämligen
att större delen av de
samlingar han hemfört
till Sverige har införlivats på det Zoologiska
riksmuseet (dagens Naturhistoriska riksmuseum) för att framledes bli
undersökta och bearbetade. Men Fristedt tillkännager också bland
annat professor Gustaf
Retzius stor tacksamhet
för ”öfvertagandet af de
hemförda samlingarna”. Vad var det då för
material som museet och professor Retzius hade övertagit?
Jag besökte Naturhistoriska riksmuseet (NRM) i Stockholm och noterade att
materialet som Fristedt bland annat insamlade i Sri Lanka än idag bistår med ett

vetenskapligt värde, inte bara för forskare
i Sverige utan även globalt sett. Men när
det gäller materialet som har upptagits i
KI:s samling kan det idag ses som ett problematiskt kulturarv.

I kunskapsöversikten ”Mänskliga kvarle-

vor vid offentliga museer” redogörs för en
enkätundersökning utförd i oktober 2015
av Statens historiska museer och Statens
museer för världskultur på uppdrag av regeringen. Totalt 240 museer deltog. Svaren visar att minst 66 museer har mänskliga kvarlevor i sina samlingar. Av de 66
museerna har 43 stycken kvarlevor endast från Sverige. I 18 museers samlingar
ingår även kvarlevor från andra delar av
världen och fem museer har uteslutande
kvarlevor från andra delar av världen.
Att det finns mänskliga kvarlevor vid
svenska museer reser etiska frågor. Enligt
kunskapsöversikten finns det ett antal
etiska parametrar som museerna oftast
förhåller sig till men det
saknas nationella riktlinjer för hantering och etik
kring mänskliga kvarlevor vid museer i Sverige.
Den 15 maj 2017
återlämnade Karolinska
institutet (KI) kvarlevor från urbefolkningar
som bland annat Fristedt hade fört med sig
från Nya Zeeland. I sin
reseskildring beskriver
han följande:
”Hvarje plats, som är ’tapu’ är äfventyrlig att beträda, och ve den, som af nyfikenhet eller annan obehörig anledning
söker intränga i en af de nyss nämnda
grottorna! Skulle en maori få kännedom
därom, kan man vara säker om, att han
genast tillämpar sina förfäders lagar, som

Det är viktigt, både
som person och
socialantropolog,
att se de mänskliga
kvarlevor och
naturobjekt som
förts till Sverige
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för ett dylikt brott föreskrifva de strängaste straff”.
”Då en av dessa grottor emellertid var
belägen flera mil från närmaste maoriby, men endast några få från den plats,
Whangaroa på Nordön, där jag befann
mig beslöt jag mig att i sällskap med en
amerkansk läkare, som var kännare af
trakten, våga försöket och begifva mig dit
i afsikt att öka mina samlingar med ett
par maorikranier”.
”Den var så kvaf och så uppfylld af
vedervärdiga ångor från förmultnade
ben och växtämnen, att jag endast kunde
kvardröja en kort stund. Bland de många
kranierna voro de flesta på ett eller annat
sätt skadade; jag lyckades dock erhålla tre
i fullgodt skick. Dessutom påträffade jag
ett smycke af grönsten samt en brosch,
hvilka naturligen också medtogos såsom
minnen från besöket”.
Utifrån dessa utdrag ur Fristedts reseskildring framstår det som att Fristedt
var väl medveten om det förkastliga i att
beträda grottan samtidigt som det äventyrliga i bedriften att utöka kraniesamlingen övervägde företaget utan etiska
betänksamheter.

Något Fristedt inte nämner i reseskild-

ringen är huruvida han erhåller några
mänskliga kvarlevor från Sri Lanka. Då
KI hade återlämnat kvarlevor från urbefolkning till Nya Zeeland år 2017 som
Fristedt erhållit under sin forskningsfärd
blev jag nyfiken på om han exempelvis
hade grävt upp skelett från urbefolkningen vedda i Sri Lanka. Det skulle visa sig
att KI hade mänskliga kvarlevor från fyra
personer, varav en kvarleva som med säkerhet kan sägas ha hemförts av Fristedt
(katalogiserad och sorterad som ”III.33”).
Den upptogs som en del av den samling
av mänskliga kvarlevor som Anders Retzius påbörjade i slutet av 1700-talet fram
till år 1860 då Gustaf von Düben övertog
ansvaret fram till 1880-talet. Gustaf Retzius, som övertog kvarlevan, hade indirekt
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”PM om lankesiska mänskliga kvarlevor i KI:s historiska anatomiska kvarlevor”. Foto: Daniel Cidrelius
bidragit till samlingen under sin karriär
men var bara ansvarig för samlingen under åren 1888-1890, enligt Olof Ljungström vid KI.
Eftersom KI är rätt restriktiva med att
ge tillträde till magasin och kvarlevor ska
jag motivera varför jag vill se kvarlevan
som Fristedt förde med sig från Sri Lanka till Sverige. Till att börja med härleder
jag mitt ursprung till Sri Lanka. Jag adopterades från Sri Lanka till Sverige utan
att ge mitt medgivande till en sådan förflyttningsprocess ungefär ett århundrade
efter individen som katalogiserades och
sorterades som ”III.33” förflyttades från
Sri Lanka till Sverige utan att ge sitt samtycke. Sedan har jag skrivit min masteruppsats i socialantropologi om Sri Lankas
transnationella adoptionspraktik av barn
med utgångspunkt i postkolonial teoribildning och har ett intresse för postkoloniala frågeställningar.

Slutligen anser jag det viktigt, både som

person och socialantropolog, att se de
mänskliga kvarlevor (såväl som de naturobjekt) som Fristedt fört till Sverige på
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sina nuvarande platser och reflektera över
dessa i kontexten för en postkolonial försoningsprocess.
Självfallet hade jag önskat att någon tidigare hade bevittnat kraniet med ett liknande fokus, rest frågan om återlämning
och funderat mer specifikt över hur helande- och läkandeprocessen kunde utformas för att ge upprättelse
åt de individer som upptagits i samlingen i dialog
med det, i detta fall, tidigare koloniserade landet Sri
Lanka.
De mänskliga kvarlevorna från Sri Lanka vid
KI:s samling har katalogiserats och sorterats som
”III.33, Singales, Ceylon,
1889”, ”III.34, singales”
och ”III.35, singales, [manligt], barn”. ’III’ indikerar den geografiska
kategorin ”Asien, Ostindien”. Den fjärde
kvarlevan från en srilankesisk individ har
kategoriserats som ”III.40, Hindu, Madabar, Dambool, Ceylon” och daterats till
1889 med koppling till en ”Dr Morgan”.

Kvarlevorna har inkommit i samlingen efter år 1860 men före år 1900. Inga kvarlevor från urbefolkningen veddas finns
följaktligen vid KI:s anatomiska samling
(mejlkorrespondens med Olof Ljungström, KI).
Gällande kvarlevorna ”III.34” och
”III.35” är det oklart vem som har samlat
in dessa och vilket år
de införts i samlingen.
Det är även oklart vem
som insamlade ”III.40”
som införts i samlingen år 1889. Men vid en
närmare
granskning
av förordet i Fristedts
reseskildring riktar Fristedt ett särskilt stort
tack till den svenske
konsuln i Colombo, mr
F. W. Bois samt två bröder i Kandy vars namn uppges vara ”Th.
och O. Morgan, hvilka alltid stodo mig till
tjänst med råd och upplysningar”. Om Fristedt hade någon roll gällande införandet
av ”III.40” i samlingen kan den svenske
konsuln och bröderna ha haft en funktion

Självfallet hade jag
önskat att någon
tidigare hade
bevittnat kraniet
med ett liknande
fokus, rest frågan
om återlämning
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drivits på de mänskliga kvarlevorna från
Sri Lanka, däremot har de ställts ut. KIs
kraniologiska samling i det anatomiska
museet var öppen två dagar i veckan och
utgjorde en av de sevärdheter i Stockholm
som drog till sig en publik. Det som kan
sägas om hur samlingen var uppställd
efter branden 1892 är att den ordnades
geografiskt, efter världsdelarna, med
kranier från Sri Lanka insorterade som
’Asien, Indien’. Anders Retzius museiordning var mer komplex och avspeglade
hans historiesyn om folken och rasernas
(som han uppfattade detta) inbördes historiska förhållanden. Som Eva Åhrén har
beskrivit var museet en materiell, rumslig
gestaltning av ett sätt att tänka, en manifestation av Retzius vetenskapssyn och
museet hängde nära samman med undervisning och publikation av forskning.
Vi sätter oss ned i mötesrummet på
tredje våningen i Haga Tingshus. Klockan
är ungefär halv elva på förmiddagen. Olof
Ljungström har en bärbar dator framför
sig på bordet, ett PM om srilankesiska
mänskliga kvarlevor i KI:s samling som
han har förberett till mig och sin mobiltelefon samt en vit låda. Han vill säkerställa att jag får med mig hela historien om
kvarlevorna. Jag tar fram mitt block och
börjar anteckna.

I den vita lådan märkt ”III 33, Ett mänskligt kranium, Asien, Ostindien” finns alltså kvarlevor från en
människa som en gång levde i Sri Lanka. Foto: Daniel Cidrelius
som medlare eller facilitatörer åt Fristedt.
Att Fristedt inte titulerar ’O. Morgan’ som
’Dr’ kan tyda på att det är oviktigt i sammanhanget för läsarna av reseskildringen
givet 1800-talets utvecklingsperspektiv
som värderade européer högst och ”de andra”
som lägre.
Dessa fyra mänskliga
kvarlevor har en gång
i tiden varit individer
med identiteter och
livshistorier.
Men när, till exempel ”III.33” och ”III.40”,
upptogs i KI:s anatomiska samling kände exempelvis inte Gustaf
Retzius, som då var ansvarig för den anatomiska samlingen, till deras respektive
identiteter och livshistoria annat än den
givna information från personen som

samlat in dem och i vilket land samt vilken världsdel. Praktiken att katalogisera
och sortera in mänskliga kvarlevor från
exempelvis en singales i denna anatomiska samling handlade inte om att avhumanisera personen utan
snarast om att göra individen till en del av en representativ kraniesamling för
ett jämförande studium av
jordens olika folk.

De fyra mänskliga
kvarlevor har en
gång i tiden
varit individer
med identiteter
och livshistorier.
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Vid Haga Tingshus, där KI:s

anatomiska samling finns
arkiverad, möter jag Olof
Ljungström, föreståndaren
som idag ansvarar för samlingen. Här ska
jag få se den mänskliga kvarleva som Fristedt erhöll under sin forskningsfärd i Sri
Lanka under slutet av 1800-talet. Enligt
Olof Ljungström har ingen forskning be-

Jag ber att få se kraniet. Olof Ljungström

nämner att det har packats in i den vita lådan som står framför honom för att skydda det från stötar och damm. Så har även
de övriga kranierna i samlingen paketerats. Olof Ljungström undrar om jag verkligen vill se kraniet. Det är en etisk fråga
att visa kraniet och möjligt att ifrågasätta
huruvida jag ska få se det. Att öppna lådan
och visa mig kraniet idag kan tolkas som
en upprepning av övergreppet att göra
kraniet till en del av den här sortens samling, enligt Olof Ljungström. Hade exempelvis de anatomiska samlingarna fått stå
på det sätt som de en gång stod kunde det
tillåta ett närmande av det ursprungliga
övergreppet och undersöka och förklara
det utan att först behöva reproducera det.
Därav blir det viktigt att motivera varför
jag ska få se kraniet.
I samband med min förfrågan ställer
jag KI inför dilemmat att bedöma graden
av min motivering.
KI får sålunda en position som gränsvakt i detta sammanhang men incitamen-
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tet kommer i detta fall från mig. Givet mitt
ursprung i Sri Lanka, mitt syfte att resa frågan om återlämning som ett led i en försoningsprocess anser jag att det vore orimligt
att KI nekat exponering av den här individen för mig. Enligt mitt perspektiv består
övergreppet snarast i att Fristedt förde hit
kraniet, skrev på det, värderade det ekonomiskt, förhandlade om priset och sålde
det för att bli införlivat i en samling som i
ett vidare perspektiv utgjorde en del av det
naturhistoriska projektet att bland annat
härleda svenskarnas ursprung till de så
kallade germanerna eller indoeuropéerna
och positionera européerna högst i en föreställd utvecklingshierarki. Sedan ser jag
även den fortsatta bevaringen av samlingen
som problematisk. Den kunskap som kan
erhållas utifrån samlingens historia är så
gott som känd genom anatomernas skrifter
och de vidare studier som kan bedrivas bör
väl inte involvera ett behov av att studera
kranierna anatomiskt, så vad är meningen
med att bevara kranierna i arkivet?

Förhandlingen av priset på individen vars

kranium blev katalogiserat och sorterat
som ”III.33” kan delvis studeras i ett brev
från Sven Lovén, intendenten för evertebratavdelningen vid Zoologiska museet,
till Gustaf Retzius, den 11 juli 1889. Fristedt förmodar att kraniet särskilt ska
intressera Retzius ”då
detta folkslag numera äro
i starkt aftagande”. Enligt
Ljungström hamnar slutpriset dock på 36 kronor.
vilket intendenten uppges
vara nöjd med. Detta säger något om marknaden
för mänskliga kvarlevor
under slutet av 1800-talet
och talar för rimligheten i
att liknande förhandlingsprocesser ägde rum för de australiska och
nyzeeländska kvarlevorna Fristedt samlade in, även om det exempelvis inte finns
någon brevkorrespondens kring dessa
föregivna förhandlingar. Möjligen skedde

förhandlingarna muntligt. På det hela taget hade Retzius förvärvat av Fristedt, ett
kranium av en singales, tre av australier
och två av nyzeeländare, vilka Retzius i sin
tur överlämnade i gåva till Karolinska institutets museum.

Att Fristedt uppger att kraniet (III.33)

från den singalesiska individen särskilt
ska intressera professor Retzius då ”detta folkslag numera äro i starkt aftagande”
kan utgöra ett sätt att skapa ett högre vetenskapligt värde och därmed höja försäljningspriset. Men det kan
också vara så att Fristedt
uppfattar att kraniet
från denna individ tillhör ett folkslag som var
i starkt avtagande. I reseskildringen förekommer nämligen samma
formulering då Fristedt
skildrar gruppen av individer i Sri Lanka som
tillhör kasten eller yrkesklassen rodiya
vilka representeras som en av de lägsta
kasterna och klasserna inom den singalesiska folkgruppen. ”De finnas numera endast i närheten af Kandy, och deras antal
är i starkt aftagande. Af denna föraktade
klass lämnar sir J. E. Tennent en liflig och
målande skildring, hvarur vi här tillåta oss
anföra en del”. Detta tyder
på att kraniet kan komma
från en singalesisk individ
ur rodiyakasten.
Jag vet inte exakt vad
jag kommer få ut av att
se ett kranium av en
singales som levde under
1800-talet. Det rör sig om
en individ som har förträngts från det svenska
kulturella medvetandet
och förnekats samtidighet genom att positioneras som lägre stående i ett föreställt
utvecklingsperspektiv (framförallt i förhållande till de europeiska 1800-talsvetenskapsmännen). Min förhoppning med
att uppmärksamma denna och de övriga
srilankesiska individerna är att väcka frågan om repatriering av mänskliga kvarlevor och bejaka deras existens i väntan på
att de får en värdig begravning.
Det är kallt i rummet. Olof Ljungström
packar upp den vita lådan. Lägger kraniet av individen på mitt anteckningsblock.

I samband med
min förfrågan
ställer jag KI
inför dilemmat att
bedöma graden
av min motivering.

FAKTA Källor
För en fullständig källförteckning se artikeln
på Sydasien.se. Här listas böcker, avhandlingar
och artiklar. För alla som är intresserade av att
gå på djupet i ämnet finns en del att hämta på
olika museer, exempelvis Etnografiska museet
och Historiska museet, båda i Stockholm.
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Det är en känslomässig upplevelse att se
det. Jag får en hel del adrenalin i kroppen. För exempelvis 1800-talsanatomer
skulle betraktandet av detta kranium
möjligen ses som en åtråvärd utomeuropeisk skalle med ett visst indexmått. Min
spontana reaktion är att det är helt sjukt.
Helt sjukt! Jag beskådar ett kranium av en
individ som en gång har varit införlivad
i en museisamling. När allt kommer omkring skulle det kunna vara en förfader till
mig. Det berör mig. Utsatt och exponerad
ligger individens kranium på mitt anteckningsblock.
Vem var denna unika individ vars kropp
fragmenterades och
separerades från sitt
ursprungsland?
Hur såg hens livshistoria ut innan hen upptogs i ett jämförande
studium av planetens
olika folkgrupper? Är
det inte dags att en helande och försonande process påbörjas för att ge de mänskliga kvarlevorna vid svenska museer ett
värdigt livsavslut?
I princip kan repatriering av mänskliga
kvarlevor göras om det kommer en förfrågan från exempelvis den srilankesiska
staten eller någon förening eller ett museum i Sri Lanka. Till att börja med äger den
svenska staten kranierna. Det är den svenska staten som efter en utredning ska besluta om kvarlevorna kan återlämnas. I detta
sammanhang är det viktigt att det står
klart att den aktör som mottager kvarlevor
ska göra vad som anses bra att göra med
kvarlevorna. En risk består i att kvarlevor
återlämnas till ett museum där de ämnar
ställa ut dem istället för att ge individerna
en värdig begravning. Sedan får det heller
inte finnas några juridiska inskränkningar.

Vem var denna unika
individ vars kropp
fragmenterades och
separerades från sitt
ursprungsland?

Enligt Olof Ljungström har KI gjort fler
återlämningar än någon annan institution i Sverige idag. Så om det kommer
en förfrågan från Sri Lanka skulle utredningsprocessen om återlämning kunna
påbörjas. Följaktligen har jag rest frågan
om repatriering av de srilankesiska kvarlevorna vid Sri Lankas ambassad kring
hur Sri Lankas regering ställer sig till att
ta emot kvarlevorna och ge dem en värdig
begravning i Sri Lanka.
Daniel Cidrelius
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Kamp mot alkoholen – för kvinnors säkerhet
Outtröttligt arbete av
kvinnoorganisation i
Karnataka ger resultat.

FAKTA Tamil Nadu
Delstaten Tamil Nadu ligger vid Koromandelkusten i sydöstra Indien. Delstaten är det
som är kvar efter att ursprungliga Madras
delades upp på 1950-talet. Namnet betyder
”Tamilernas land” på majoritetsspråket tamil.
Delstaten är landets till ytan elfte största och
till folkmängden sjätte störst. Folkmängden
ökar stadigt, med över en miljon människor
per år, och uppgår 2018 till över 81 miljoner
invånare. Största staden är Chennai.
Källor: Wikipedia, Indiapopulation.in

I

de östra delarna av delstaten Karnataka i södra Indien ökar medvetenheten kring kvinnors rättigheter
bland befolkningen tack vare kvinnoorganisationen Grameena Mahila Okkutas
outtröttliga jämställdhetsarbete.
Genom att främja kvinnors inkludering
och mobilisering på gräsrotsnivå tillåts
kvinnorna själva ta makten över de frågor som är centrala för dem, till exempel
att arbeta för att minska mäns våld mot
kvinnor. Alkoholismen lyfts fram som en
av orsakerna till det upplevda ökande våldet i samhället – något som Okkuta och
dess medlemmar hoppas stävja genom
att lobba för ett delstatsomfattande alkoholförbud.
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tillbaka arbetat med att stärka kvinnor
både socialt, politiskt och ekonomiskt i
en kontext som de beskriver som mansdominerad och färgad av patriarkala värderingar. Enligt Okkuta är indiska kvinnor

Illustration: Creative Commons,
PlaneMad, Wikimedia

”Okkuta är inte
en ensam hand,
Okkuta är 10 000
händer förenade”

16

76 º

32 º

Kvinnoorganisationen har sedan 20 år

på landsbygden särskilt sårbara för könsbaserat våld på grund av låga utbildningsnivåer, fattigdom och bristande kunskap
om sina rättigheter.
Alkoholismen är utbredd i Indien och
ger upphov till en rad olika problem,
menar Pushpalatha som arbetar på Okkuta. Förutom ökat våld i allmänhet är
det främst kvinnor och barn från fattiga
familjer som drabbas hårdast. Utöver att
bli både fysiskt och psykiskt utsatta för
våld av alkoholiserade makar eller andra
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Chandrika och Lakshmamma, styrelsemedlemmar i Okkuta, går i demonstrationståget med ett plakat med texten
familjemedlemmar drabbas de även ekonomiskt då familjens inkomst och besparingar går åt till att köpa alkohol – pengar
som egentligen skulle spenderats på mat
eller utbildning.

Som ett led i arbetet med att minska våld
mot kvinnor stöttar Okkuta, tillsammans

med en rad andra organisationer, förslaget om ett alkoholförsäljningsförbud i
den indiska delstaten Karnataka. På en
konferens som ägde rum i slutet av oktober i staden Raichur i norra Karnataka
var det just detta alkoholförbud som stod
i centrum. Konferensen avslutades med
ett demonstrationståg där över 10 000
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”Alkoholförbud – en fråga om kvinnors säkerhet”. Foto: Gabriella Johansson.
deltagare, de flesta kvinnor, marscherade
för att överlämna en begäran om ett alkoholförbud till de politiska partierna som
går till delstatsval i maj 2018.
– Okkuta är inte en ensam hand, Okkuta
är 10 000 händer förenade, säger styrelsemedlemmen Lakshmamma och framhåller den kraft och det inflytande som
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organisationen utgör i samhället.
I dagsläget är försäljningen av alkohol
i butik förbjudet i fyra av Indiens totalt
30 delstater, men visionen hos Okkuta
och dess nätverkspartners är att samtliga
delstater ska förbjuda försäljningen av alkohol.
– Om alkoholförsäljning skulle bli för-

bjudet skulle det bland annat medföra att
våldet mot kvinnor minskar och att fattiga
familjers ekonomi skulle stärkas, säger
Pushpalatha med övertygelse i rösten.
Trots Okkutas uppfattning om att Indien sett en ökning av det genusbaserade våldet, finns ändå hopp om en ljusare
framtid. Ett alkoholförbud ses som en del
av lösningen och om det skulle bli verklighet efter delstatsvalet i maj skulle det
vara en delseger för Okkuta och deras
nätverkspartners i arbetet med att stärka
kvinnors ställning på den indiska landsbygden.

Denna framtidsoptimism görs extra tydlig
då M.S. Jayalakshmi, administratör tillika
kassör på organisationen, konstaterar att
”det är inte en dålig tid, bara en dålig minut”.

Josefine Mattsson
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studier är autism ett ord som lärare har
hört talas om via populärkultur eller media, men de har sällan någon annan koppling till syndromet.

Även om medvetenheten kring autism
ständigt ökar, är kunskapen fortfarande
låg bland lärare.
Den låga kunskapen om autism är inte
enbart negativ menar Shruti som jämför
med hennes erfarenhet från svenska skolor. De lärare som hon pratat med i Indien
ser fortfarande individen i barnet och inte
bara ett autistiskt barn. När hon diskuterat de autistiska elevernas förutsättningar
beskriver de indiska lärarna
ofta barnet utan förutfattade
meningar och lyfte ofta fram
deras positiva egenskaper.
Numera finns det regelverk som innebär att statliga
skolor måste låta alla barn gå
i skolan.
Utbildningsprogrammet
Sarva Shiksha Abhiyan, översatt till ”utbildning till alla”,
Prisbelönta filmen
innebär att alla barn mellan sex och fjorTere Zameen Par
ton års ålder har rätt till skolgång. Alltså
behandlar ämnet
kan inte statliga skolor neka ett barn skolutmaningar för
gång, men det innebär inte att skolan har
annorlunda barn
i det indiska skolsys- resurser att ge autistiska barn det stöd
temet. Foto: Aamir
som ibland krävs.
Khan productions
– Fokus har legat på att få barn att komma till skolorna men statistiken bygger på
stånd. Hon fick höra av en professor på
hur många barn som är registrerade i skosin institution att det inte var någon melorna. Det behöver däremot inte säga nåning att studera autism inom det indiska
got om närvaron eller skolans tillgängligutbildningssystemet. Det fanns ju redan
het. Nu måste vi fokusera på att få barnen
forskning kring vad som är effektiva utatt lära sig och ta till sig av utbildningen.
bildningsmetoder i Sverige. Det är just
Enligt Shruti har utbildningen och
denna inställning Shruti vill motarbeta.
förutsättningarna för autistiska barn
Som titeln på hennes avhandling (Autismförbättrats avsevärt de senaste tio åren.
in-context. An investigation of schooling
Utbudet av specialskolor i Indien ökar.
of children with a diagnosis of autism in
Dessa skolor är ofta föräldrakooperativ
urban India) tyder på, pratar hon mycket
eller ideella organisationer som har kunom vikten av kontext och
nat utöka sin verksamhet
förutsättningarna för barmed statligt stöd.
nen som går i skolan.
Utvecklingen är driven
Hur är då situationen
av föräldrar som tar till
i indiska skolor för barn
sig information via intermed autism? Shruti har utnet på egen hand.
fört sin forskning i urbana
– Idag kan föräldrar
områden där medelklassen
som har de möjligheterär stor och tillgången och
na läsa om behandlingar
utbudet av stöd för barn
som är nya i USA och börmed autism är större än på
ja använda dem för sina
landsbygden. Enligt hennes Shruti Taneja Johansson.
barn nästa dag.

Tack vare föräldrars och organisationers engagemang diskuteras autism
numera offentligt, och rättigheter för
personer med autism är inkluderat i den
nya lagen angående funktionshinder som
godkändes i december 2016.

Däremot anses privatskolor, även billiga

privatskolor, vara bättre än statliga skolor och specialskolor. Shruti hävdar att
forskning visar att så inte alltid är fallet,
men den allmänna uppfattningen är att
det man betalar för har ett större värde.
För de familjer som vill klättra i den sociala hierarkin är det alltså viktigt att deras
barn går i privatskola. Det
är vanligt att privatskolor
hittar på ursäkter att få
elever som kräver extra
resurser att sluta på skolan. Det är inte längre accepterat att öppet avvisa
ett barn på grund av deras
funktionshinder. Istället
skyller skolan på att de
inte har resurser nog för
barnet eller liknande ursäkter.
De föräldrar Shruti har träffat genom
sin forskning beskriver hur de strategiskt
måste välja hur mycket de ska berätta för
personalen på skolan och när de ska berätta. För mycket information för tidigt
kan innebära att barnet inte får börja eller
fortsätta på skolan, och för lite information innebär att barnet inte får tillräckligt
stöd.

”Nu måste vi
fokusera på
att få barnen
att lära sig
och ta till sig
av utbildningen”

Inkluderande undervisning
tar plats i indiska skolor
Kunskapen om barn med autism och andra funktionshinder ökar stadigt i Indien.
H
ur utbildas barn med funktionshinder i Indien? Hur inkluderande är undervisningen för barnen med speciella behov i allmänhet och
autism i synnerhet? Sydasien har träffat
Shruti Taneja Johansson, som disputerat
på området autism i indiska skolor.
Hon menar att vi måste vända på perspektiven och ställa nya frågor för att lära
oss mer om barn med funktionshinder.
Hon disputerade med sin avhandling om
autism i indiska skolor vid Göteborgs universitet 2015. Sedan dess har hon utvecklat sin forskning kring utbildnings- och
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funktionshinderfrågor i Indien, och jag
träffar henne på hennes kontor för att diskutera funktionshinder
och utbildning i Indien.

”Vad är det som inte

och hur barn med funktionshinder utbildas i Indien. Hon berättar om en process
att tolka den komplexa
situationen utifrån den
indiska kontexten, och
förstå hur autism tolkas
i Indien av lärare och
föräldrar.
– Man kan inte se på
funktionshinder utan att
se nyanserna och komplicerade sociala mönster, säger Shruti Taneja Johansson.
Som ung doktorand mötte hon mot

”Man kan inte se på
funktionshinder utan
att se nyanserna
och komplicerade
sociala mönster”

fungerar i indiska skolor?” Shruti reagerade
på den vanliga frågan
och vände istället på
frågeställning under arbetet med sin avhandling ”Autism in Context”. Hon ville istället
ta reda på hur indiska skolor fungerar,
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Alla dessa aspekter och hela det indiska

utbildningssystemet måste beaktas när
man ska förbättra situationen för barn
med autism i Indien. Shruti beskriver hur
internationella organ och agendor har varit pådrivande i utvecklingen. Enligt internationella normer går utveckling mer och
mer mot inkluderande undervisning, där
barn med särskilda behov deltar i allmän
undervisning. Hon är kritisk till detta och
menar att man inte kan överföra ett system från ett land till ett annat.
– Hur kan man förvänta sig att en lärare
med 50 till 60 elever i klassrummet ska
kunna tillgodose enskilda barns behov?
Det är därför hon ständigt återkommer
till vikten av att se barn och deras funktionshinder i deras kontext och se bortom
ensidiga internationella diskurser.

Henrik Schedin
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Maldives
text in english

Bitter conflicts in the “tourist paradise” reaching boiling point
Deep political and religious divide, protests,
hunt for political opponents and state of emergency – uncertain future for the Maldivians.

T

he Maldives is a tourist paradise.
The island chain of 26 atolls attracts more than 1.5 Million visitors every year. But alongside the clear
blue waters and perfect beaches, this is a
country riven with deep political and religious conflicts. And now those conflicts
are reaching boiling point.
After the country’s supreme court ordered the release of nine jailed opposition politicians at the start of February,
the Maldivian president, Abdulla Yameen,
declared a 15-day state of emergency.
Yameen stated that the state of emergency was necessary since he wanted to
investigate if a coup was being plotted
against him. The Maldivian police duly arrested former president Maumoon Abdul
Gayoom and the army stormed the Supreme Court building.

The Maldivian police have reportedly
entered tourist resorts in their hunt for
political opponents. In response to these
authoritarian actions, protests erupted in
the streets of the capital, Malé.
Even within the country, it’s not clear
what exactly is happening. With contradictory and confused reports emerging
minute-by-minute, other countries are
now advising their citizens either to refrain from travelling to the Maldives, or to
exercise caution if they do so.
This situation has also soured the diplomatic relationship between India and
China after another former Maldivian
president, Mohamed Nasheed, expressed
his desire to see India send troops to help
keep the peace. China, which has recently
invested in the Maldives, responded that
India “has no justification for intervening
in the Maldives crisis”.
On the face of it, this might look like a

political power struggle with causes both
domestic and international. But there’s
something else at work too: the Maldives’
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very particular religious politics.
Maldivian authorities claim that 100%
of its population are Muslims, and you
need to be Muslim to be a citizen. Conservative Islamic groups in the country have
been vocal in their support of the current
leadership.

In the 2013 election, when Yameen replaced Nasheed, the rhetoric used against
Nasheed portrayed him as anti-Islamic.
One pamphlet widely circulated on social
media read: “President Nasheed’s devious
plot to destroy the Islamic faith of Maldivians.” The current ruling party also organised a rally with the slogan “my religion,
my nation” during this time of crisis. A
protest against president Abdulla Yameen.
Conservative religious elements are
very visible in the Maldives. One Maldivian friend told me that someone yelled
at him because his small shorts were an
affront to Islamic values – and in today’s
Malé, the niqab (the full veil) is more visible than ever before.
I myself recently visited the Maldives
to talk to different universities about setting up exchange programs between my
own university and Maldivian ones. As
a scholar of religion, I was surprised to
hear from these institutions that they had
conducted research on Muslim extremists
in the country. Among the countries that
produce recruits to the so-called Islamic
State (IS), the Maldives makes one of the
highest per capita contributions: there
are estimated to be more than 200 Maldivians fighting for IS in Iraq and Syria.
One international player in this crisis is
Saudi Arabia. Like the Chinese, the Saudis
have invested plenty of money in the Maldives – it recently granted the Maldives a
US $ 150M loan to pay off its foreign debt.
The political opposition in the Maldives
blames Saudi Arabia for spreading the
conservative and violent form of Islam

Protesting for political freedom outside the Supreme Court in Malé.
that the current regime espouses.
According to the opposition, the Saudis
finance conservative Maldavian imams
who spread Wahhabist doctrines across
the country. International relations
scholar Azra Naseem also sees a pattern
between the radicalisation of Maldivians
and the influence of Saudi Arabia.
As Naseem puts it:
– The increasing hegemony of Salafist/
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Foto: Dying Regime, Flickr
Wahhabist ideologies over Maldivian religious and social cultures and thought,
and its control of religious discourse,
forbid Maldives from speaking of not
just another religion but also to pick up
on any other strand of thought in Islam
other than their own. Sufism, which is so
much a part of South Asian Islam … is discouraged in the Maldives if not outright
outlawed.
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These conservative trends are at work
across South Asia. Sri Lanka, for example,
is feeling the growing influence of so-called da’wa (missionary) movements such
as Jamaat-e-Islami and Tablighi Jamaat.
These movements started their missionary activities in the 1970s, but they
have since become part of a violent and
deadly conflict between so-called reformists (conservatives) and Sufis. The

same dynamics are at work elsewhere
too.

But so far, only in the Maldives has a full-

blown political crisis broken out – and the
outcome of that crisis might yet turn out to
be a preview of things to come elsewhere.

Andreas Johansson

This article was previously
published in The Conversation.
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Big Brother meets big data

Largest, “most sophisticated” biometric system in the World underway in India.

C

alled the World’s largest biometric system, the Aadhaar card issued by the Unique Identification
Authority of India (UIDIA), is supposed to
map the biometric information of India’s
1.3 billion citizens. The Government of India expects every Indian to have an Aadhaar card, and the process of collecting
the data is underway.
The UIDIA stated on the Government of
India's website that Aadhaar has 1.19 billion enrolled members as of 30 Nov 2017.
Exactly a month later, the numbers surprisingly changed in the negative direction. While some states show saturation
on over 100 percent, leading to fears of
duplication, the overall implementation
has come down from 99 percent to 88.5
percent.
Notwithstanding such discrepancies
and privacy concerns voiced by the Indian intelligentsia, World Bank Chief Economist Paul Romer described Aadhaar as,
“the most sophisticated ID programme in
the world.”

Meanwhile, three Dalit brothers died of
starvation in July 2017 near Karnataka’s
Gokarna town after the family was denied rations for six months because they
did not have an Aadhaar card. Their deaths were reported by a civil rights group
called People’s Union for Civil Liberties.
A report on the deaths was submitted
by the group to the State Government on
October 13 2017. There are several other
cases where senior and poor citizens have
been denied pension and ration because
of not having an Aadhaar Card.
On December 25, Etwariya Devi, a
67-year-old widow, died due to starvation in the state of Jharkhand. Her family was unable to procure food after the
Aadhaar-enabled point of sales machine
couldn’t authenticate the biometrics of
her daughter-in-law. An investigation orQueue outside Aadhar
registration center.
Foto: Rohit Bhatia
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dered by the state’s chief minister revealed that other deaths in Jharkhand, such
as that of eleven-year-old Santoshi Kumari had occurred due to starvation as her
family could not procure food from the
Government authorized fair-price shop
as their ration card was not linked with
Aadhaar. State officials had previously
maintained that the girl died of malaria.

India’s information protection laws are
currently inadequate to tackle the issue
of data commodification and exploitation.
Many citizens have no idea about the internet itself. Increasing
concerns around privacy, the potential for surveillance, and exclusion
of eligible beneficiaries
from welfare schemes
from the leveraging of
Aadhaar-based systems
led to the project's validity being challenged
in the Supreme Court of
India.
Staring March 2017,
a campaign was launched by Indian telecom
operators and banks, under pressure
from the Government of India. The firms
started pressurising their customers for
providing Aadhaar numbers. Emails threatening bank customers with closure
of accounts were sent out regularly. A
petition was filed in the Supreme Court
challenging the Government's directive to
link the accounts and telephone numbers
with Aadhaar numbers.

pulsory for basic financial and benefit
schemes. In Delhi, All India Institute for
Medical Science started asking ten times
the fees required for registration to patients who did not have the card.

Since 2009, UIDAI functioned as an attached office of Planning Commission. On
3 March 2016, a money bill was introduced in the Parliament to give legislative
backing to Aadhaar. On 11 March 2016,
the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, benefits and
services) Act, 2016 was passed in the Lok
Sabha. On 26 March, this
Act was notified in the
Gazette of India.
In 1999, after the Kargil war, the Kargil Review Committee was formed to study the state of
national security. It submitted its report to Prime Minister, Atal Bihari
Vajpayee, who belonged
to Bharatiya Janata Party (BJP). Among its various recommendations,
was the proposal that
citizens in villages in border region be
issued identity cards on a priority basis,
later such ID cards should be issued to all
people living in border states. Vajpayee’s
Government went out of power in 2004.
Under the Congress government that followed, the Aadhaar card implementation
took a backseat. On 23 June 2009, Nandan
Nilekani, the co-founder of Information
Technology firm, Infosys, was appointed
to head the project.
In 2012, a former Karnataka High Court
judge, K. S. Puttaswamy, and a lawyer, Parvesh Khanna, filed a Public Interest Litigation against the government in the Supreme Court of India. They said that the
government was implementing the project without any legislative backing. They
pointed out that the National Identification Authority of India Bill, 2010 which
introduced in the Rajya Sabha was still
pending then. They further said that since

“Among its various
recommendations,
was the proposal
that citizens in villages in border region
be issued identity
cards on a priority
basis”

According to a petition, filed by activist

Dr. Kalyani Menon Sen, the government's
rule on linking Aadhaar violates the fundamental right to privacy and equates citizens, including the elderly, women and
students, with money launderers.
The government fast tracked bills by
introducing them at the end of the Parliament’s session. Opposing parties could
not hold a debate challenging the steps
taken to make the new identity card com-
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UIDAI was running on an executive order,
it cannot collect biometric data of citizens
as it would be a violation of privacy under
Article 21 of the Constitution of India. In a
later judgment the Supreme Court stated
that the citizens of India have a fundamental right to privacy. Despite the judgment, the Government continues stating
that it is compulsory for every citizen to
have the Aadhaar identification number.

How to waste your citizen’s time and effort while acquiring data.
The procurement of the 12-digit number bearing biometric card is no easy
task. On 22 December 2017, this reporter
found queues stretching to half a kilometer at seven am in the
morning at one Aadhaar center in Bombay.
The next morning the
queue was longer. As
expected, the rich and
powerful did not stand
in the queue. They were
represented by drunken
auto-rickshaw drivers
who slept in front of the
information collection
center the night before. These drivers
had been paid six hundred rupees (ten
US Dollars) with which they bought some
alcohol to make sleeping on the pavement
bearable. In the morning, when housewives and older citizens arrived they found
themselves on the wrong end of the queue.

is highly unlikely that the numbers quoted by the Government are true.
On 27 December, this reporter found
another Aadhaar Center had opened in
a branch of the privately owned Kotak
Mahindra bank. A few citizens had managed to push agents out in the morning.
The auto-rickshaw drivers could not be
moved as they slept through the morning
with no agents to wake them up. When
the rich citizens arrived they could not
co-ordinate with the drivers, as they did
not know which driver represented them.
Once an appointment number is allotted, the individual has to be present to the
same center to submit identification papers and biometrics. It became clear why
the Government was interested in implementing
this scheme, and linking
it to bank accounts and
telephone numbers. All
the data an Indian citizen could possibly have
can be extracted. Citizens
have to submit fingerprints, photos, and an iris
scan is taken. This data is
a treasure of information
for multinational corporations who want
to get the demographic data of the Indian
market to exploit it further.
An acknowledgement was printed by
the Aadhar representative, who said that
the card would be allotted within 90 days.
The card will state the 12-digit unique
identification number that a citizen will
have to quote while accessing a range of
essential services, and while applying for
any benefits or renewing identification
papers. If any data is printed incorrectly,
the citizen is expected to queue up again
for corrections. Indians living abroad are
exempt from the scheme but if they want
to renew their Indian passports in India,
it is required that they quote an Aadhaar
number while applying for one.

“She died for want
of medical care at
a private hospital
as it insisted on
having the patient's
Aadhaar card.”

To cause confusion and obstruct move-

ment, the agents who co-ordinated with
the rickshaw drivers, parked their motorbikes around the entrance to the center.
As the opening time of 8.30 am neared,
richer Indians arrived in cars and replaced the now hung-over auto-rickshaw
drivers at the front of the queue. Students,
housewives with children and elderly
were left behind. Any protests were met
with abuses and tirades by the coordinating agents who clearly benefitted monetarily from this new Government scheme.
The officer from the Aadhaar Center issued 30 appointment numbers, and ran off
inside his office after shutting the gate.
Many returned home disappointed. Most
centers issue only 25 to 30 numbers per
day. With this pace of implementation, it
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The deadline to link Aadhaar number

with bank accounts has been postponed
from 31 December 2017 to 31 March
2018. This announcement was made in
the last days of 2017. After losing popularity by implementing demonetization,
and faced with a rapidly rising unemployment rate, Narendra Modi is gearing up
for the next elections. The data procured

from Aadhar can be traded for election
campaign funds. Tactics of implementing
the Aadhaar scheme gained momentum
after the current BJP government led by
Narendra Modi came into power. Modi
opposed the Aadhaar card when the previous Congress party led government was
ruling.
In developed countries, identification
numbers are allotted to citizens guaranteeing rights and benefits. The Government
of India is not making any promises that
Indians will stop dying of hunger after
Aadhaar is implemented. The Aadhaar
Card has no security features such as holograms. It is not considered as a proof of
citizenship.

A widow of a soldier who died in the

Kargil war of 1999, the very incident that
led to the creation of the Aadhaar card,
died on Dec 30 2017 because a hospital
in her home state of Haryana refused to
admit her without an Aadhaar card. Her
son Pawan Kumar Balyan said, “Shakuntala Devi (55), widow of Kargil war martyr Havaldar Laxman Dass, died for want
of medical care at a private hospital as it
insisted on having the patient's Aadhaar
card.”
Pro-freedom and anti-Aadhaar activists are harassed and abused online by
BJP party workers who operate several
fake social media accounts. A book mapping the creation of the Aadhaar is released. The Government has spent 1.4 billion US Dollars on the Aadhaar project.
This money could have saved many lives
if invested in public food distribution and
healthcare systems.
It is evident that California-born World
Bank Economist Paul Romer has interests
of the multi-national corporation’s at
heart. With little track record in dealing
with poor countries, Romer’s scheme for
lifting Africa and Asia out of poverty involves them giving up a big chunk of their
land to a rich country. Policy experts from
Washington can take over land of a poor
country, and invite multinational companies to set up factories. His praise for
the Aadhaar project underlies the link
between international financial institutions, giant multinational corporations,
and the intrusive state-corporate complex in India.

Rohit Bhatia
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Fozila Khatun, öbo.
Foto: Troy Enekvist
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Gabura har ...
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... ingen framtid
Stigande vattennivåer på ön Gabura gör livet ständigt
allt svårare för öborna. De som är kvar saknar både
pengar och mark att bygga på när ön försvinner.

Gabura är en ö belägen i södra Bangladesh, just på
gränsen till floddeltat Sundarban. Ön är hem
åt 44 000 människor. Fozila Khatun (föregående sida)
har under senaste året tvingats söka skydd två gånger då
vattnet tagit sig igenom vallen och översvämmat ön.
Foto: Troy Enekvist

E

n ensam man kommer körande på
sin motorcykel på en vall med vatten på båda sidorna. På ena sidan
har han Sundarbans ﬂoddelta och på andra sidan ön Gabura, som är nästan helt
vattenfylld.
– Jag har tvingats ﬂyttat fyra gånger.
Platserna där jag tidigare bodde ligger nu
på botten av ﬂoden, säger Fozila Khatun.
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Gabura är en ö belägen i södra Bangladesh, just på gränsen till ﬂoddeltat Sundarban. Ön är hem åt 44 000
människor. Upphöjda vägar ringlar fram
mellan husen och kopplar samman de olika ﬁsk- och räkodlingarna som är invånarnas största inkomstkälla på ön. En tre
mil lång vall omger hela Gabura och skyddar ön från det omkringliggande vattnet

– vilket höjs för varje dag.
– Vattennivån stiger hela tiden, samtidigt som vädret blir allt mer extremt.
Stormarna blir värre och kommer allt
oftare, säger Mohammed Mizanor Rahaman, boende på Gabura.

Vallen som omger ön är det enda som

skyddar ön från att helt slukas av det om-
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kringliggande vattnet. När man följer vallen så ser man hur den vittrar sönder, och
hur vägen som går uppe på vallen blir allt
smalare. Den är så smal att inga bilar kan
köra på ön. Under torrperioden använder
man motorcykel eller båt för att ta sig
runt, medan det under regnperioden bara
är båt som går att använda.
Fozila Khatun, 72, ﬂyttade till Gabura
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när hon gifte sig för knappt 60 år sedan.
Sen dess har hon sett ön som sitt hem.
– Jag har tvingats ﬂyttat fyra gånger. De
platser jag tidigare bodde på ligger nu under vatten. Vattnet är nu bara ett par meter från mitt hus, och jag har ingenstans
att ta vägen när det kommer, säger Fozila.
På grund av erosion och stormar så rasar vallen hela tiden sönder och ön sväm-

mar över. Det leder till att ön hela tiden
blir mindre och vallen ﬂyttas allt närmare öns mitt. Dagligen pågår stora arbeten
med att reparera och bygga upp vallen
som hela tiden sköljs bort. Oﬃciella siﬀror
säger att 3 000 personer har lämnat ön
medan invånarna själva vittnar om att en
fjärdedel av öns befolkning har tvingats
lämna ön de senaste tio åren.
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”Jag blir ledsen
varje gång jag
kommer dit. Jag
saknar Gabura.
Invånarna bara
väntar på att ön
ska försvinna.”
Gaburas invånare kan se hur havsnivåerna stiger och äter upp deras fastland. Foto: Troy Enekvist

– Jag har ingenstans att ta vägen när
vattnet kommer, jag har inga pengar att
ﬂytta. Jag är rädd varenda gång det stormar, säger hon.

Fozila har under det senaste året tvingats
söka skydd två gånger då vattnet tagit sig
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igenom vallen och översvämmat ön.
– Under cyklonen 2009 låg mitt hus två
meter under vatten. Jag kunde ﬂytta tillbaka först 2012 då vallen var lagad och de
lyckats få bort vattnet. Framtiden är väldigt
oviss, men den ser inte ljus ut, säger Fozila.
Två av Fozilas söner lämnade ön då mar-

ken där de bodde försvann under vattnet.
Med allt extremare väder drabbas Gabura allt hårdare. År 2009 träﬀades ön
av cyklonen Aila. Vallen som höll tillbaka vattnet sköljdes bort och hela ön vattenfylldes vilket ledde till att tusentals
människor förlorade sina hem och de som
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kunde, lämnade Gabura. Det var en katastrof som stäckte sig över ﬂera år framåt.
– Vallen gick sönder omkring klockan
tolv. Vattnet började strömma in och nådde snabbt upp till över halsen på mig, säger Nazmur.
Nazmur tog sina två nyfödda barn runt
halsen och började simma. Tillsammans
tog de sig till ett cyklonskydd där de bodde i en vecka. När de kunde ta sig tillbaka
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till sitt hus såg de att allt var borta. Bara
golvet fanns kvar, resten hade ﬂutit iväg.
– Vi bestämde oss då för att lämna Gabura. Vi hade ingen mark och kände att det
inte fanns något hopp för Gabura, Gabura
har ingen framtid, säger hon.

Nazmurs mamma bor fortfarande kvar på
ön, de åker regelbundet dit för att besöka
henne.

– Jag blir ledsen varje gång jag kommer dit. Jag saknar Gabura, säger Nazmur. Det är bara en tidsfråga innan det
kommer att hända igen, och invånarna
bara väntar på att ön ska försvinna. De
som har kunnat har redan lämnat ön,
medan majoriteten av de som är kvar
saknar både pengar och mark att flytta
till när ön försvinner.

Troy Enekvist
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Indien

I Indien ser jag mina privilegier
Del två i serien av porträtt av kvinnor i Delhi: Julia Wiræus möter Neelam.

D

et ringer på dörren. Jag har precis stigit upp och Neelam och
Rani har kommit för att diska,
mata katterna och sopa golven. Det är
samma procedur varje vardagsmorgon,
året runt.
Det har tagit tid att vänja sig vid alla
som utför sysslor i hushållet där jag bor.
Pura-wallahn som städar toaletterna,
malin som sköter växterna på terrassen,
gari-wallahn som städar bilen och en koura-wallah hämtar soporna varje morgon.
Därefter sorteras papper, glas och plast
för att säljas vidare till ett kilopris. De
gör saker jag lika gärna kunnat göra själv,
men jag vet att deras liv är beroende av
den inkomst de får.

De indiska städerna sväller över av invånare som precis som Neelams familj flytt
fattigdomen på landsbygden. Hennes syster var den första som lämnade Sitapur
i den folkrika delstaten Uttar Pradesh.
Jordbruket gav ingen försörjning, så syskonen flyttade en efter en till Delhi. De
bor i kyffeliknande förrådsutrymmen och
jobbar åt statliga tjänstemän i mitt område.
Alla hennes syskon är en del av en parallell verklighet som jag knappt vet något
om. Under kvällarna känner jag doften av
chili och vitlök från gasolplattor och på
morgonen hör jag barn
som leker. De är alla migrantarbetare som sökt sig
hit i brist på andra alternativ.
– Det är tryggt och säkert här, utbrister Neelam
när jag frågar om hon vill
bo någon annanstans.
Vi går runt med en varsin glass i handen, då jag
sagt att jag velat intervjua henne. Det
finns miljontals tjänstefolk i Indien, men
deras livsöden uppmärksammas sällan.
Under de första åren visste jag knappt
något om människorna på bottenvåningen i mitt hus. Min hindi var obefintlig
och deras engelska icke-existerande. Vår

kommunikation bestod av artiga hälsningsfraser som ”Namaskar Ji” eller ”Aap
kaise he” med ett ”Bahut bariya” som svar.

Det är annorlunda nu. Jag vet hur Neelam förbereder sig för sin studentexamen och att hon är den första i sin släkt
som har gått mer än åtta år i skolan. Om
några veckor har hon slutprov i hindi och
innan dess sätts hennes kunskaper i samhällskunskap och psykologi på prov. För
det mesta ser jag henne
stirrandes på sin mobilskärm. Neelam är den
av oss som vet mest om
vad som sker på Youtube. Det var där hon lärde sig att göra blommor
av plastflaskor till en
skoluppgift om återvinning. Hennes mamma
kan varken läsa eller skriva. Hon ser inte
på tv, har aldrig varit någon annanstans
än i Delhi och sin hemby och vet knappt
vem Narendra Modi är.
Med tiden förstår jag att Rani och Neelam inte kan sägas upp. Min vän är deras
sociala skyddsnät och ansvarig för deras
leverne. Det är ingen anställning utan
ett sätt att hjälpa människor utan andra
alternativ. Jag frågar Neelam vad hon vill
göra när hon gått ut skolan.
– Gifta mig, utbrister
hon.
Det lät annorlunda för
ett år sedan då hon ville
studera, men nu har släkten börjat leta efter en
passande make. Neelam
förklarar att hon ändå har
sista ordet. Jag frågor vad
hon vill jobba med och
hon svarar kontor. Där är
arbetet reglerat till skillnad för den informella tjänstesektorn som hushållerskorna tillhör. Det finns ingen lagstadgad
minimilön eller garanterad semester. I
princip sätts lönerna efter vad grannarna
betalar och semestern anpassas efter när
arbetsgivarna är bortresta. Många jobbar

jämt och jag tänker på alla de hushållerskor som jag sett i en skrubb någonstans.
Utsattheten är enorm, men i Neelams fall
har jobbet också varit ett sätt att få större
frihet. Så länge hon försörjer sig själv kan
ingen gifta bort henne mot sin vilja.
Indien är ett brutalt klassamhälle där
en stor del av befolkningen kämpar för
sin överlevnad.
Jag vet också att det är dyrt att vara fattig, då det mesta är mycket dyrare när det
köps på en svart marknad
dit många utsatta måste
gå. Jag vet att jag har mer
prylar än jag behöver, kan
äta hur mycket jag vill
och att jag kan bestämma över mitt eget liv. Jag
tar saker för givet, precis
som de flesta andra i min
situation.
Neelam kallar mig för didi – syster – och
andra hon städar hos för auntie, uncle eller mam. Vi tilltalar henne med förnamn.
Det är symbol för den ocean av privilegier
som finns mellan oss och som många tar
för givna.

Indien är ett brutalt
klassamhälle där en
stor del av befolkningen kämpar för
sin överlevnad.

Julia Wiræus

Jordbruket gav
ingen försörjning,
så syskonen
flyttade en efter
en till Delhi
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Neelam är den första i sin familj
som gått mer än åtta år i skolan,
surfar på sin mobiltelefon och
kan lite engelska. Det finns miljontals tjänstefolk i Indien, men
deras liv uppmärksammas sällan.
Foto: Julia Wiræus
#2 2018
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Sri Lanka
2 november är av UNESCO utpekad som Internationella dagen mot straffrihet

för brott mot journalister – Följ #IDEI2018, #ENDimpunity och #Journosafe

Utpekad som ”rovdjur på pressfrihet” förnekar mord
Journalister i Sri Lanka som stod i vägen för regeringens krigsinsatsats sköljdes
med i en mordvåg. I en intervju med Sydasiens Johan Mikaelsson förnekar försvarsministeriets dåvarande chef Gotabaya Rajapaksa att en enda tamilsk journalist mördades. Det häpnadsväckande uttalandet låter sig enkelt motbevisas.

V

id 18-tiden på kvällen samlas ett
hundratal journalister, redaktörer
och aktivister vid Pressinstitutet i
Colombo för att uppmärksamma att World
Press Freedom Day står för dörren nästa
dag, den 3 maj. Detta är bara ett av de till-

fällen då journalister på ön manifesterar,
minns, begrundar och diskuterar. Störst är
minnesdagen för Sunday Leaders redaktör
Lasantha Wickrematunge, som mördades
den 8 januari 2009 och blev en ikon för
kampen för yttrande- och pressfrihet.

Även om fokus för seminariet ligger på
situationen idag och hur medierna ska
utvecklas konstaterar talarna att det som
stör dem mest är att rättvisa inte skipas.
Morden och attackerna på journalister
och redaktioner främst åren 2004–2010

har satt djupa spår. Samtliga av dessa
brott är fortfarande ouppklarade.

I Sri Lankas mediesfär ses ”mediaveteraner” med stor respekt. De har varit med i
gemet åtminstone sedan 1980-talet. Deras
perspektiv är vidare och djupare. De var
med när dödandet och försvinnandena i
slutet på 1980-talet nådde en skrämmande botten. I norr rasade strider mellan tamilska separatister och indiska fredsstyrkor. I söder försökte vänstergerillan JVP
med våld ta makten. Regeringsstyrkorna
slog till brutalt i alla väderstreck.

Mediaveteranerna har upplevt grymheterna på nära håll, sett kollegor dödas på
1980-, 1990- och 2000-talen. Andra bara
försvann. Nu kan de slappna av, eller?
– Det är inte över. De
här mördarna, vilka vi
i många fall vet vilka de
är, går fortfarande fria,
säger en mediaveteran,
en senior redaktör, efter
seminariet.
– De har bara lytt order, inte ens vetat varför
de har dödat en person,
bara fått veta att det
måste göras. På slagfält
handlar det om att döda
eller dödas. Eller hur!?
Där ges ingen andra chans. Vi har också
haft en situation där mördarna i många
fall har mördats av andra mördare.

Mediaveteranerna
har upplevt grymheterna på nära
håll, sett kollegor
dödas, andra bara
försvann. Nu kan de
slappna av, eller?

Politiker såväl i regering som opposition

har ”riktiga skelett” i garderoben. Mediaveteranerna konstaterar att de som beordrat och bär ansvar är de sista att åka fast.
Att intervjua Gotabaya Rajapaksa, försvarsministeriets dåvarande chef, som är

FAKTA Mordet på Dharmeratnam Sivaram
På kvällen den 28 april 2005 blir Sivaram
inknuffad och bortförd i ett fordon utanför
en restaurang i centrala delarna av Colombo.
Dagen efter hittas hans döda kropp i en
högsäkerhetszon i närheten av parlamentsbyggnaden i Colomboförstaden Kotte. Sivaram
hade skjutits i huvudet. Polisens utredare hittar
misstänkta som förhörs och häktas. Spåren
pekar mot paramilitära tamilska grupper som
samarbetar med försvarsministeriet. Utredningen stannar av och kallnar efter politisk
inblandning. Mordet inträffade tre veckor efter
att Mahinda Rajapaksa tillträtt som premiärminister. Ett halvår senare tillträdde Gotabaya
Rajapaksa som chef för försvarsministeriet.
Inte bara journalister uppmärksammade
årsdagen av mordet på Dharmeratnam
”Taraki” Sivaram och protesterade
samtidigt mot den totala straffriheten för
journalistmord. Foto: Johan Mikaelsson
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den som allmänt anklagas för att ha satt
igång mordvågen under inbördeskrigets
slutskede ser de som meningslöst. För deras egen del är det otänkbart.
– Jag vill inte riskera
mitt liv! Och jag är inte
det minsta intresserad
av att fråga honom något
eller lyssna på vad han
skulle säga. Han kommer
att säga att det inte är
sant, ”fake news”.
Det är vad han kommer
att säga?
– Ja. Och han blir glad
att få en plattform. Det
blir bara mer moln som
skymmer sikten. Han
kanske spelar in och hans medieansvarige kan skapa en helt egen historia på webben. ”En utländsk journalist kom hit och
ifrågasatte vår stora politiker och hjälte”.
Risken är att allt blir än mer lerigt för alla
de som mist en anhörig.
Tack vare noggranna försiktighetsåtgärder har de överlevt och blivit ärrade
veteraner. Journalister som inte har haft
samma tur finns listade i boken ”Martyrs
of Freedom of Expression in Sri Lanka”,
som Free Media Movement gett ut.
Medieveteranerna nämner fall där utländska journalister råkat illa ut när de
lagt sig i. Två pressfrihetsaktivister från
Australien fick hotellrummet genomsökt
hölls och förhördes flera dygn. Journalister har skuggats och utsatts för rån och
kidnappningsförsök. Flera har utvisats eller inte fått sina journalistvisum förnyade.
Den amerikanska journalisten Marie Colvin var nära att dö 1999 under en reportageresa in i Tigerland för brittiska The
Times. Hon klarade sig från ön med ett
förlorat öga, men dödades i Syrien 2012.
Nu är det en annan tid och sedan 2015
en ny regering, men mediaveteranerna
tar inget för givet. Lugnet kan övergå i en
ny era av repression. Mord kan åter bli en
metod att bli av med dem som ifrågasatt
och utmanat makten med krav på rättvisa.
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En av öns mest framträdande människorättsaktivister, Ruki Fernando, som också
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deltagit vid seminariet vill inte snäva in
problemet kring enbart pressfrihet.
– Vi måste se bortanför journalister och
medier och se på yttrandefriheten i stort.
De senaste åren och även
i år har människor som
uttryckt sig angripits. De
har hotats och attackerats. Det är hundratals
fall under 2015, 2016,
2017 och 2018 och nästan total straffrihet för
dessa brott, säger Ruki
Fernando.
I Sri Lankas konstitution garanteras
medborgarna yttrandefrihet. I praktiken
fungerar det inte.
– Den som utnyttjar rätten till yttrandefrihet får friheten begränsad efter att de
har yttrat sig. De mest brännande ämnena
rör militären och krigsbrott, buddistmunkar och sex. De anses tabu, utanför ramarna. Även jag som är ganska frispråkig måste hålla tillbaka.
Fernando anser att de förbättringar
som skett i landet måste ses mot bakgrund av den exceptionellt dåliga situationen innan maktskiftet 2015.
– Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex kan tolkas som att det är bra nu.
Men vi borde förhålla oss till internationella standarder, inte hur det var under
Mahinda Rajapaksas styre, eller hur det är
i Nordkorea eller Jemen. Den nuvarande
regeringen säger sig tolerera ifrågasättande, men djupt inne i hjärtat har de en

intolerans mot ifrågasättande, säger han.
Han konstaterar att trots att ett par polisutredningar öppnats, så är uppklaranden långt bort eftersom armén inte samarbetar med utredarna.
Och av de 44 dödade
journalister och mediearbetare som dödades
2004–2010 var endast
tre singaleser, men de
enda brottsutredningar
som öppnats rör mord
och attacker riktade
mot singalesiska journalister.
– Mest slående är det som rör tamilska
journalister, som dödades, och brandattacker mot tamilska medieinstitutioner
som Uthayan. Där sker inga framsteg alls,
säger Fernando. I flera fall har det funnits
ganska övertygande bevis. Här bör det åtminstone inledas förhör och häktningar
av misstänkta, exempelvis för bortförandet av den tamilske nyhetsredaktören Vithyatharan. Han har identifierat och offentligt nämnt namnen på två polisofficerare.
Dåvarande chefen för försvarsministeriet
har också tydligt sagt att redaktören blev
arresterad. Trots detta erkännande så har
han inte förhörts kring arresteringen och
bortförandet. Det finns motvilja mot att
utkräva ansvar för mord, försvinnanden
och attacker mot tamilska journalister och
medieinstitutioner.
Fernando anser att frågor till Gotabaya Rajapaksa, som misstänks för

”De som utnyttjar
rätten till yttrandefrihet får friheten
begränsad efter att
de har yttrat sig.”

Människorättsaktivisten
Ruki Fernando (ovan)
talar hellre om yttrandefrihet än om pressfrihet.
Även de som uttrycker
sig riskerar att råka illa
ut. Tamilska journalister
som rest från Jaffna
till minnesdagen bär
pikétröjor med texten
”Trust me I am a journalist” tryckt på ryggen.
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människorättsbrott, måste vara specifika.
– Allmänna frågor kring att han skulle
ligga bakom hela kulturen med “White
vans” är enkla för honom att vifta bort, säger Fernando.
– Det pågår utredningar men han hålls
inte som ansvarig. Det politiska ryktet gör
gällande att ingen vill röra honom.
En förklaring är att Rajapaksa tillhör
den enskilt mest populära kraften inom
Sri Lankas politiska värld.
För alla journalister som fokuserat på
den etniska konflikten och brotten mot
mänskliga rättigheter i dess spår, inklusive journalistmorden, är frågorna kring
ansvarsutkrävande obesvarade. Personer
i ansvarsposition bör ge svar. Rent journalistiskt är det lika tydligt: Få, om ens några
medier, har tagit upp saken i en direkt intervju med Gotabaya Rajapaksa, som Reportrar utan gränser tidigare listade som
ett ”Rovdjur på pressfrihet”.

Några dagar tidigare hade ett par hundra
personer samlats i Batticaloa vid öns östra kust för att hedra minnet av den tamilske journalisten Dharmeratnam Sivaram.
”Siva”, som han oftast kallades, skrev under signaturen ”Taraki”. Han föddes här i
staden 1959, i en tid när regeringen, polis,
militär och singalesnationalister började
attackera tamiler.
För 13 år sedan, 28 april 2005 satte
mördare punkt för 45-årige Sivarams liv.
Han hade gjort sig känd som skribent i
engelskspråkiga och tamilska tidningar på
ön och som redaktör och grundare av sajten Tamilnet, som från mitten av 1990-talet blev en viktig källa för nyheter på engelska från öns konfliktdrabbade delar.
På morgonen 28 april 2018 stoppade
pressfrihetsaktivister trafiken i staden.
De ville påminna om att inte bara Sivaram, utan sammanlagt 44 journalister
och mediearbetare dödades eller för-
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Gotabaya Rajapaksa
ger i en intervju med
Sydasiens Johan
Mikaelsson sin bild av
den tid när det sattes
en slutpunkt för inbördeskriget. Indirekt är
det motiv för morden
på de journalister som
ifrågasatte regeringsstyrkornas krig mot
de delar som hölls
av separatistgerillan
LTTE, Tamilska Eelams
befrielsetigrar. Foto:
Johan Mikaelsson
svann spårlöst under konfliktens slutfas
(2004–2010). Det har snart gått tio år sedan det senaste riktade journalistmordet,
men även nu förekommer våld, särskilt
tamilska journalister i norr och öster.
– För oss som bor i konfliktområdena
gäller det alltid att noga väga våra ord.
Inte minst om man har en familj att ta
hand om. Alla vet att det begicks många
mord på journalister, ibland av paramilitära grupper och ibland av armén. Kopplingarna till regeringen finns där. Men vi
kan inte göra så mycket mer än vi redan
gjort, säger en journalist i Batticaloa.
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FAKTA Gotabaya Rajapaksa
Gotabaya Rajapaksa föddes 1949 i distriktet
Matara i öns södra del. Hans far D.A.
Rajapaksa var parlamentsledamot för Sri Lanka Freedom Party, SLFP. Gotabaya Rajapaksa
anslöt till armén 1971 och nådde överstelöjtnants grad. Han emigrerade 1992 till USA,
där han bland annat arbetade med IT och han
har dubbelt medborgarskap. Från november
2005 till januari 2015 var Gotabaya Rajapaksa
försvarsministeriets chef och ansvarade även
för urban utveckling av Colombo.
Trion Gotabaya Rajapaksa, brodern Mahinda
Rajapaksa, president 2005–2015, och dåva-

rande arméchefen Sarath Fonseka anses ha
varit avgörande för att avsluta inbördeskriget.
LTTE besegrades 18 maj 2009 efter 27 år av
krig, med avbrott för vapenvilor och fredssamtal. Misstänkta krigsbrott ska utredas och
hanteras i FN:s råd för mänskliga rättigheter.
Familjen Rajapaksa är fortfarande efter
maktskiftet 2015 mycket inflytelserik. Förutom
Mahinda är ytterligare två bröder parlamentsledamöter; Chamal Rajapaksa, tidigare talman
och Basil Rajapaksa, tidigare finansminister.
Efter maktskiftet har Gotabaya Rajapaksa
utretts för misstänkta korruptionsaffärer. Han
är tänkbar som presidentkandidat i valet 2020.
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Mordoffrens anhöriga har svårt att glömma och gå vidare. Frågan är om ett enda
journalistmord någonsin kommer att lösas.
– Vi fortsätter i alla fall att väcka frågan.
Tamilska journalister från Eastern
Press Club och Jaffna Press Club är eniga
om att flera fall skulle kunna klaras upp.
Ratnam Thayaparan, är talesperson för
Jaffna Press Club:
– Vi har träffat presidenten för att få
honom att ta de brott som begåtts mot tamilska journalister på fullaste allvar. Men
än så länge har vi inte sett något resultat.
Inga undersökningar av mord på tamilska
journalister har öppnats sedan den här
regeringen tillträdde 2015.

En grupp singalesiska journalister från

Free Media Movement och Professional
Web Journalists Association (PWJA) hade
rest i en minibuss till Batticaloa för att
visa solidaritet.
– Det är viktigt att visa enighet i motståndet mot straffrihet. Åtminstone tre fall som
rör tamilska journalister borde öppnas,
konstaterar samordnaren Freddy Gamage
och upprepar därmed de tamilska organisationernas stående vädjan.
Freddy Gamage, som driver flera nyhetssajter i Negombo, norr om Colombo,
har själv attackerats och hotats de senaste
åren på grund av kritisk rapportering.
Lokala journalister som är kritiska till
den tidigare regeringen under Mahinda
Rajapaksa får känslor av obehag inför
Gotabaya Rajapaksa, försvarsministeriets
chef 2005–2015. Han ses ju som ytterst
ansvarig för mordvågen som drog med sig
deras kollegor. För dem är det otänkbart
att kontakta honom och ställa kritiska frå-

gor. De utländska journalister som försökte ställa honom mot väggen med frågor
när han fortfarande innehade sin maktposition möttes med ilska. Efter 2015 har
Gotabaya Rajapaksa varit tämligen osynlig i internationella
medier.
På ön är ”Gota”
numera ofta omgiven av ett skimmer.
Flertalet av dagens
singalesiska redaktörer ser honom
som en undergörare. I den inhemska
pressen har några i
den engelskspråkiga pressen gjort ansatser att ställa svåra frågor. Budskapet
i intervjuerna är att ”Gota”, som han vanligen kallas, är redo att gå vidare, möjligen
som kandidat i presidentvalet 2020.

Som väntat är Gotabaya Rajapaksa kritisk till regeringen, som tog över i januari
2015, då familjen Rajapaksa tvingades kliva av. Utan att nämna några namn ger han
en bild av en förvaltning som på alla nivåer tappat greppet,
med följd att folk
har mist förtroendet för den.
– Efter kriget
gav vi en nystart.
Den här regeringen kom till makten
utan de utmaningarna. De hade bara
att ta hand om ekonomin som vi hade
tagit till en ny nivå.
Olyckligtvis klarade de inte det. Det
är därför folk är så frustrerade, säger Gotabaya Rajapaksa.
Svaren på frågor om krigsåren får utförliga svar kring militär taktik i att bekämpa
en terroriststämplad gerillaorganisation
och jämförelser med andra regioner i världen. Detta är frågor Gotabaya Rajapaksa
gärna svarar på, med mjuk röst.
– Det här var ett krig mot terrorism och
det innebar svårigheter för regeringen att
utkämpa ett irreguljärt krig. Det är ingen
promenad genom en rosenträdgård. Det
är ingen enkel sak, det är en mycket svår
uppgift. Och det är inte, hur ska jag säga?
frågar sig Gotabaya Rajapaksa skrattande:
Krig är aldrig en vacker syn.

”Om du inte rapporterar
korrekt och tänker på
landets bästa så uppstår
problem. Därför införde
regeringen restriktioner.
Men jag samtycker inte till
attacker på journalister
eller att döda journalister”

Det positiva svaret på min intervjuförfrå-

gan några veckor tidigare kom både överraskande och oväntat. De senaste åren har
jag gjort ett flertal fruktlösa försök. När jag
anländer i taxi en sen fredagskväll i maj för
en intervju har Gotabaya Rajapaksa just
kommit hem från en bröllopsmiddag.
I det kombinerade arbetsrummet och
biblioteket står två fåtöljer uppställda intill varandra. Jag förklarar kort avsikterna
med intervjun, att det är av stor betydelse
att få träffa och intervjua en person som
har haft och har en central roll i Sri Lankas
moderna historia. Målet är att öka förståelsen för honom och hur han ser på det
förflutna, nuet och framtiden.

Han anser att FN:s utredningar av krigs-

brott i Sri Lanka saknar trovärdighet. Kritiken mot krigföringen ser han som grundlös, baserad på falska uppgifter. Hans teori
är att rapportförfattarna får sitt uppehälle
från att hålla dessa hjul snurrande.
– De vet inget om hur det går till på ett
slagfält, konstaterar han.
Så småningom kommer vi till frågorna

Gotabaya Rajapaksa har hela tiden
nekat till att ha sanktionerat eller
beordrat våld mot journalister. Men
under sin tid som ytterst ansvarig för
polis, försvar och säkerhet i landet och
när inbördeskriget gick in i en slutlig
fas, var situationen mycket allvarlig.
Straffriheten är fortfarande total.
Foto: Johan Mikaelsson
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FAKTA Parallella utredningar pågår
Av de utredningar som rör mord, attacker,
misshandel, tortyr och kidnappningar av journalister och mordbrand mot redaktioner under
Rajapaksaregeringens tid vid makten har endast ett par öppnats. Av 44 dödade journalister och mediearbetare i Sri Lanka mellan 2004
och 2010 räknar pressfrihetsorganisationerna,
Parisbaserade Reportrar utan gränser (RUG)
och New York-baserade Kommitten för att
skydda journalister, till fler än tio riktade mord.
Mahinda Rajapaksa och Gotabaya Rajapaksa
listades av RUG som ”Rovdjur på pressfrihet”.
Mest uppmärksammat blev mordet på på
Sunday Leaders redaktör Lasantha Wickrematunge den 9 januari 2009. Åtta män
på fyra motorcyklar utförde mordet i morgontrafiken. Den avdelning inom kriminalpolisen
som tog över utredningen efter maktskiftet
2015 har kommit fram till att mordet utfördes
av en enhet inom arméns underrättelsetjänst.
Utredarna har visat att fyra personer offrades
under Rajapaksas tid genom åtgärder av en
polisenhet och terroristbrottsutredarna (TID).
Gotabaya Rajapaksa anklagar före detta
arméchefen Sarath Fonseka för mordet såväl
som för andra attacker på journalister. Fonseka
har i sin tur hävdat i förhör att Rajapaksa styrde över en egen, separat enhet i Colombo som
utförde detta dåd och andra liknande.
Keith Noyahr vid tidningen The Nation fördes
bort och misshandlades svårt den 22 maj 2008.
Utredningen länkas till utredningen av mordet på
Wickrematunge. Fem personer har suttit häktade,
bland andra en pensionerad major från arméns
underrättelsetjänst. De misstänkta har efter förhör släppts fria mot borgen. Noyahr lever sedan
2008 i exil i Australien.
kring journalistiken i kriget och attackerna mot de som försökte rapportera och
granska. Detaljer kring enskilda fall tio år
bakåt i tiden kommer vi inte in på nu. Gotabaya Rajapaksa har personligen, verbalt
attackerat ett flertal journalister som gått
emot honom och jag har förvarnats om att
han kan avsluta intervjuer tvärt. Därför
handlar det om att försöka bygga ett förtroende för att kunna ställa svårare frågor
i ett senare skede.
– Om du inte rapporterar korrekt och
tänker på landets bästa så uppstår problem. Därför införde regeringen restriktioner. Men jag samtycker inte till attacker
på journalister eller att döda journalister,
säger Rajapaksa. Men en del incidenter in-
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Ska anhöriga till mördade och försvunna glömma och gå vidare? Många efterlevande drabbas av
depressioner som urholkar livsgnistan. Några ger sig den på att inte ge upp kampen för rättvisa.
Men att föra fram åsikter till polis och myndigheter kan leda till svårigheter. Foto: Johan Mikaelsson
träffade, inte många, men några och de berodde på personen. Vad gäller dödande, så
skulle jag säga att det bara var en. Sedan
var det två-tre attacker. Det var inte hundratals, eller tvåhundra, kanske fyra-fem.

Gotabaya Rajapaksa nämner inte namn på
”den som dödades”. Det är uppenbart att
han tänker på Lasantha Wickrematunge,
Sunday Leaders redaktör. Utredningen av
mordet på Wickrematunge är den enda
som polisen i nuläget arbetar
aktivt med. Arbetet har lett
till arresteringar av underrättelseofficerare och kriminalpoliser, som pekat på att
order kommit från just Gotabaya Rajapaksa.
– Vad gäller döda… Han
var en berömd journalist. Så
det gav upphov till mycket
propaganda och allt sådant.
Men, jag håller inte med om
sådant under vilka som helst
omständigheter. Men att införa restriktioner för medierna var nödvändigt för att få folk att stödja regeringens
krigsinsats vilket var en nödvändighet.
Fler behövde rekryteras till styrkorna,
enligt Rajapaksa. Det var viktigt att få en
positiv känsla bland befolkningen. Annars
hade det kunnat gå som tidigare, när moralen sjönk och leden tunnades ut och soldater deserterade. Nu skulle människor
övertygas om att kriget var vinnbart; att
det fanns en plan, gott ledarskap och att
det skulle leda till seger.
– Det viktigaste var att få folk att ansluta sig till militären. Nummer två var att
få stöd för vår policy och att ge moraliskt
stöd till styrkorna.

Gotabaya Rajapaksa anser sig ha goda
relationer med de flesta journalister och
redaktörer på ön. Den bilden ger också
flera redaktörer i exil. De frågar sig hur det
kommer sig att vissa medier nu allierar sig
med och stödjer den som förde krig mot
kritiska medier.
I några av de utredningar om mord och attacker där det nu har skett framsteg, har de
misstänkta en koppling till de väpnade styrkorna, vad är din kommentar till det?
– Huruvida rätt folk är
i häktet, säger Rajapaksa
och skrattar, kan jag inte
kommentera. Jag vet det
inte. Det är upp till CID
och hur de tolkar olika
saker. Det är mycket svårt
att utreda vissa saker som
hände och att vara exakt. Därför måste de vara
mycket försiktiga, så att de
inte straffar oskyldiga, när
de försöker att undersöka.
De måste göra rätt. Det är
uppenbart att utredningen försöker att
skilja ut vissa element från de väpnade
styrkorna. Eftersom, eh, det är möjligt att
de är inblandade (skratt). Så, kanske några är kopplade till de väpnade styrkorna,
men jag kan inte vara säker till 100 procent. Det kan finnas andra. Som jag sa, så
är det mycket svårt. Eftersom, jag måste
säga genuint, att alla bevis samlades in
under min tid i den positionen, inte under den nuvarande regeringen. Men vi
hade vissa svårigheter att komma längre.
Det är säkerligen samma problem de har
nu. Men min farhåga är att, de inte under
några omständigheter på grund av politiska påtryckningar, ska tolka olika saker

”Det är felaktig
information.
Inte en enda
tamilsk politiker
eller journalist
mördades under
den perioden.”
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för politiska vinningar eller lägga skulden
på oskyldiga, eller straffa de som är oskyldiga. Så, de måste vara mycket försiktiga i
dessa undersökningar.

Vid en uppföljande intervju per telefon

med Gotabaya Rajapaksa frågar jag om
det han sa, att det i själva verket bara var
en journalist som mördades åren 2005 till
2010. Räknade han då
inte in alla de tamilska
journalister som dödades?
En stunds tystnad
följer, innan den tidigare chefen för försvarsministeriet, tar
till orda:
– Jag tror inte att
några tamilska journalister dödades under den tiden, säger han
och börjar prata om vilka områden som
kontrollerades av regeringen och vilka
som hölls av LTTE.
Jo, men ett flertal journalister dödades i
områden som kontrollerades av regeringen, i
Colombo, Batticaloa och …
– Nej.
I Trincomalee, Jaffna …
– Nej. Nej. De kanske dödades av LTTE,
vilka var emot en del av de tamilska journalisterna. Men annars kan jag inte se att
någon tamilsk journalist dödades under
den perioden.
Men det var ju faktiskt ett flertal.
– Nej, det är felaktig information.
Tamilska journalister kidnappades och …
– Om du vill ta mitt ord på det: Det är
felaktig information. Inte en enda tamilsk

politiker eller journalist mördades under
den perioden i Colombo eller Batticaloa.
Men LTTE försökte döda några. Jag minns
inte detaljerna eftersom det har gått lång
tid sedan dess. Jag är säker på att inga
tamilska journalister mördades eller försvann. Det är jag 100 procent säker på.
Uttalandet är häpnadsväckande. Fallen
av mördade och ”försvunna” journalister
är
väldokumenterade. Efter ytterligare en
fråga ber Gotabaya Rajapaksa mig att skicka
detaljer kring fallen.
Han insinuerar att källorna till dessa fakta
inte är trovärdiga. Men
om han får uppgifter
om namn, datum och
plats så kan han be underrättelseofficerare som var i tjänst vid
den tiden att titta på det.
Bröderna Rajapaksa har pekat ut förre arméchefen Sarath Fonseka som ansvarig för
journalistmord. Fonseka har nekat och i sin
tur anklagat Gotabaya Rajapaksa för journalistmord och att ha beordrat befälhavare att
avrätta fångar, vilket är ett krigsbrott.
Enligt Gotabaya Rajapaksa kunde Fonseka inte ställas till svars på grund av politiskt tryck inom landet och internationellt.
– Det skulle ha sett ut som en politisk
vendetta, eftersom han ställde upp som
presidentkandidat. Det är därför jag säger
att CID [Criminal Investigation Department] måste bevisa och ställa utom alla
tvivel vad som hände och hur det gick till.
Efter presidentvalet 2010 fängslades
Fonseka och dömdes till tre års fängelse

”Du kan fortsätta och
fortsätta, men varje
incident som tas upp
för människor ytterligare isär. Vi måste
lämna det förflutna.”

för korruption. Genom internationella
påtryckningar blev han frisläppt efter två
år. Fonseka friades efter regeringsskiftet
2015 från alla misstankar och har sedan
början av 2016 innehaft ministerposter.
När kriget rasade som värst var hela
samhället på alerten för att stå emot
pressen under kriget. Att i den krigssituationen börja jaga efter underrättelseofficerare och förhöra dem, hade enligt Gotabaya Rajapaksa varit en katastrof.
Men ska allt lämnas i det förflutna eller ska
människor fortsätta att … (söka sanning och
rättvisa, hinner jag inte säga).
– Du vet att, det finns ingen ände på
klagomål. Men hur är det med folket? Tusentals kan vittna om LTTE:s brutalitet
och hur de dödade civila. Om du tar alla
incidenter under 30 år. Hur kan det rättfärdigas? Du kan fortsätta och fortsätta …
på båda sidor. Varje incident som tas upp
för människor ytterligare isär. Vi måste
lämna det förflutna. Nu måste vi se framåt.
Han återkommer till det som han ser
som ett hinder för landets utveckling.
– Ett problem med den här regeringen
är att den är böjd av alla dessa onödiga saker. Folk i landet är frustrerade. Prata med
vem som helst i landet.

Jag skickar ett dokument med namn på

alla de journalister och mediearbetare
som mördades, ”försvann” eller dödades
vid olika attacker under krigets slutfas.
Jag väntar en tid och gör sedan en handfull
försök att kontakta Gotabaya Rajapaksa
genom e-post, telefon och mejl för att följa
upp. Något ytterligare svar kommer inte.

Johan Mikaelsson

Fotnot: En engelsk version av artikeln publiceras av Journalists for democracy in Sri Lanka
(jdslanka.org). Just när Sydasien skulle tryckas
26 oktober meddelade president Sirisena att
han avsätter premiärminister Wickremesinghe,
avbryter samarbetet med partiet UNP, tillsätter
en ny regering och utser Mahinda Rajapaksa
som ny premiärminister. Då beslutet inte följer
konstitutionen har en konstitutionell kris uppstått. Det meddelades samtidigt att Gotabaya
Rajapaksa utses till chef för försvarsministeriet,
en uppgift som senare tillbakavisades.

Gotabaya Rajapaksa har fått se listan med
namn på de 44 journalister och mediearbetare som dödades i Sri Lanka 2004–2010,
men har inte kommenterat den.
Foto: Johan Mikaelsson

38

#2 2018

Sexövergrepp mot barn – något man talar tyst om i det pakistanska samhället - men nu uppdagas en komplex barnpornografihärva som skakat om
landet. Bilden visar skolbarn i Pakistan, som inte har någon koppling till de barn som nämns i artikeln. Deras ansikten har dolts. Foto: Adeel Anwer, Flickr

Allt fler sexövergrepp
mot barn uppdagas
D

Brutala mordfall uppmärksammas av polisen – tack vare folkliga protester.

en 11 februari 1978; Morgonen
var kall, men människor var redan ute på Karachis gator. De läste tidningarna och var upprörda och arga.
Tarranum Aziz, en åttaårig flicka, hade kidnappats, torterats, våldtagits och mördats.
Från Tarranum Aziz till Zainab Amin. I
Pakistan finns inga siffror på hur många
barn som mött samma öde. Det beror på
tabun i det pakistanska samhället. Antalet rapporterade fall av sexövergrepp
mot barn är försvinnande få. Men Zainabs
mordfall uppmärksammades ändå av polis och regering, tack vare protester från
människor i Pakistan och i sociala, digitala
och tryckta medier.
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Sexåriga Zainab från Kasur-distriktet
kidnappades den 4 januari 2018 när hon
befann sig i närheten av sin mosters bostad. Hennes döda kropp återfanns på en
soptipp den 9 januari 2018. Zainab Ansari
hade torterats, våldtagits och strypts.

Protester utbröt i Kasur sedan nyheten

om mordet på flickan spridits i staden.
Människor var upprörda på grund av
polisens overksamhet när det gällde en
rad våldtäkter och mord på barnoffer i
Kasur. En grupp demonstranter stormade en kommissionärs kontor och många
människor deltog på den lilla flickans begravning.

Mitt i uppståndelsen kring fallet beordrade Punjabs chefsminister Sharif att
polisen skulle arrestera Zainabs mördare
inom 24 timmar och erbjöd en belöning
på tio miljoner pakistanska rupees (mer
än 90000 dollar) till den som kunde hjälpa till att hitta den skyldige. Människor
rasade i vanliga medier och sociala medier vilket ledde till att DPO Zulfiqar
Hameed fick avgå, enligt beslut fattat av
chefsdomare i högsta domstolen. Fördömanden kom från alla håll, inklusive från
civila och militära ledare.
Efter 14 dagar arresterades Zainabs
mördare, bekräftat av Punjabs chefsminister Sharif på en presskonferens. På
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presskonferensen tackade chefsministern
alla sina ministrar, de brottsbekämpande
myndigheterna samt de militära och civila
organisationerna. Chefsministern kallade
Zainabs mördare för en ”seriemördare”.

Varför ”seriemördare”?

Zainab var inte det första offret för seriemördaren. Hon var det åttonde offret
som blivit bortförd, torterad och våldtagen i Kasur, ett distrikt nära staden Lahore (sju av åtta offer mördades, se faktaruta). Enligt post mortem-rapporten fanns
synliga spår av tortyr
på Zainabs kropp och
tecken som tydde på
att hon strypts.
Zainabs
mördare,
den 24-årige Imran Ali,
erkände att han dödat
alla de åtta flickorna, alla i åldrarna fem
till tio år. Imran Alis
DNA-profil matchade
med fynd från samtliga
åtta offer. Frågan som
många ställer sig är:
Var fanns de brottsbekämpande myndigheterna de senaste två åren? Och varför
arresterades inte förövaren när det första
offret mördades i Kasur? Efterforskningarna, bland annat bilder från övervakningskameror och analys av DNA-spår
ledde fram till Imran Ali. På bilderna syns
en man med skägg som håller Zainabs
hand och går längs gatan. Uppgifter framkom att Imran arbetat som snickare i de
områden där morden hade begåtts.

fia. Dr Shahid hävdade att Imran Ali har
37 konton i banker i Pakistan och utomlands, något som förnekades av den pakistanska centralbanken State Bank of
Pakistan. TV-ankaret avslöjade också att
Imran Ali arbetar för det så kallade ”dark
web” och att även en minister var involverad. Dr Shahid Masood bad också Pakistans chefsdomare att ta del av fallet. Det
utbröt protester i pakistansk media och
några välkända journalister och Punjabs
regering gick hårt åt påståendena från
Dr Shahid Masood. Till och med Punjabs
minister Rana Sanaullah
sa i en privat tv-kanal, att
fallet med Zainabs våldtäkt
och mord undersöktes från
alla vinklar. ”Ingen organiserad grupp står bakom
den misstänkte Imran Ali”,
insisterade Rana Sanaullah.

Zainab var inte
det första offret
för seriemördaren.
Hon var det åttonde offret som blivit
bortförd och våldtagen i Kasur.

Chefsministern i Punjab höll en press-

konferens med Zainab Ansaris far. Han
applåderade teamet i de brottsbekämpande myndigheterna som gripit Zainabs
mördare, men kameror fångade också
ögonblicket när chefsministern stängde
av mikrofonen för Zainabs far Amin Ansari under presskonferensen, vilket väckte
många frågor. Varför hindrade chefsministern offrets far från att tala på presskonferensen?
Zainabs mordfall tog en dramatisk
vändning när Dr. Shahid Masood, ett nyhetsankare och politisk analytiker, avslöjade i ett tv-program att Imran Ali
– Zainabs påstådde mördare inte bara
är en mördare utan även en medlem i
en internationell barnpornografi-maf-
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Pakistans högste domare

tillsatte en kommitté för att
undersöka Dr. Shahid Masoods påståenden om Zainabs mordfall. Den högste
domaren bad tv-ankaret att komma med
bevis för att backa upp hans påståenden.
Dr. Shahid avslöjade att Kasuroffrens videor finns på dark web. Dr. Shahid hävdade också att Zainab utsatts för gruppvåldtäkt, men att polisen bara gripit en enda
påstådd mördare.
Rätten beslöt att undersökningarna i
fallet skulle avslutas så snabbt som möjligt och att ett officiellt dokument skulle
upprättas. Punjabs riksåklagare Ehtisham
Qadir ombads övervaka arkiveringen av
dokumentet.

I det pakistanska samhället är det tabu

att tala om sexövergrepp mot barn. Å ena

FAKTA Barnpornografiskandal i Kasur
I augusti 2015 avslöjades en barnpornografi-ring i Kasur och hundratals videoklipp med
barn som tvingades till sexuella handlingar
upptäcktes. Pakistansk media uppskattade
att 300–400 barn var offer för sexövergrepp
och att de flesta var pojkar. Punjabs regering
förnekade att det fanns en barnpornografi-ring
och sa att det hela var resultatet av en markkonflikt mellan två grupper. Det var den första
stora barnpornografiskandalen i Pakistans
historia.

Det måste enligt artikelförfattaren göras mer i
Pakistan, på alla plan från regeringen och neråt,
för att stoppa övergreppen mot barn. Illustration: Pakistans flagga, Wikimedia commons
sidan vill människor inte tala om sexövergrepp mot barn utan föredrar att dölja
eller förneka det. Å andra sidan finns ett
stort antal fall av sexövergrepp i olika former i samhället, oavsett klass, språk, samhällsgrupp eller kön.
Sahil, en ideell organisation som arbetat sedan 1999 för skydd av barn, har
samlat in data om sexövergrepp mot barn
i det pakistanska samhället. Men tillgängliga data är endast toppen av ett isberg eftersom de flesta fall aldrig rapporteras in.
Enligt Sahil rapporterades totalt 129 fall
av övergrepp mot barn under 2017 enbart från Kasur. Av dessa var 34 kidnappningar, 23 våldtäkter och 4 kidnappningar
och gruppvåldtäkter.
De senaste tre åren har totalt 720 fall
rapporterats från Kasur. Zainabs fall var
det tolfte i ordningen under förra året
som rapporterades inom en radie på två
kilometer. Efter Zainab hittades kroppen
av 15-åriga Sajida, som våldtagits och
mördats, på ett fält i utkanterna av Sargodha. Samma vecka hittades också kroppen av 11-årige Shariq på ett fält i Kasur.
I november 2017 hade tioårige Ali Raza
också utnyttjats sexuellt och mördats på
ett liknande sätt i samma område.

Enligt Sahil uppgår det totala antalet sexövergrepp, kidnappningar, saknade barn
och barnäktenskap till hisnande 4 139
fall under 2016. Det här innebär att elva
barn om dagen utsätts för den här typen
av brott. I år uppgår antalet rapporterade fall i de stora brottskategorierna till:
1455 kidnappningar, 502 våldtäkter, 453
fall av sodomi, 271 fall av gruppvåldtäkt
respektive 268 fall av gruppsodomi och
362 fall av försök till sexövergrepp mot
barn. Totalt 100 offer mördades efter
sexövergrepp. Totalt 6759 förövare var
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inblandade i 2810 fall. De största grupperna bland de förövare som identifierades var 1765 bekanta, 798 främlingar och
589 fall av bekantskap med främling.
Sahil nämner i rapporten ”Cruel Numbers” att data visar att sexövergrepp kan
ske var som helst och när som helst, vilket innebär att barn inte går säkra. En
provinsindelad uppställning visar att
2676 fall av misshandel
rapporteras från Punjab,
följt av 987 fall rapporterade från Sindh, 166
från Balochistan och 156
från huvudstaden Islamabad, 141 från Khyber
Pakhtunkhwa, bara nio
fall från Azad Jammu
Kashmir och fyra fall från
Gilgit Baltistan. Uppdelningen mellan
stad och land visar att 76 procent av fallen
rapporteras från landsbygden medan 24
procent av fallen rapporteras från urbana
områden totalt sett. 78 procent registrerades av polisen, 23 fall var oregistrerade,
medan polisen vägrade registrera en FIR
(First Information Report) för 142 fall.

några år sedan utfördes en undersökning
av Dr. Samia Alam, som gjorde informel´´la
besök av icke-statliga organisationer i
fängelser i hela landet. Hon upptäckte
att minderåriga fångar utnyttjas sexuellt,
inte bara av äldre fångar, utan även av den
administrativa personalen.
Den 17 februari 2018 dömdes seriemördaren Imran till döden av en antiterrorism-domstol i Pakistan för våldtäkten och
mordet på Zainab. Utan
tvivel gjorde antiterrorism-domstolen processen kort och beslutade
om Zainabs våldtäktsoch mordfall. Men frågan
är: Vilka blir effekterna
av antiterrorism-domstolens beslut för kriminella och psykiskt
sjuka personer? Stoppar det sexförbrytarna från att begå övergrepp mot barn?
Nej, en annan flickas kropp hittades i Karachi bara någon dag efter beslutet kring
Zainabs mordfall.

Det pratas mycket
om sexövergrepp
mot barn men inga
konkreta åtgärder
vidtas.

Det är en felaktig uppfattning att förö-

varna är analfabeter eller psykiskt sjuka.
Förövarna kan vara lärare eller en utbildad person eller ha en viktig position i
hemmet eller på arbetet och utnyttja sina
position och göra barnets liv olyckligt. För

FAKTA Seriemördaren Imran Alis offer
• Den 23 juni 2015 torterades, våldtogs och
mördades Asma Bibi.
• Tehmina hittades mördad efter att ha våldtagits den 4 maj, 2016.
• Ayesha Asif dödades och hennes kropp
hittades den 8 januari 2017.
• Den 4 februari 2017 hittades Iman Fatimas
kropp på en soptipp.
• Polisen återfann Laibas kropp den 8 juli
2017.
• Noor Fatimas kropp återfanns den 11 april
2017.
• Kainat Batool hittades medvetslös den 12
november 2017. Hon kämpade för sitt liv på
barnsjukhuset i Lahore. När hon vaknade
kunde hon inte känna igen en enda människa.
I april 2018 var hon kvar på sjukhuset.
• Zainab Ansari kidnappades den 4 januari
2018. Hennes döda kropp återfanns på en
soptipp. Flickan hade torterats, våldtagits och
strypts.
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Kan övergrepp mot barn utplånas från
samhället?
Det pratas mycket om sexövergrepp
mot barn men inga konkreta åtgärder
vidtas. Det finns ett brådskande behov
att utbilda föräldrar, lärare och barn. Föräldrar och lärare behöver
lära barn vad som är ett
bra sätt att vidröra dem
och vilket sätt som är dåligt. Det gäller inte bara
i skolor, det finns barn
som råkar illa ut på arbetsplatser, exempelvis
i fabriker eller verkstäder. Barn som inte går i
skolan, utan på grund av
fattigdom i stället tvingas
ta jobb som skräpplockare, riskerar också
att utsättas. Uppriktiga regeringstjänstemän borde vidta konkreta åtgärder för att
utplåna sexövergrepp mot barn i det pakistanska samhället. Först och främst behöver det pakistanska samhället erkänna
att sexövergrepp mot barn existerar. Först
när sjukdomen diagnosticerats kan vi hitta botemedlet mot sjukdomen.

Bibi i Kasur. Hon var det första offret vars
kropp hittades på en soptipp i Kasur. Varför misslyckades polisen att spåra mördaren den gången? Om polisen undersökt
det första mordet ordentligt, skulle de
andra offren kunna ha räddats.
Mordet på Zainab satte igång en massdemonstration i Kasur och andra delar av
landet. Protesterna blev till och med våldsamma. Högsta domstolen gav en tidsfrist
på 72 timmar till polisen i Punjab för att
gripa de misstänkta för att vara inblandade både i våldtäkten och mordet på Zainab och morden på minst åtta andra barn
i Kasur-distriktet. Imran, den påstådde
mördaren erkände morden på åtta barn.
Imran Alis erkännande väckte så många
frågor om polisens effektivitet.

Varför misslyckades polisen att gripa den
som mördat Asma Bibi och de andra flickorna?
I Iman Fatimas fall, grep polisen en
man som hette Mudassar och berättade
för familjen att han mördat deras dotter.
Mudassar dödades av polisen dagen efter
gripandet. Om Mudassar var Iman Fatimas mördare – varför erkände då Imran
Ali senare att han dödat Iman Fatima och
de andra barnen? Det betyder att polisen
dödade en oskyldig man och anklagade
honom för att ha mördat Iman Fatima.
Varför fick inte Mudassar
en ordentlig rättegång?
Var finns bevisen för att
Mudassar var mördaren?
Mudassars döda kropp
släpades längs Kasurs
gator. Det hände i ett
muslimskt land. Islam
lär ut respekt för den
döda kroppen. Det spelar
ingen roll om den döda
personen är muslim eller icke-muslim. De som släpade Mudassars döda kropp var så kallade muslimer,
Mudassar var muslim och det hände i ett
land som skapades i Islams namn.
Ett av offrens familjer berättade i en
tv-kanal att han erbjudits en drink, en
kvinnlig prostituerad och pengar och ombetts avsluta fallet.
Försöker polisen dölja något eller vet
polisen vem seriemördaren är?

Om polisen undersökt det första
mordet ordentligt,
skulle de andra
offren kunna ha
räddats.

Varför misslyckades polisen att spåra
barnens mördare?
År 2015 våldtogs och dödades Asma

Rana Rizvi

Översättning och bearbetning:
Teresia Borgman
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Indien

Nattliga rikshafärder
I del tre i Julia Wiræus artikelserie med porträtt
av kvinnor från Delhi framträder Lubna, som tagit
strid för kvinnors rätt till en fri livsstil.

M

inns du hur man var tvungen
att förbeställa en taxi som kunde hämta en efter en utekväll?
– Eller så var man tvungen att dela en
taxi för en kväll med sina vänner för att ha
råd, svarar Lubna.
Vi pratar om tiden före de smarta telefonerna i en av världens största metropoler. Det fanns ingen taxiväxel att ringa till,
så man var tvungen att spara på enskilda
taxiförares telefonnummer eller bestämma var och när du ville bli hämtad långt
i förväg. Det fanns några enstaka rockbarer, men ville man dansa var de femstjärniga hotellen eller hemmafester de enda
alternativen.

Utelivet var begränsat när Lubna flyttade till Delhi för snart 20 år sedan och det
var likadant när jag flyttade hit 2011. Det
var svårt att ta sig runt på
nätterna. Några av mina
vänner valde mellan att ta
med en flaska vin till festen
eller ta en taxi hem. Ingen
hade särskilt mycket pengar men allt kändes möjligt.
Jag och Lubna ligger
framför de antika mogulgravar som kännetecknar
Lodi-trädgården i centrala
Delhi. Hånglande par sitter
på bänkar, under buskar
och träd. Unga Delhibor har
kommit hit i åratal för att få vara i fred från
föräldrar, kompisar eller nyfikna grannar.
Ivriga försäljare går tunt med chai, chips
eller channa masala. Så kallade VIP-medborgare promenerar med assistenter som
antingen bär sin arbetsgivares vattenflaska eller mobiltelefon. Joggare hulkar förbi
i träningskläder och turister går runt med
blicken fixerad på mobilen. De antika monumenten blickar ut över oss. Spåren av
de muslimska härskarna finns på flera sätt
kvar i huvudstaden som numera blivit en
symbol för den hindunationalistiska re-

geringsmakten. Det är här besluten om att
stärka hinduismens ställning tas, men det
är också härifrån som muslimska härskare
styrde sina riken fram till britternas intåg.
Det är två epoker som hindunationalister
gör allt för att glömma.

Delhis parker är på flera sätt ett vardags-

rum, där jag kan få en skymt av människor
jag inte annars ser. Afghanska turister fyller parkerna på helgerna, då de dukar upp
picknickar på stora filtar. Mer eller mindre professionella fotografer tar bilder
på finklädda unga indier med de ståtliga
ruinerna som bakgrund. Jag misstänker
att bilderna kommer användas till äktenskapssajter eller dejtingappar.
Mitt liv i Delhi är på många sätt en
bubbla, där jag omger mig med likasinnade. Jag är en av dem som tar del av det
växande
nöjesutbudet,
går på filmfestivaler, följer
kulturdebatten och de sociala förändringarna.
Under flera år drev Lubna en restaurang som blev
en samlingspunkt för poeter, författare och musiker.
I början var de ensamma
om sin nisch, men allt fler
ville göra exakt samma
sak. Utelivet är ett tecken på hur attityderna har
förändrats. När kulturlivet
växer, ökar kvinnors möjlighet att röra sig
fritt – det går liksom inte att ha evenemang
med endast män. Det har skett samtidigt
som mobil uppkoppling har förändrat taximarknaden från grunden och gjort det
möjligt att i realtid följa en förares rutt. Alla
de nya öl- och vinsorterna är också ett tecken på den nya tiden, precis som att det numera finns trendiga barer i så gott som alla
stadsdelar i Delhi. Så var det inte för några
år sedan
Indien har en rekordstor ungdomsbefolkning som älskar att festa och lyssna på

”Det finns ingen
könsuppdelning
på bussar som
många arbetarklasskvinnor använder, varför ska
inte de fredas?”
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Lubna är en ung
kvinna i Delhi som
vill att kvinnor i
Indien ska få känna
sig fria.
Foto: Julia Wiræus
musik och en medelklass där många
vill leva samma liv som i amerikanska
tv-serier.
Det är en annan tid nu, men utsattheten
är fortfarande enorm. Kvinnor som trakasseras, antastas eller utsätts för övergrepp i samband med att de varit utomhus nattetid skuldbeläggs. Det är alldeles
för många kvinnor som kontrolleras och
styrs av sina familjer.
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Jag frågar Lubna hur hon tog fajten.
– Jag bestämde mig tidigt för att leva efter
mina egna regler och omger mig med likasinnade.
Det är en strategi som kvinnor runt om i
världen tagit till sig. Rädslorna och påhoppen finns överallt, men skiftar i form. Lubnas
syster bor i Göteborg och där tog hon bilderna till fotoboken ”The Sickhouse Stories”
som kommer ut till hösten.
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– Jag fascinerades av det gråa ljuset, de
dova färgerna och tystnaden som sällan går
att hitta i indiska städer.
Jag frågar vad hon gillar mest med Sverige.
– Kollektivtrafiken! Vår är usel. De separata
kvinnovagnarna i tunnelbanan kommer förresten inte åt de verkliga problemen med tafsningar och trakasserier. Varför ska kvinnor
skyddas under en kort resa, men inte under
resten av dygnet? Det finns ingen könsuppdel-

ning på bussar som många arbetarklasskvinnor använder, varför ska inte de fredas?
Jag hummar och säger något om att det
är små steg framåt. Tidigare var tafsningar
i trängseln något många indiskor tvingades
acceptera. Så är det inte längre och ju fler
som säger ifrån och ju fler småändringar det
blir, desto svårare blir det att fortsätta på
samma sätt som tidigare.

Julia Wiræus

43

Selvi visar en illustration och pratar kring de olika stegen i menscykeln. Foto: jenny Svensson

Bryter tystnad kring mens

Internationella mensdagen: Information och samtal om menstruation i byar
i Tamil Nadu är en del i att lyfta hälso- och jämställdhetsproblem i världen.

J

ag befinner mig i byn Garikaiyur i Tamil Nadu, södra Indien. Blommiga tygbindor skickas runt bland kvinnorna
som samlats för att få information om
mens och sex. Mens är ett tabubelagt ämne
globalt och det är därför viktigt att skapa
rum där kvinnor känner sig trygga att prata om mens. Internationella mensdagen
har grundats för att uppmärksamma att
mens är kopplat till hälso-och jämställdhetsproblem runt om i världen och att det
är viktigt att bryta tystnaden kring ämnet.
– Mens är ett område som det normalt
inte pratas om, Säger Selvi Nanji, hon
är en av de anställda på organisationen
Keystone Foundation som åker ut till byar
och skolor runt om Kotagiri och leder
samtal om intimhygien med kvinnor från
ursprungsbefolkningen.
Selvi startar informationssamtalet med
att prata om menstruationscykeln. Hon
håller upp en bild på en livmoder. Kvinnorna viskar till varandra och småskrat-
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tar. Bilden på livmodern följs av fler bilder
för att steg för steg se vad som händer i
kroppen under hela menstruationscykeln. Hon pratar om allt från hur flytningar ser ut under ägglossning till mensvärk
och när chansen att bli gravid är störst.
När Selvi frågar om vad de använder
för mensskydd är det vanligt att hon får
som svar att de använder en och samma

FAKTA Internationella mensdagen
Menstrual Hygiene Day grundades av
WASH-United för att skapa en medvetenhet
om att det finns ett globalt problem när det
kommer hygienhantering under mensen,
men även för att belysa de utmaningar som
kvinnor och flickor möter när de har mens.
Datumet, 28 maj (28/5) valdes på grund
av att kvinnors menscykel vanligtvis är på
28 dagar varav genomsnittet är 5 dagar
med mens. 2014 firades den internationella
mensdagen för första gången.
Källa: http://menstrualhygieneday.org

sanitetsbinda under hela dagen. Många
har inte pengar att köpa fler bindor. Att
använda en sanitetsbinda under så lång
tid är något som i sin tur kan påverka
kvinnors hälsa.
– När vi hade möte i en by så insåg kvinnorna att bindorna bidrog till hälso- och
miljöproblem. En kvinna berättade att
hon hade fått irritationer på huden som
troligtvis kom från bindorna hon använde, säger Selvi.
Kvinnorna som sitter bredvid mig på
marken känner och klämmer på de olika
tygbindorna som skickas runt. Tygbindan
är, till skillnad från sanitetsbindor, återanvändbar och är en del av Keystone Foundations samarbete med organisationen
Eco Femmes projekt Pads for Sisters.
– Många byter till sanitetsbindor och
det är inte bra för varken hälsa eller miljö. Vi tänkte att tygbindor kan vara bra
att jobba med i vårt område eftersom vi
arbetar med kvinnor från ursprungsbe-
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folkningen, säger Selvi. Hon förklarar att
Pads for Sisters riktar sig till att stärka
marginaliserade kvinnor och att de kan
köpa dem till reducerat pris som inte kostar mer än några få sanitetsbindor.
I staden Auroville, utanför Pondicherry i Södra Indien, har organisationen Eco
Femme sitt kontor. När jag går in genom
grinden möts jag av kvinnor som sitter i
en ring och diskuterar tygbindor.
– Vi vill göra det tillgängligt för alla
och sammanlänka kvinnor i olika länder
i världen, oavsett skillnader och social
status.
– Vi har alla mens! Jag ser det som ett
universiellt empowerment, säger Nikki
Venkatesan som arbetar på Eco Femme.
Även Nikki kommer in på tabut kring
mens och menar att det finns en tystnadskultur kring ämnet och att tabun även kan
vara knutet till traditioner och kultur.
– Vi slåss mest mot vad som är skadligt
för kvinnors hälsa, säger Nikki och tillägger att en måste respektera kulturer och
traditioner men att genom kommunikation kunna skilja på vad som är hälsosamt
och inte.
I staden Coimbatore ska Keystone
Foundation, precis som i Kotagiri, starta samtalsgrupper och information om
mens för att förbättra kvinnors hälsa. Inför uppstarten genomför de fokusgrupper
för att ta reda på vilken kommunikation
och information som behövs. Jag får följa med Elizabeth på en av hennes fokusgrupper om mens och kvinnlig hygien.
– Akka, akka, säger min kollega Elizabeth Prasanna och kikar in genom en dörr
i en by som räknas till Coimbatores slumområde.
Akka betyder syster på det lokala språket Tamil. Kvinnan kommer ut ur huset

Blommiga tygbindor
skickas runt bland
kvinnorna som vill
känna på dem.
och vi frågar om hon har tid för att delta
i fokusgruppen. Hon säger ja och efter en
stund har flertalet kvinnor samlats runt
om oss och samtalet kan börja.
Slumområdet vi besöker består av 70
hushåll, varav endast tre har en toalett
kopplat till sitt eget boende. Tillgången till en
ordentlig toalett är också något som påverkar
kvinnornas hygien under
mens. Enligt statistik från
FN har 60 procent av världens befolkning, 4,5 miljoner människor, ingen toalett hemma eller
har en som inte hanterar avfallsprodukter
på ett säkert sätt.
Elizabeth berättar för mig att de kvinnor i fokusgrupperna som inte har tillgång till toalett säger att det är svårt för
dem att utföra sina behov utomhus när de
har mens. De får gå upp tidigt på morgonen när det fortfarande är mörkt för att
ingen ska se dem.
Tabun kring mens är ett genomgående
tema under mina samtal och även Elizabeth återkommer till ämnet. Hennes mål
är att förbättra och stärka kvinnors hälsa
genom tillgång till information.
– Jag tror att de små samhällena har
mer sociala tabun kring mens än urbana
områden. Även om vi många gånger tänker att de urbana områdena inte har tabu,
så har de det. På landsbygden får kvinnor
inte lika mycket uppdateringar om nya
saker för att kunna hantera hälsan under
menstruation, säger Elizabeth Prasanna
som leder fokusgrupper i områden utanför Coimbatore.
Hon fortsätter och säger att hon själv
hade svårt att prata om mens när hon var
ung och att hon nu efter att ha arbetat
med det känner sig stärkt och vill stärka

andra kvinnor samtidigt som det kommer
ta lång tid att bryta tabun kring mens.
– Först och främst måste vi tänka på
den äldre generation som för över tabun
på den nya generationen. När den äldre
generationen inte tänker att mens är tabu
så kommer den yngre generationen kanske se det
mer på ett avslappnat sätt
och det kommer påverka
deras hantering av hygien
under mens.
Elizabeth radar upp ett
antal restriktioner unga
tjejer har under mens. När hon gjort en
fokusgrupp i en skola möttes hon av tabun såsom att en inte kan besöka religiösa tempel, äta viss mat, leka med kompisar och inte röra växter. Samtidigt som det
finns en vilja att bryta tabun är det fokus
på att arbeta med att förbättra kvinnors
hälsa och hygien under mensen. Att prata om mens kan i sin tur vara ett steg på
vägen för att det inte ska vara lika tabubelagt.
Tillbaka till byn Garikaiyur där samtalet om mens börjar leda mot sitt slut och
kvinnorna börjar samlas runt Selvi. De
vill känna på den blommiga tygbindan
igen, ställer frågor, skrattar och ger henne
beröm.
Även om tygbindan är bättre för både
hälsa och miljö så finns det hinder på vägen för att samtliga kvinnor i byarna ska
gå över från sanitetsbindor till att enbart
använda tygbinda.
– Ett problem är att kvinnor gömmer
deras bindor. De vill inte att andra ska se
dem efter att de är tvättade och hänger på
tork. Den mentaliteten måste vi ändra på!
Men det kommer att ta tid, avslutar Selvi
bestämt men hoppfullt.

”Vi har alla mens!
Jag ser det som
ett universiellt
empowerment”

Jenny Svensson

Nikki på Eco Femme berättar att hon vill stärka
kvinnor (bilden till vänster). Skratt spred sig
bland kvinnorna när mensinformation från Selvi
varvades med frågor och diskussion (bilden till
höger). Foto: Jenny Svensson
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Projektet Janwaar Castle bryter sociala mönster
Barnen uppmanas att tänka i nya banor
... och att åka skateboard.

P

rojektet Janwaar Castle försöker
bryta sociala mönster i det traditionella indiska samhället. De
samlar barn från alla kast- och
samhällsgrupper i byn Janwaar i norra
Madhya Pradesh där traditionella normer
och fattigdom var starkt inpräglade. Nu uppmanar organisationen barnen att tänka i
nya banor och att åka skateboard.
Projektet har byggt en skateboardpark i byn som blivit
väldigt populär bland byns
barn, men de får inte använda
den om de inte varit i skolan.
Det har inte bara ökat närvaron i skolan utan även skapat
en mötesplats för barn från olika kastoch samhällsgrupper. Organisationen är
kritisk till det indiska skolsystemet men
de samarbetar med den statliga skola som
fanns i byn. Det fanns ingen anledning att
bygga något helt nytt när de kunde påverka barnen på fritiden.

vi barnen att vara trotsiga och att tänka
i andra banor.
Han berättar att Indiens stora samhällsproblem är grundade i en brist på
nyfikenhet, mod, kreativitet, uppfinningsrikedom, och självförtroende. Detta menar han är resterna av de
500 år av kolonialt styre,
underordning och förtryck.
Därför fokuserar organisationen på att stimulera
barns nyfikenhet och öka
deras möjligheter att ta till
sig kunskap.
– Vi måste skapa miljöer
som motverkar automatisering av samhället. Miljöer som kräver lite trots och
leder till nya frågor.

Organisationen
vill få fler att
tänka om vad
det indiska
samhället
kan vara.

Barnen samlas och leker tillsammans på

ett sätt som dom inte gör utanför skateboardparken. En av organisationens grundare, Mrutyunjay Mishra, har även sett
tecken på att könsskillnaderna förändras
bland barnen. Det har till och med skett
utan att det har varit något som personalen har diskuterat med barnen. Barnen
kan mötas på lika villkor samtidigt som
de har kul, får motion och förbättrar sin
självkänsla.
Organisationen gör också mycket annat
i byn. De har borrat brunnar för att förbättra vattentillgången. Skapat ett bibliotek för att öka läslusten i byn. Och öppnat
ett ”maker space” för att öka nyfikenheten
och kreativiteten bland byns befolkning.
Mrutyunjay berättar att olydnad är ett
av organisationens ledord och han tycker
att Indien behöver mer av det.
– Konformism misstolkas ofta som disciplin i indiska skolor, därför uppmanar
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Genom Janwaar Castle kan byns barn mötas på lika villkor samtidigt som
de har kul, får motion och förbättrar sin självkänsla. Foto: Janwaar Castle

Skateboarden kan vara ett medel för detta, men organisationen vill även utvecklas
i andra riktningar. De kommande åren vill
de utveckla sitt pedagogiska arbete och
utöka verksamheten till fler platser. De
vill även starta fler projekt, bland annat
ett projekt där de inblandade får skapa
användbara saker av avfall.
De vill sprida sin filosofi, men även den
kunskap de har. Ett annat framtida projekt
är att bjuda in fler personer till Janwaar
för att de ska lära sig om ekologiskt jordbruk och kreativ innovationsverksamhet.
De vill sprida och utöka sitt nätverk
Mandala Innovation Network, så fler kan
bidra med sina erfarenheter och kunskaper. Projektet vilar på tanken att alla har
användbara erfarenheter och kunskaper,
oavsett socioekonomisk bakgrund, kast
eller kulturell tillhörighet. I ett Indien där
konservativ hindunationalism växer sig
starkare kan detta bli en utmaning. Om
organisationen lyckas sprida sitt nätverk
kan det vara en del av att motverka den
statiska världsbilden som nationalisterna
målar upp. På så sätt vill de få fler att tänka om vad det indiska samhället kan vara.

FAKTA Janwar Castle
Janwaar Castle Community
Organisation är en icke-vinstdrivande organisation grundad 2014. Den grundades av
Ulrike Reinhard, Shyamendra
Singh, Mrutyunjay Mishra,
och Mehmood Khan med
inspiration från det afghanska
projektet Skateisthan.
Byn Janwaar ligger i
Madhya Pradesh i Indien. I
närheten av Panna och Panna
National Tiger Park. Organisationen drivs av tanken kring
nätverkande, transparens,
och ekonomisk altruism.

Henrik Schedin
Nr 2 2018
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Den röda korridoren krymper
Är vågen av väpnade vänsteruppror i Indien på väg att ebba ut?

D

en senare tidens våg av vänsteruppror i Indien, som kallas naxalit-maoist-rörelsen, når nu sin
lägsta nivå hittills. När rörelsen stod på
sin topp sträckte sig dess fäste ända från
de nordöstra staterna till Karnataka med
förlängningar in i delar av Kerala. Det här
var den röda korridoren.
Enligt tjänstemän vid det indiska inrikesministeriet kan cirka 20 av de 106
distrikt som beskrivits som delar av den
röda korridoren snart strykas från listan.
Den här kartläggningen, som pågått under två år, görs nu om för första gången
sedan 2006. Då identifierades och graderades de distrikt som påverkades av
maoisterna utifrån våldsprofil. Våldet i
delstaterna Bihar och Orissa har nu minskat markant och antalet distrikt som påverkas av naxaliterna förväntas minska
ytterligare framöver.

Naxaliternas motståndsrörelse mot god-

sägarna fick sitt namn efter byn Naxalbari
i Västbengalen, där rörelsen uppstod under sent sextiotal. När den första vågen
av naxalitrörelsen dog ut, samtidigt som
flera ledare uttryckte att parlamentarisk
politik skulle vara den nya
arenan för vänsterkampen, så utgjorde extremvänstern endast en mycket begränsad skara.
Det indiska kommunistpartiet
Communist
party of India – Marxists
(CPIM) var en del av Indiens regering och har vid
flera tillfällen givit stöd till
centralregeringen. Många
av de mer inbitna vänsteranhängarna existerade
fortsatt vid sidan om det
politiska spektrat.
Uppmaningen att ta till
väpnad konflikt mot den indiska staten
kammade noll för vänstern sedan ULFA
(United Liberation Front of Assam) avvecklats.
Några av organisationens ledare flydde
till Kina när regeringar för Indien, Bangla-

desh och Burma gick ihop för att utplåna
ULFA, en organisation som hävdade att de
kämpade för rättigheterna hos de inhemska stamfolken i Assam och nordöstra Indien. ULFA blev ett exempel på en rörelse
som drivits fram av våld och som vänt sig
mot sitt eget folk. Många såg på de våldsamma elementen i naxalitrörelsen som
kopior av ULFA. De bombdåd som utfördes av ULFA dödade även etniska assameser och oskyldiga indier, vars enda brott
var att de talade hindi.
Resultatet av den påföljande desillusionen kring våld har blivit att den nya generationen Assameser i större utsträckning
har blivit en del av det indiska samhället
än vad deras förfäder var.
Den nya vågen av naxalituppror började 2004 när en organisation på vänsterkanten som kallades People War Group
(PWG) smälte samman med Maoist Communist Center of India under ledning av
vetenskapsläraren Muppala Rao, även
känd som Ganapathy, för att bilda CPI-maoisterna. För närvarande är Ganapathy
den högste befälhavaren för CPI-maoisterna, som utgör de kadrer som är fotsoldater i naxalitrörelsen.
PWG försökte internationalisera sitt
budskap. Organisationen deltog på
ett internationellt
seminarium organiserat av Belgiska
arbetarpartiet i maj
1995 tillsammans
med 60 andra organisationer från
40 länder. De nya
CPI-maoisterna
deklarerade att de
skulle fortsätta en
”utdragen väpnad
kamp” mot den indiska staten, som den ansåg var ledd av
ett ”samarbete mellan imperialister, representanter för borgarklassen och feodalherrar.” Vid tiden väckte uttalandet
glädje bland de Che Guevara-dyrkande
reportrar vars hjärtan klappade för vän-

Resultatet av den påföljande desillusionen
kring våld har blivit att
den nya generationen
assameser i större
utsträckning har blivit
en del av det indiska
samhället än vad
deras förfäder var.
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stern. Partiet uttalade att det skulle följa
marxist-leninist-maoist-ideologin. Problemet var bara att nästan inga stamfolk
som bodde i den röda korridorens skogar
hade hört talas om – eller för den delen
brydde sig om – Marx, Lenin, Mao eller
ens Che Guevara. Däremot brydde de sig
om sin mark.
En av de första berömda vänsteranhängarna, Kanu Sanyal, som deltagit i den
ursprungliga naxalbarirörelsen och fått
tillbringa nio år i fängelse på grund av det,
hade offentligt fördömt CPI-marxist-leninisternas originalstrategi med väpnad
kamp, utan att först bygga en ordentlig
bas bland de stora massorna. År 2004 existerade en bas redan i skogarna i Chhattisgarh och Andra Pradesh. Stamfolk och
lantbrukare av lägre kaster som precis
hade klarat att ta sig ur godsägarnas och
penningutlånarnas klor, tack vare den ursprungliga naxalbarirörelsen och, i viss
utsträckning, bättre anställningsmöjligheter i städerna – hade fått en ny fiende,
den statliga regeringen i ett globaliserat
Indien som avsagt sig skogsmark i bauxitoch järnmalmsrika delstater till internationella gruvbolag.

I början drevs naxalitrörelsen av intelligentian och upprätthölls tack vare ett
flöde av unga från universitet och college
i Bengalen, Andhra Pradesh, Telangana
och Bihar. Under årens lopp minskade
tillflödet av nya medlemmar till några få
droppar och drivkraften är nu militarism.
Under de tidiga åren av den nya vågen var
den indiska regeringens strategi att bagatellisera rörelsen. Sedan steg premiärminister Manmohan Singh fram och kallade
CPI-maoisterna för en terrororganisation.
Ironiskt nog backades den av Manmohan Singh ledda kongressrörelsen upp av
CPI-marxisterna, förmodade vapenbröder till naxaliterna.
I början av den nya vågen utförde naxaliterna flera dödliga attacker i Chhattisgarhs Bastar-distrikt och dödade ett stort
antal i ”säkerhetspersonalen”. Den dödligaste attacken skedde i april 2010 när
76 personer vid Central Reserve Police
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sa och Chhattisgarh. Det faktum att vänstergerillan också är korrupt, verkar inte
falla väl ut hos vänsterromantiker, men är
inte överraskande med tanke på omfattningen när det gäller inkomstskillnader.
CPI-maoisterna erkänner själva att de
får bidrag genom utpressning och genom
att inhämta skatt från samarbetspartners
i sina områden. Ett viktigt ”arbete” i delar av den röda korridoren är att driva in
skatter för odling av tendu-blad, som används för att rulla bidi-cigaretter. I åratal
har regeringen hjälplöst sett på medan
produktionen av tendu-blad kontrollerats
av maoisterna.

Men just nu förändras saker och ting.

Den så kallade Röda korridoren skär genom de östra delarna av Indien. Foto: Wikimedia commons
Force dödades i ett bakhåll. Regeringens
respons blev brutal. Året efter attacken
dödades maoistledaren Kishenji i något
som många anser var en ”fejkad sammandrabbning”. Bybor rekryterades till
ett medborgargarde som kallades Salwa
Judum. Salwa Judum kastade ut stamfolk
och bybor från skogen och in i läger. Både
maoisterna och Salwa Judum rekryterade
barnsoldater så unga som femton år.

Konfliktutmattning är en sedan länge be-

prövad strategi av Indiens regering. ”Du
kämpar mot den indiska staten i tio, femton eller tjugo år”, sa en politisk reporter
som inte vill bli namngiven, ”efter det tror
du inte längre att du kan vinna mot den
indiska staten”.
Strategin fungerade i det här fallet också. Sedan de militära befälhavarna dött
och de ideologiska väktarna blivit allt
äldre, började CPI-maoisterna att förlora
greppet om den röda korridoren. Dessutom trakasserades många oskyldiga bybyr
och aktivister av regeringen under före-
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vändning av jakt på maoisterna. När personer gav information om maoisterna, så
hämnades maoisterna brutalt genom att
skära öronen av informanterna.

En incident som visar hur mycket stöd

maoisterna har förlorat är fallet med
Soni Sori, en aktivist bland stamfolken
som misshandlades sexuellt av polisen i
Chhattisgarh. Sori hävdar
att polispersonal satte
stenar i hennes underliv.
Även efter den brutala
tortyren, valde Sori att
inte ansluta till maoisterna utan gick istället
med i Aam Aadmi Party. Hon utmanade i valet
2014 och förlorade mot
en kandidat från Bharatiya Janata Party. Det här var på grund
av att Sori kände till den hemlighet som
alla i den röda korridoren känner till – att
gruvbolagen betalar maoisterna för att
bevaka deras intressen i delstaterna Oris-

Stamfolk som varit trötta på de ständiga
konflikterna och på att i åratal betala skatter till maoisterna, som inte verkar komma
någonstans, har insett att de blivit fångna
under regeringens säkerhetsradar. Ökande
urbanisering minskar också beroendet av
mark. Fler bybor hittar säsongsarbete i
städerna, något som visserligen kan vara
förnedrande – men i alla fall är säkert.
När det gäller maoismen, så hävdar
Ganapathy att CPI-maoisterna inte får
något stöd från Kina och att de flesta av
deras vapen produceras i landet. Faktum
är att kineserna själva är aktieägare i flera sydostasiatiska gruvbolag som har intressen i bauxitgruvor i centrala Indien.
Dessutom, om man ansluter sig till Maos
definition, så är Kina inte längre ett land i
Tredje världen utan tillhör
istället den Andra världen,
med sin region att ha inflytande över och som i sin
tur utnyttjar den tredje
världen. Ett sorgligt faktum för Ganapathy.
Den indiska regeringen har ökat sin insats och
övertygar maoistkadrerna
att ge upp med löfte om
bättre jobb och säkerhet. Just nu utväxlas
inte den röda hälsningen Lal Salaam lika
ofta i Indiens skogar.
Rohit Bhatia
Översättning: Teresia Borgman

Maoisterna har
insett att de
fångats under
regeringens
säkerhetsradar.
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Teresia Borgman är
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har studerat tamil vid Franska
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Henrik Schedin tog Masterexamen i globala studier
2016 och idag forskar han
kring funktionshinder och
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och globala södern.
Admir Skodo är forskare
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migration och rollen i global
politik. Han har en doktorsexamen från European University Institute och har
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Jenny Svensson har en bakgrund i medie- och kommunikationsvetenskap, genus och
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Svalorna Indien Bangladesh
på deras partnerorganisation Keystone Foundation i södra Indien.
Julia Wiræus är radioproducent och författare, sedan
2011 tidvis baserad i Delhi. Hon
skriver ofta om social förändring
och avspeglingen i synen på
kvinnors rättigheter, kön och
politik. År 2017 kom hennes reportagebok ”De
kallade henne Delhi Braveheart”.
Elin Thorsén är doktorand
i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har en
masterexamen i indisk filosofi
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fokus särskilt fokus på moderna gururörelser.
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Troy Enekvist är frilansande
journalist och bildjournalist
och har arbetat internationellt
för både tidningar och organisationer med att berätta
och visa människors egna
historier och liv. Nu ligger fokus på Bangladesh.
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SYDASIEN är en ideell förening som grundades 1977. Föreningens huvudsyfte är att ge
ut nättidskriften Sydasien, samt från och med
2018 två nummer av den tryckta tidskriften.
Styrelsen består av Johanna Sommansson (ordförande), Beat Lindberg, Elsa
Termenon (kassör), Johan Mikaelsson och
Teresia Borgman. Ny i styrelsen från 2018
är Henrik Schedin.
Hela styrelsen träffas minst en gång per år
(årsmöte) och delar av styrelsen och redaktionen träffas flera gånger per år för planering
av det löpande arbetet och särskilda sammankomster, deltagande vid mässor och liknande.
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Beat Lindberg

Elsa Termenon

SYDASIEN är den enda svenska nättidskriften som rapporterar kulturellt
och politiskt från regionen Sydasien. Regionen innefattar länderna; Indien,
Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan,
Nepal, Bhutan och Maldiverna. Vårt kontor
är globalt – vi har reportrar som arbetar från
olika platser i regionen. Sydasien erbjuder
fräscha perspektiv, djärva debatter, intressanta
reportage och kryddstark läsning. Från 2018
ger vi ut två tryckta tidningar per år. (Se även
redaktionsrutan på sidan 2.)
Besök oss på: http://sydasien.se
Följ oss på Facebook:
facebook.com/sydasien/
Kontakt/prenumeration: redaktionen@sydasien.se
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Vår tidskrift är i nuet, med stolta 40-åriga anor.

Tidskriften åter i tryck!
BLI MEDLEM I TIDSKRIFTSFÖRENINGEN
Vad är en förening utan medlemmar? I tidskriftsföreningen
Sydasien går prenumeration och medlemskap hand i hand.
Medlemsagiften är 250 SEK per år. I detta ingår prenumeration med två pappersnummer per år samt inbjudingar till
föreningens aktiviteter. Mejla redaktionen@sydasien.se för
att aktivera ditt medlemskap för 2019! Varmt välkommen till
Sydasien. Vi tar också tacksamt emot valfritt bidrag för vårt
arbete under 2018: swish: 1232112068

Ett ögonblick. En gigantisk flagga hissas vid varje soluppgång på en flaggstång
på Galle Face Beach i Colombo, Sri Lanka, och halas vid solens nedgång. Regnbågen visade sig tisdagen den 8 maj 2018, klockan 06:01. Foto: Johan Mikaelsson
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ANNONSERA
Nå ut till våra läsare
och stöd samtidigt vår
verksamhet. Annonsera
på Sydasien.se och i den
tryckta tidskriften
(läs mer på sidan 50).
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