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barn med den intellektuella funktionsnedsättningen Downs
syndrom i Kathmandu. Pojken på omslaget är en elev från
centret. Jag, som är Sydasiens redaktör, berättar om den resa
jag och några kära Sydasienvänner gjorde till Satyam Day Care
Center på sidan tio.
Se även vårt nya stående inslag ”Paruls perspektiv” på sidan
sex där ämnen som CSR och HBTQ debatteras.
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I december fyrade
Sydasien av tidskrift
nummer 2 2018.
Firandet gick av
stapeln på butik
Brokiga Bengalen
på Södermalm i
Stockholm. Kvällen
bjöd på levande
Delar av gruppen
musik från Malik
Malik Nafis.
Nafis, hembakade
Foto: Beat Lindberg
bengaliska snacks
och nya möten. Se fler mingelbilder på sista
sidan. Någon vecka senare hölls ett evenemang
hos Svalorna i Lund. Detta nummer släpps och
firas storslaget den 2 april.
Johanna Sommansson

I Bangladesh kan seniorer
stämma sina snåla barn
Bangladesh är ett av ett av de länder i Sydasien
där du som senior medborgare har rätt att
stämma dina barn om de inte försörjer dig. I
detta kollektivistiska samhälle där familjen är
hjärtat förväntas du försörja äldre familjemedlemmar och för de flesta kommer det naturligt,
man bor tillsammans i storfamilj. Men med
globaliseringen blåser individualistiska vindar
genom landet och i vissa fall uppfylls inte dessa
åtaganden av den yngre generationen. Straffet
i dessa fall blir oftast böter men kan även
handla om fängelsestraff.
Elsa Termenon

Från oro och förtvivlan till hopp på Maldiverna.
Foto: Public_Domain_Photograph, Pixabay

HRW ser ljusning för
tillståndet på Maldiverna
Sedan Maldivernas president Ibrahim Mohamed Solih tillträdde i november 2018 ses
förnyat hopp för mänskliga rättigheter i landet.
Det menar människorättsorganisationen
Human Rights Watch i sin årliga genomgång
World Report 2019. Den nya regeringen har
#1 2019

redan vidtagit flera åtgärder som att upphäva
kriminalisering av fredliga protester, frigett av
felaktigt fängslade regeringskritiker och inrättat
en kommission som ska utreda flera mord
och försvinnanden av bland andra politiska
aktivister och journalister. Läs mer i rapporten
World Report 2019 på www.hrw.org
Teresia Borgman

Illustration: Beat Lindberg

En del att tänka på med
Kapha-säsongen i antågande
Inom Ayurveda är det inte bara människor som
delas in i tre olika kropps- och sinnestyper, så
kallade ”doshor” utan även årets säsonger.
Vi håller just på att lämna den torra, kalla och
mörka vintern som styrs av Vata dosha, vars
element är luft och rymd. I antågande är nu
Kapha-säsongen, våren som först är kall och
blöt då snön smälter och senare varm och
blöt då den avslutas i maj/juni. Dess element
består av jord och vatten. I övergången från
Vata- till Kapha-säsong kan det vara tufft för
kroppen. Eftersom vi ackumulerar Kapha under
vintern för att balansera Vata så kan vi under
våren uppleva ett överflöd av Kapha. Det kan
få oss att känna oss orkeslösa, trötta och slöa
och vi kan ha svårt att stiga upp på morgonen. Matsmältningsbesvär och viktuppgång
är vanligt, likaså slemhosta (engelskans ord
för hosta ”cough” kommer från sanskritordet
Kapha). På våren när man vill minska Kapha
i kroppen bör man utesluta tung mat som
glass, yoghurt, nötsmör, ost och friterad mat.
Testa att äta en säsongsanpassad kost som
innehåller lite extra lätt, torr och kryddig mat.
Rå kallslungad honung är bra för att minska
Kapha men använd den inte i ditt te eftersom
honung som värmts upp bildar ”ama” (gift) i
kroppen enligt den ayurvediska läran. Testa att
lägga till lite ingefära och gurkmeja i din kost
och tänk på att äta det största målet vid lunch
då matsmältningen är som starkast.
Elsa Termenon

Nytt muller mellan Indien och
Pakistan gällande Kashmir
Spänningarna mellan Indien och Pakistan steg
dramatiskt efter ett självmordsdåd av en kashmirisk separatist den 14 februari, som dödade
över 40 indiska paramilitära soldater. Efter indisk
vedergällning, bland annat flygattacker mot
påstådda tillhåll för terrorister, och pakistanska
motattacker höjdes farhågorna om ett utökat
krig mellan de båda kärnvapengrannarna.
Fientligheterna mattades av och Pakistans
premiärminister Imrad Khan får nu beröm för
sitt agerande. En kampanj har startats för att
nominera Khan, den före detta cricketspelaren,
till Nobels fredspris. Detta för fredsgesten att
frige en indisk pilot som flög ett plan som sköts
ned över Pakistan och förslag till samtal med
Indien. Själv har Khan skrivit på Twitter att han
inte förtjänar något pris, men att den som löser
konflikten gör det.
Indiens agerande anses mer problematiskt.
Kashmir beskrivs som en tryckkokare. Våld
möts med mer våld, trots att en militär lösning
på den politiska konflikten visat sig ge motsatt
effekt. Flera hundra representanter för självständighetsrörelsen i Kashmir har den senaste
tiden arresterats. Kashmir ses också som en
bricka i det stundande parlamentsvalet i Indien.
Runtom i världen och i synnerhet i de sydasiatiska grannländerna har det senaste mullret inte bara väckt oro utan också häpnad inför
de högst motstridiga rapporter som kommit
ut från de bägge länderna. Det må ha skett
en avspänning, men konflikten om Kashmir
som krävt över 50 000 dödsoffer sedan 1987
riskerar fortfarande att eskalera.
Johan Mikaelsson

Den pakistanska tecknaren Marria Khans
teckning förreställande den frisläppta indiska
piloten Abhinandan Vartaman med en tekopp
i handen har fått spridning och uppskattning i
sociala medier. Under #SayNoToWar på Twitter
finns ironiskt nog mycket rop på mer krig.
Illustration: #MarriaKhan (Twitter)
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Elva doktorander och en lektor sökes
Tio doktorander i socialt arbete för
halvtidsstudier till licentiatexamen
Denna utlysning sker inom ramen för forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten (FYS). Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd (Forte) har beviljat medel för forskarskolan som pågår fram till
2026 och har till mål att bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Forskarskolans inriktning ska svara mot prioriterade kunskapsbehov
inom socialtjänsten. Forskarskolan administreras via Lunds universitet
och Malmö universitet. Antagning kommer att ske vid tre tillfällen 2019,
2020 och 2021.

Doktorand i hållbarhetsvetenskap
Innehavaren av doktorandtjänsten kommer att arbeta inom ett internationellt forskningsprojekt. Det är ett samarbete som samordnas av
LUCSUS tillsammans med Avdelningen för humanekologi vid
Lunds universitet och inkluderar även kollegor i USA (UCLA)
och Tyskland (Helmholtz Zentrum für Umweltforschung,
UfZ). Projektets ändamål är att tillämpa samhällsvetenskapliga perspektiv och insikter på den aktuella debatten om de av
IPCC föreslagna vägarna för att åtgärda klimatförändringarna,
där negativa utsläpp – att ta bort stora mängder koldioxid från
atmosfären – blivit ett allt större inslag under senare år. Projektet kommer sålunda att genomföra en rekonstruerande analys
av historiken bakom negativa utsläpp i modeller och IPCC-

4

#1 2019

#1 2019

rapporter och en politisk-ekonomisk analys av framväxande
politik och praktik på området. Det utgår från en gedigen kritisk samhällsvetenskaplig tradition men har en tvärvetenskaplig
ansats och arbetar i konstruktiv dialog med utredare som arbetar med integrerade konsekvensmodeller, klimatforskare och
beslutsfattare.

Biträdande universitetslektor
i statsvetenskap
Vi söker en lovande statsvetare som befinner sig i början av sin
karriär. Arbetsuppgifterna omfattar statsvetenskaplig forskning
samt undervisning i statsvetenskap på grund- och avancerad
nivå med inriktning mot anställningens profil. Anställningen
omfattar minst 50 procent forskning och upp till 50 procent
undervisning och eventuell administration. Forskningsdelen
under de tre första åren kan komma att uppgå till 60 procent.
Anställningen är knuten till forskningsprojektet “Pushing the
boundaries of peace research – reconceptualizing and measuring agonistic peace” (PUSHPEACE), som leds av docent
Lisa Strömbom vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund och
som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.
Mer information: https://www.lu.se/vacancies
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Paruls perspektiv

Utländskt kapital strömmar in i Indien
som aldrig förr. Samtidigt har kraven
på företagens hållbarhetsarbete här
skärpts väsentligt. Tro inget annat.

Smogen i Delhi. Luftföroreningarna i indiska storstäder

är ett av många allvarliga miljöproblem Indien har att hantera. Foto: Johan Mikaelsson

Indien ställer allt tuffare hållbarhetskrav

S

venska företag som vill investera i
Indien måste i fortsättningen förhålla sig till en ny unik CSR-lagstiftning, stärkt tillsyn kring korruption och
en ny granskande nationell miljödomstol.
Numera är det sannolikt få internationella bolag som anser sig ha råd att välja
bort den indiska marknaden. Landet är
snart världens största mätt i antalet invånare och redan under första halvåret 2015
gick Indien om både Kina och USA som det
land i världen som attraherar mest utländska investeringar. De utländska direktinvesteringarna i Indien uppgick då till ett
värde av 31 miljarder US-dollar, jämfört
med 28 miljarder i Kina och 27 miljarder
i USA, enligt Financial Times.
Sveriges regering har i sin exportstrategi, en strategi som knappt nämner mänskliga rättigheter, deklarerat att den vill öka
närvaron på tillväxtmarknaderna, och Indien hör sedan flera år tillbaka till en av
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de prioriterade marknaderna. När statsminister Stefan Löfven besökte Indien och
landets premiärminister Narendra Modi
hade han följaktligen med sig representanter för 19 svenska företag i släptåg. I dag
är 160 svenska företag etablerade i Indien,
varav de flesta kom dit under 2000-talet,
men intresset för Indien som investeringsland för utländskt kapital lär bara att öka. I
princip samma grupp träffades under Modis besök i Sverige 2018.
Samtidigt som denna trend sannolikt
kommer att förstärkas under de närmaste
åren har Indien satt upp en ny och ambitiös hållbarhetsagenda för landet, vilken
svenska företag som är på plats i Indien
måste sätta sig in i och anpassa sig till.

Indien är ett av få länder som valt att lag-

stadga företagens sociala ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR), vilket
skedde i april 2014. Den nya så kallade

CSR-klausulen i The Companies Bill 2012
berör cirka 800 000 företag i Indien, börsnoterade och multinationella företag. Revisionsfirman Ernst & Young uppskattar
att lagen kommer att generera över 2 miljarder US-dollar i CSR-insatser i de lokala
samhällena.
Klausulen definierar inte begreppet
CSR. Däremot tar lagen upp ett antal
fokusområden för företagen. Dessa är
vidsträckta miljöproblem som Indien är
utsatt för, såsom skogsskövling, illegal
djurhandel, förlust av biologisk mångfald,
vattenföroreningar och luftföroreningar.

För utländska företag med egna strate-

gier och uppförandekoder för exempelvis
leverantörsuppföljningar i Indien kan den
nya CSR-klausulen innebära krav på anpassning även till det indiska regelverket.
Ännu ett initiativ i Indiens hållbarhetsagenda är att landet har stärkt tillsynen
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kring mutor och korruption inom den privata sektorn, något som även omfattar utländska investeringar. Tillsynen har förstärkts med
ökade utredningsresurser
och så kallade whistleblowing-mekanismer som
också kan komma att slå
mot utländska bolag. Svenska hänvisningar till ”indisk
mutkultur” och liknande
kan få förödande konsekvenser om en inte förstår
att lagarna kommit till på
grund av en folklig rörelse och trötthet.

kring en fjärdedel av de 1,6 miljoner årliga
dödsfall bland barn.
Indien har dessutom som
mål att granska de 1 000
mest förorenande industrierna. Detta inbegriper även
utländska
investeringar,
vilket Coca-Cola fick erfara
när bolagets tappningsanläggningar i mellersta Indien stängdes ner av indiska
miljökontrollmyndigheter,
främst på grund av en utarmning av grundvattnet i
närområdet. Grundvatten i området hade
gått från "säkra nivåer" år 1999 då CocaCola etablerade sig i området Mehdiganj
till "kritiska nivåer" år 2014.
I april 2014 tvingades hela kolbrytningssektorn i Meghalaya slå igen på grund av
den enorma miljöskadan som tillåtits pågå
under flera år. Det är första gången en dom-

Nationell miljödomstol och
mål att granska
de 1 000 mest
förorenande
industrierna

För att ta itu med landets omfattande mil-

jöproblem skapades år 2010 en nationell miljödomstol i Indien. Världsbanken
uppskattar att miljöförstöringen kostar
Indien 5,7 procent av landets bruttonationalprodukt varje år – och ansvarar för om-
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stol i världen har stängt en statlig fossil
bränsleindustri. Inte heller fick sandgruveindustrin i olika delar av Indien fortsätta
sin verksamhet på grund av den skada som
åsamkats landets floder och bäckar. I båda
fallen har domstolen beordrat företagen
till dramatiska miljöförändringar eller så
riskerar de en permanent stängning. Just
nu är vattenbetungande industrier under
lupp, där självfallet svenska företag faller
inom kategorin.

Med landets nya, tuffa hållbarhetsagen-

da förändras således villkoren för många
utländska företag på den indiska marknaden. Frågan är om svenska bolag i Indien
har förstått vad de nya kraven på hållbarhet innebär för deras verksamhet. Vi vet
av exemplen att det kan stå dem dyrt.
Har ditt företag koll?

Parul Sharma
Människorättsjurist
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Premiär för South Asian Pride
Analys: ”Att Euro-Pride i Stockholm för första gången fick en South

Pride Parade, det är stort”, skriver Parul Sharma.

T

ystnaden och skammen som omger frågan om homosexualitet är
så stor i de sydasiatiska länderna
och rädslan att bli isolerad och diskriminerad så utbredd att många av dem som
fångas av polisen föredrar att betala polisen hellre än att slå tillbaka och hävda
sina mänskliga rättigheter.
Nästan inga fall kommer inför domstol
eftersom gärningsmännen släpps om de
betalat polistjänstemannen. Kränkningar
av mänskliga rättigheter legitimeras genom lagar som behandlar homosexuella
som konstiga och kriminella. Bristen på
stöd för dem från utbildnings- och rättssystemet förvärrar deras sociala utanförskap.
Regeringarnas attityder i länder som
Indien, Pakistan och Bangladesh mot
homosexualitet överensstämmer tyvärr
med dess hållning när det gäller sexualitet, aids och sexualundervisning i sig, så
åsikterna är inte särskilt förvånande.

Grundlagsenligheten i paragraf 377, en

strafflag nedärvd från det viktorianska
kolonialförtrycket i dessa tre länder, talar
om homosexuella förbindelser som onaturligt sex.
Länderna utsätts för ständiga påtryck-

ningar från organisationer i det civila
samhället och många anmärkningar riktas mot domstolarna. Samtidigt som regeringarnas velande är förståeligt som
taktik att tappa bort ännu en problematisk domstolsprocess i djungeln av ungefär en halv miljon mål som belamrar
de indiska domstolarna
så belyser substansen i
dess svar den kulturella
tvångströjan.
Den indiska regeringens absurda svar på
kritiken från civilsamhället är: ”Faktum är att
syftet med paragraf 377
i IPC (Indian Penal Code,
den indiska strafflagstiftningen) är att erbjuda en hälsosam
miljö i samhället genom att kriminalisera onaturliga sexuella aktiviteter som är
mot naturens ordning. Om denna bestämmelse tas ut ur lagboken skulle en allmän
skyltning av sådana böjelser på sin höjd
medföra anklagelser om sedlighetssårande uppträdande, vilket straffas med ett
mindre fängelsestraff än dagens livstidsfängelse eller tio års fängelse och böter.
Även om regeringen inte kan övervaka

människors moral måste straffrätten i ett
civiliserat samhälle uttrycka och spegla
den allmänna moralen och frågor om skada för samhället i stort. Om detta inte görs
skulle den lilla respekt för lagen som finns
kvar försvinna, då lagen skulle ha förlorat
sin legitimitet.”
Regeringen tycks med
andra ord påstå att om
”onaturligt” sex inte förbjuds skulle den normala
sociala ordningen bryta
samman, liksom att frågor
som rör sexuella minoriteter inte är en indisk fråga,
utan mer något som händer i västvärlden.
Att Euro-Pride i Stockholm 2018 första gången fick ett Pride-tåg
med South Asian Pride Parade är stort. Tågets dansanta aktivister, där jag själv också
ingick, skickade melodier och rörelser till
Indien, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka
och Burma, melodier som säger: håll ut en
stund till, förändringarnas vindar är på väg!

”Tågets dansande
aktivister, där jag
själv också ingick,
skickade melodier
och rörelser till
regionen”

Parul Sharma

Fotnot: Sedan denna artikel skrevs och
publicerades på Sydasien.se kom en vind av
förändring i Indien, då paragraf 377 ströks i
lagboken. Läs artikeln här intill.

FAKTA Pride
Priderörelsens kärna är att deltagarna ska känna stolthet över sin
sexuella identitet. Pride har rötter
i Los Angeles, där organisationen
Personal Rights In Defense and
Education började strida för
gay-rättigheter på 1960-talet.
Resten är historia och Pride har
spridits över världen.
Läs mer på Stockholmpride.org
och Europride2018.com.
Artikelföfattaren deltog vid Pridefestivalen i Stockholm 2018, som
såg premiären för South Asian
Pride Parade. Här stod hon dock
bakom kameran.
Foto: Parul Sharma
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Stor seger
för HBTQ
i Indien
Analys: Aktivisters kamp

under 20 år har gett
resultat. I september
2018 avkriminaliserades
homosexualitet.

M

ed en dom som Indiska medier
kallar för ”historisk”, har landets högsta domstol avskaffat
Paragraf 377 av den Indiska strafflagen
(Indian Penal Code). Därmed blir konsensuellt homosexuellt sex avkriminaliserat,
nästan 20 år efter aktivisterna påbörjade
kampen för legalisering.
Paragraf 377 introducerades i Indien
1861 när landet var en del av det brittiska
imperiet. Enligt paragrafen gjordes alla
sexuella handlingar ”mot naturens ordning” brottsliga och straffbara med maximalt livstids fängelse.
Paragraf 377 har länge kritiserats av
aktivister, jurister, och sociala rörelser,
eftersom det används som verktyg för
att hota, trakassera, och tortera personer som misstänktes vara homosexuella.
Dessutom var lagen ett hinder för organisationer som arbetar med sexuell hälsa
och HIV/AIDS-förebyggande och behandling.

Redan 2001 lämnades en första ansökan
till Delhis domstol, där sökande krävde
att Paragraf 377 skulle avskaffas. Domen
från Delhi kom 2009, och homosexualitet
avkriminaliserades. Men efter att flera
politiska och religiösa grupper överklagade domen, bestämde Högsta Domstolen
2013 att Paragraf 377 inte var grundlagsstridig, och lagen återinfördes.
2013 hävdade Högsta Domstolen att
Indiens HBTQ-befolkning var en ”pytteliten minoritet”, för liten för att den skulle
#1 2019

Domen om upplösandet av Paragraf 377 är ett viktigt steg för sexuella och mänskliga rättigheter
i Indien. Det är också, förhoppningsvis, ett avgörande moment för Indien i kampen mot den
förtryckande makt av heteronormativa, bakåtsträvande och fördomsfulla värderingar som länge
har styrt landet och marginaliserat olika minoriteter, skriver Maria Tonini. Foto: Julia Wiraeus
garanteras något speciellt skydd av lagstiftningen och institutionerna.

Återinförandet möttes med stor besvikelse från aktivister och HBTQ-personer,
som inom bara fyra år hade fått och sen
förlorat rätten till sin sexualitet. Aktivistisk och rättslig kamp fortsatte, och flera
kända personligheter bestämde sig för att stötta
en ny ansökan till Högsta
Domstolen, med krav att
domarna skulle granska
tidigare domen.
Fyra domar granskade
fallet separat, och konstaden 6 september 2018 att
diskriminering på grund
av sexuell läggning brister mot centrala
konstitutionella rättigheter såsom rätt till
likabehandling och rätt till integritet.
Domaren Dipak Misra sa att Paragraf
377 har använts som ett vapen för att trakassera HBTQ-personer. En annan domare, Indu Malhotra tyder det:
”Historien måste be om ursäkt till Indiens homosexuella och deras anhöriga,
som stigmatiserades och tvingades att
leva med rädsla”.

HBTQ-aktivister reagerade med glädje
på beslutet.
Tushar Malik, aktivist och konsult på
Världsbanken om HBTQ-frågor, berättade:
”Jag är extatisk över att Högsta Domstolen äntligen förstått att Paragraf 377
var en grov kränkning av mänskliga rättigheter. Även om detta
är en historisk dag, får vi
inte glömma att kampen
är inte över. Den indiska
konstitutionen garanterar mänskliga rättigheter
till alla medborgare, och
avkriminalisering är ett
viktigt steg i en större resa
mot fullkomlig jämlikhet”.

”Även om detta
är en historisk dag
får vi inte glömma
att kampen inte
är över”

Domen om upplösandet av Paragraf 377

är ett viktigt steg för sexuella och mänskliga rättigheter i Indien; det är också, förhoppningsvis, ett avgörande moment för
Indien i kampen mot den förtryckande
makt av heteronormativa, bakåtsträvande och fördomsfulla värderingar som
länge har styrt landet och marginaliserat
olika minoriteter.

Maria Tonini
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Nepal

Välkommen in
till Satyam Day
Care Center
10

Foto: Johanna Sommansson
#1 2019

#1 2019

11

”FUNKIS” I NEPAL
Skolan i Kathmandu rör sig framåt

D

Reportage: Shiha Tapa i Nepal såg till att hennes son och andra barn med

Downs syndrom och andra funktionsnedsättningar fick gå i skola. Idag arbetar
Satyam Day Care Center för barnens rättigheter. Sydasien har besökt skolan.

S

atyam Day Care Center i Kathmandu startades av Shila Tapa. Innan
det var Shila en vanlig hemmafru
vars liv förvandlades helt när sonen Satyam föddes 2002 med Downs syndrom. Efter en turbulent första tid i sonens liv, då
han hade ett omfattande hjärtfel och fick
flygas till specialistläkare i Indien, fick han
till slut en vanlig barndom. När Shila insåg
att det inte fanns någon möjlighet för sonen
att gå i skola eller förskola i Kathmandu
sökte hon medel för att själv kunna driva en
skola för barn med intellektuella funktionsnedsättningar i bottenplanet av familjens
bostadshus i centrala Kathmandu.
Shila letade bokstavligen efter barn
med funktionsnedsättningar på gator och
torg, och då främst barn med Downs syndrom, som skulle passa i skolan. Om föräldrarna hade det svårt ekonomiskt gjor-

de hon vad hon kunde för att förse dem
med bidrag från finansiärer hon hittade i
sitt nätverk. Shila började samarbeta med
International Down Syndrom Society när
föreningen startades upp i Nepal 2006
och samma år grundades också skolan.

I skolan går 30 elever, från fyra till 28 år.

Alla har Downs syndrom eller annan intellektuell funktionsnedsättning. Personalen
består av nio lärare och fyra volontärer
samt köks- och städbiträde. Skolans vision
är att ge barnen en meningsfull vardag och
att lära sig de färdigheter de har fallenhet
för, och när det gäller nivån på utbildningen är den anpassad efter varje barns
behov. På schemat står estetiska aktiviteter i fokus såsom dans, rytmik och musik
(instrumentteknik). Alla barn emottas och
stimuleras efter sin egen förmåga.

I Nepal finns en social stigmatisering
kring funktionshindrade, funkisar, och
ungefär 50 procent av föräldrarna som
får barn med funktionsnedsättning vågar inte visa dem i samhället. Många hålls
inom hemmets fyra väggar eftersom rådande samhällsstrukturer inte accepterar
olikheter som moderna samhällen gör.
Down Syndrome Society Kathmandu och
Satyam Day Care Center arbetar för att
synliggöra funktionsnedsatta i samhället.
Bland annat anordnar de en årlig festival där de uppträder och går i parad
genom Kathmandu på Internationella
Downs Syndrom-dagen den 21 mars. De
publicerar en kalender som delas ut till
bidragsgivare och har dansframträdanden på sammanträden och events. I regionen hålls många konferenser inom funktionshinderrörelsen som arbetar med
implementering av funktionshindrades
rättigheter, som är en omdebatterad fråga
i Nepal.
– När jag insåg att min son, till skillnad
från min dotter, inte hade möjlighet till
skolgång tog jag saken i egna händer.
Jag besöker Satyam Day Care Center
i februari tillsammans med min dotter
Svea, som också har Downs syndrom, och
barnen där berättar att de ska repetera
inför Alla hjärtans dag. Vi visas runt i lokalerna och hela undervåningen på bostadshuset fungerar som undervisnings-

Övning inför uppträdande på Alla hjärtans
dag (vänster) och ett av dansnumren på Alla
hjärtans dag (höger). Foto: Beat Lindberg
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FAKTA Downs Syndrome Society Nepal
Down Syndrome Society Nepal (DSSN)
Down Syndrome Society Nepal är en registrerad NGO.
Organisationen arbetar med implementering av FN:s
konvention av ”Rights of Persons with Disabilities
Act” i Nepal. Det är den enda i sitt slag vars syfte är
att sprida kunskap om möjligheterna att leva med
Downs syndrom. Sedan 2010 har DSSN arbetat med
att stärka familjer som har barn med Downs syndrom i
Kathmandu Valley. DSSN arbetar idag med 160 familjer
i ett nätverk som ska stärka och främja kunskapen för dessa familjers behov. DSSN
startar stödgrupper och ger vägledning och support både finansiellt och kunskapsmässigt för att hjälpa familjerna och deras barn att kunna leva ett fullvärdigt
självständigt vuxenliv. Vill du veta mer om skolan och kanske bli en månadsgivare?
Läs mer på Down Syndrome Society Nepal (DSSN). http://dssn.org.np/

ren Pramila och grundaren Shila berättar
om skolans verksamhet samtidigt som
Svea deltar i den.

Elever i alla åldrar vid Satyam Day Care Center i Kathmandu.
Foto: Robert Larsson
Fotot längst ner till vänster på sidan är taget av DSSN.

På bilden syns Svea i röd tröja och Satyam i rutiga byxor. Foto: Robert Larsson
utrymmen. Det finns även en stor danssal
där barnen samlas samt flera mindre lektionssalar där de under dagen delas upp i
mindre grupper efter ålder och intressen.
Ute på gårdsplanen finns
det möjligheter till lek
och spring samt även en
matsal och ett kök där
barnen serveras lunch
varje dag. Kökspersonalen betraktar nyfiket oss
besökare och vi hälsar
glatt på dem.

Vi kliver in i danssalen
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”När jag insåg
att min son, till
skillnad från min
dotter, inte hade
möjlighet till
skolgång
tog jag saken i
egna händer”

där barnen håller på med
sin dagliga yoga som precis ska avslutas. Shila berättar att det är dags att
visa gästerna sina danser.
– This is rehearsal for Valentines Day
Celebrations.
Barnen börjar tissla och tassla. Shila tar
upp en mikrofon och när hon presenterar
oss för barnen tystnar de direkt och vänder sig mot sin lärare. Hon förklarar först
på engelska och sedan på nepali, och jag
upplever att barnen förstår engelskan bra.
Lektionen leds sedan av en proffsig dans-
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lärarinna medan Shila själv tar plats som
åskådare, precis som vi.
Danslärarinnan startar lektionen genom att koppla in sin smartphone till
högtalarsystemet. När hon
sen höjer sin hand och demonstrerar första rörelsen
fylls rummet av en sällsynt
energi. Dansen tolkas olika
av deltagarna, men är ändå
koordinerad, och det märks
att tonerna är bekanta. Alla
barnen i salen deltar och
Svea blir snabbt accepterad
och uppbjuden till dans till
de Bollywoodrytmer som fyller lokalen.

Efter repetitionerna vill alla hälsa or-

dentligt. She is our friend, säger barnen
om Svea. Friendship takes time, förklarar läraren då Svea blir lite blyg inför alla
nya ansikten. De vill gärna fotograferas,
göra high fives och visa Svea sin skola.
Ett av barnen tar henne i handen och vips
har hon tillsammans med några andra
sprungit iväg till lekrummet för att börja
pyssla. Vi stannar hela förmiddagen för
deltagande och observation. Förestånda-

Så blir det 14 februari och Alla hjärtans
dag ska firas på Satyam Day Care Center.
När vi anländer är barnen uppsminkade och klädda i traditionella nepalesiska
kläder med bjällror, band och guldbroderier. Det råder en uppsluppen stämning,
alla vågar visa glädje, det skickas många
slängpussar i luften och de tecknar hjärtan med sina händer. Det ska bjudas på en
romantisk dansshow och hjärtformad tårta, hjärtformade ballonger och kakor.
Fyra dansnummer står på schemat: tjejernas dans, killarnas dans och två mixade danser. Musiken är melodiösa vackra
toner och medryckande bhangra-bastakter, men inte sådär sprakade hög som på
sydasiatiska festligheter då det är fler
barn där som är ljudkänsliga.
Under dansens gång fångar pedagogerna skickligt upp barn som tappar positionen i dansen och vägleder dem genom gester och tecken. De hjälper också
till då kostymerna tappar knappar eller
om knutna band lossar i dansen. De barn
som inte deltar applåderar och dansar på
åskådarplatserna. Barnen är bekväma på
scen, de ser självsäkra och vana ut i rampljuset, och det märks att de ofta dansar i
sociala sammanhang. Efteråt ger alla varandra high fives och beröm. Nice dancing!
utbrister de och visar på en väldigt fin respekt gentemot sina klasskompisar.

Att få se skolan som startades av en mammas kraft – som ger en meningsfull vardag
till så många likasinnade barn – gör mig
mycket varm inombords. I Sverige är vi
vana att se denna typen av verksamheter
och vi tar allas lika värde för givet, att alla
ska få utrymme att utveckla sin potential
under uppväxten, men i Nepal har denna
möjlighet nyligen öppnats och lagarna som
skall tillgodose funktionsvariationers behov precis etablerats. Möjlighet till gemenskap istället för utanförskap, inkludering
istället för exkludering, lärande istället för
okunskap, ger nu dessa barn en chans att ta
plats i det nepalesiska samhället.
Johanna Sommansson
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Maldiverna

Svåra utmaningar att skapa ro i önationen
Analys: Många i önationen Maldiverna sätter sitt hopp till att nye

presidenten, Ibrahim Mohamed Solih, kan leda landet in i en ny
tid, präglad av rättvisa och demokratiska processer. Men lätt blir
det inte. I kulisserna hotar tidigare presidenten Mohamed Yamin.

Oavsett vad som händer verkar Kina se Solih
som en president de kan
samarbeta med, och representanter för landet
har gratulerat honom
till valsegern. Kina
kommer med säkerhet försöka vidga sitt
inflytande i området,
oavsett vem som sitter som president.
Indien är trots detta
angeläget om att utveckla närmare förbindelser med Maldiverna.
Och om både Kina och
Indien försöker påverka
inrikespolitiken i området genom att stötta olika
kandidater och politiska
rörelser, så finns där ett potentiellt hot mot landets demokratiska institutioner.

M

ånga oroade sig för att 2018
års presidentval på Maldiverna
skulle övergå i våld. Som tur är
inträffade inga större problem. Men det
talades också om valfusk, särskilt från
den tyngsta oppositionsledaren och tidigare presidenten Mohamed Nashid. Slutresultatet blev att den sittande presidenten förlorade mot oppositionskandidaten
Ibrahim Mohamed Solih. Många hoppas
att Solih kommer att stå för en ny tid med
rättvisa, demokratiska processer. Men lätt
blir det inte.

För att förstå hur viktigt valet var måste

man samtidigt förstå vilka problem som
har plågat den spirande maldiviska demokratin under den tioårsperiod som
inleddes med valet 2008. Presidentvalet
det året var det första som kan kallas demokratiskt. Nashid vann och avslutade
därigenom ett trettio år långt styre av
den tidigare presidenten Maumun Abdul
Gayum.
Men Nashid hade bara påbörjat förstärkningen av de demokratiska institutionerna i landet när han avsattes i något
som påminner om en statskupp. I omfattande protester som organiserats av
hans motståndare deltog också polisen
och militären, och Nashid tvingades avgå.
Genom det öppnades dörren för Yamin,
vars presidentskap återigen började hota
demokratin.

Till att börja med slog Yamin till mot

sina politiska motståndare. Nashid blev
politisk flykting efter att ha dömts till 13
års fängelse för påstådda terroristbrott,
och bor numera i Sri Lanka. Den tidigare
presidenten Gayum, som dessutom råkar
vara Yamins halvbror, sattes i fängelse
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Ibrahim Mohamed Solih måste avvärja hot från islamistisk extremism, främmande makter och potentiella envåldshärskare.
Foto: EPA Images (bilden ovan) Sanningens ögonblick närmar
sig på Maldiverna. Illustration: Kurious, Pixabay (höger)
för terroristhandlingar. Ett flertal andra
framstående politiker blev också tillfångatagna och fängslade.
Yamin utlyste undantagstillstånd, och
under 2018 burade han in domare från
högsta domstolen eftersom de beslutat
frige fängslade politiker.

Journalister blev också regimens mål-

tavlor med sina kritiska röster. Två fall
är särskilt anmärkningsvärda. Det första
gäller bortförandet 2014 av den fristående journalisten Ahmed Rilwan. Rilwan
kritiserade både Yamins regering och den
islamiska radikaliseringen i landet. Yamin
stoppade polisundersökningen av försvinnandet och dödförklarade Rilwan tidigt i
år (2019), men han har samtidigt anklagats för att vara direkt inblandad i försvinnandet och Rilwans eventuella död.
Det andra fallet handlar om den politiska bloggaren Yamin Rashid, som tidigt
siade om sitt eget öde i en tweet från
2013, där han pratar om att han gett sig
in på en farlig väg. Rashid, som var känd

som
kritiker
av det politiska
etablissemanget,
knivhöggs till döds
i sin lägenhet 2017.
De här två fallen
blev centrala i valrörelsen 2018, och de olika presidentkandidaterna använde
Rilwans och Rashids namn under
kampanjerna mot den sittande presidenten.

Kina ser på Maldiverna som ett strategiskt

intressant land, och Yamin har anklagats
för att skänka Maldivernas ekonomiska
intressen till den växande regionala supermakten.
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I och med att Yamin
förlorade har några politiska
kommentatorer börjat fundera på om
Maldiverna nu tänker ta ett steg tillbaka
och istället utveckla ett närmare samarbete med Indien.
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Så vad kommer att hända nu?
Många av problemen som lyfts
fram här är kopplade till det gamla styret. Men det återstår att se
om Solih är mannen att lösa dem.
Det har ännu inte gått särskilt lång
tid, men han har redan lovat att ta upp
mordet och de försvunna journalisterna igen.
Maldivernas demokratiska institutioner har också hotats under det senaste
decenniet genom den ökande islamistiska extremismen. Ett exempel: under firandet av eid 2018 brändes en avbildning
av World Trade Center i New York på offentlig plats. Det sägs att det till och med
fanns ett modellflygplan, uppspänt på en
lina.

När Yamin tog makten 2013 använde

han sig av islamistisk retorik. I en mycket
spridd valbroschyr hävdade han att han
”upptäckt president Nashids skurkaktiga

Trångbott. Förutom politisk instabilitet och
oro utgör klimatförändringarna och dess mest
påtagliga konsekvens här – höjda havsnivåer –
ett allt mer påtagligt hot. Foto: EPA Images
komplott för att underminera maldiviernas tro på islam”. Under valet 2018 använde Yamin samma retorik och försökte styra presidentvalet till ett val mellan ”islam
och otrogenhet”.
Yamins flört med extrema religiösa
strömningar slog tillbaka på honom själv
när det visade sig att Maldiverna hade det
största procentuella antalet medborgare
som slogs på IS, den islamiska statens,
sida. Man kan lugnt påstå att Yamin banat väg för den utvecklingen genom att
vädja till konservativ islamism för att
komma till makten. Yamins motståndare
har också pekat på att han har influerats
av Saudiarabien, ett land som gjort stora
investeringar i Maldiverna.

Inget är skrivet i sten. Yamin verkar an-

gelägen om att komma tillbaka till makten.
Han har redan uttryckt svepande anklagelser om valfusk, vilket är en klart oroande
utveckling. Senaste gången Yamin började
ifrågasätta den valda presidenten lyckades
han med hjälp av de beväpnade styrkorna
och islamistiska extremister störta honom.
Om han lyckas än en gång kommer vi kanske att få uppleva ett mera permanent slut
på demokratin på Maldiverna.

Andreas Johansson
Översättning: Svante Nilsson

Fotnot: Artikeln är tidigare publicerad i The Conversation (https://theconversation.com)
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Sri Lanka

Synen på moral leder till adoptioner i Sri Lanka
Forskning Praktiken att adoptera barn inom lokalbefolkningen har

ständigheter var bättre att genomföra
en adoption. Barnen i sin tur skulle inte
få veta om att de var adopterade för att
adoptivföräldrarna ville hålla det hemligt. Adoptivföräldrarna föreställde sig att
barnet skulle förlora sitt förtroende för
dem om adoptionen tillkännagavs.

pågått sedan urminnes tider i Sri Lanka. Med utgångspunkt i sitt
etnografiska material söker forskaren Daniel Cidrelius komma
närmare en förståelse för de lokala adoptionspraktikerna, framför
allt de som praktiseras av hinduer, buddhister och kristna på ön.

U

nder början av 1700-talet tecknade
kolonialadministratören
Claasz Isaacsz ned ”Tesawalamai”. Det var jaffnatamilernas så kal�lade customary laws, det vill säga de seder
och bruk som har efterföljts utan att ha
konstituerats av någon juridisk auktoritet
men som över tid har kommit att betraktas som lag.
Innehållet i Tesawalamai gäller bland
annat regler för kastpraktiker, giftermål
och adoptioner av barn vilka praktiserades flera århundraden före den västerländska kolonialtiden av jaffnatamilerna
eller de tamiler som sedan urminnes tider
har bott i norra Sri Lanka. Adoptionsföreskrifterna i Tesawalamai
liknar de som praktiserades
av singaleserna eller kandyanerna inom Kandykungariket.
Kandyanernas
customary laws nedtecknades
av kolonialadministratören John D’Oyly
under den brittiska kolonialtiden. I nedteckningen beskriver D’Oyly bland annat
strukturen för det kandyanska kungariket som en bondearistokrati och att hela
samhället var indelat i ett antal arbetsrelaterade kastgrupper som gifte sig inom
respektive grupp. Kast uppges även vara
centralt i adoptionssammanhang. Barnet
måste exempelvis vara av samma kast
som adoptivföräldrarna. Adoptionen i sin
tur behövde även deklareras offentligt
och erkännas för att barnet skulle få sin
arvsrätt.

den holländska kolonialtiden modifierades vissa customary laws och när britterna upprättade adoptionsförordningen
förhindrades en form av lokala adoptioner som innebar att fattigare familjer
uppgav sina barn till rikare familjer.
När det gäller den lokala adoptionspraktiken i samtiden har jag funnit en
handskriven opublicerad uppsats författad av en socialarbetare under slutet av
1950-talet. I denna uppsats nämns bland
annat att ingen tidigare studie har utförts
gällande adoptioner. Ett skäl till det kan
ha bestått i att adoptioner oftast gjordes
i hemlighet. Abeyratne intervjuade 15
adoptivföräldrar som hade genomfört legala adoptioner.
Anledningen till att adoptivföräldrarna hade gått den
lagliga vägen för att adoptera bestod i att de ville ha
ett födelsecertifikat vilket
skulle möjliggöra för barnet
att senare i livet kunna antas till skolan.
Några av skälen till att adoptivföräldrarna hade valt att adoptera var att de inte
hade egna barn, de ville ha ett syskon till
sitt egna barn eller att de inte hade någon
son i familjen.

Oftast gjordes
adoptionerna
i hemlighet

Givetvis har dessa lokala adoptionspraktiker genomgått förändringar över åren.
Under exempelvis den portugisiska och
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intervjuades uppgav att de inte ville
adoptera sina släktingars barn eftersom
de föreställde sig att släktingarna skulle
störa dem i deras familjeliv under barnets
uppväxt.
Av de sexton barn som adopterades var
tretton födda utanför äktenskapet. Adoptivföräldrarna hade fått information om
att barnet var möjligt att adoptera genom
sjukhuspersonal, vänner, grannar eller
släktingar.
Enligt Abeyratne ger många ogifta
mödrar sina barn för adoption. De som
vill behålla barnen står inför en hård
kamp som de ofta förlorar varför Abeyratne menar att det under rådande om-

Bland adoptivföräldrarna fanns en preferens för pojkar då de föreställde sig att
det innebar mindre ansvar att uppfostra
dem och mer framtida inkomst samtidigt
som de även förde vidare släktens namn.
Dessutom önskade vissa adoptivföräldrar
veta om barnet var av bra kast, kom från
en bra familj och hade ett bra horoskop.
Abeyratne menar vidare att föräldralösa barn historiskt sett har adopterats
av sina släktingar men många par som

Utifrån min egen undersökning av Sri Lan-

kas adoptionspraktik har jag noterat att
giftermålet spelar en central roll i adoptionssammanhang, exempelvis i fall då en
ogift moder lämnar sitt barn för adoption
och när gifta barnlösa par adopterar för
att uppfylla den sociala förväntningen om
att reproducera sig. Ett skäl till detta kan
härledas till britternas introduktion av
giftermålsförordningen under mitten av
1800-talet. Giftermålet, i en kristen bemärkelse, fick då en överordnad ställning
gentemot andra samlevnadsformer vilka
framställdes som omoraliska i ett juridiskt perspektiv men också i ett socialt
synsätt.
I min masteruppsats visar jag på att det
finns en rad outforskade länkar mellan

européernas tidiga resande till Sri Lanka
och landets adoptionspraktik. Det finns
en länk mellan britternas tidiga resande
till Sri Lanka och adoptioner i Abeyratnes
studie som kan tydliggöras om man ser
uppsatsen som en väg in i en yrkesroll,
socialarbetare. Socialarbetare i Sri Lanka
arbetar inom den statliga myndigheten
Department of Probation and Child Care
Services (DPCCS).
Denna myndighet, som uppstod under 1950-talet, var starkt influerad av
brittiska tankar om hur normavvikande
barn och ungdomar skulle hanteras, både
i England och i Storbritannien. En uppfattning som gick igenom dessa tankar
utgjordes av att barn som vansköttes riskerade att bli potentiellt problematiska
och ineffektiva medborgare. Socialarbetares yrkesroll kan med andra ord sägas
vara underbyggd av historiska brittiska
temporära migranters föreställningar om
hur potentiella hot mot samhället förhindrades exempelvis genom att låta barn
växa upp på barnhem eller inom adoptivfamiljer.

I adoptionssammanhang spelar socialarbetare en stor roll, exempelvis genom
deras arbete att bedöma ogifta mödrars
kapacitet att uppfostra sina barn och i
avgörandet av vilka individer som kan
betraktas som legitima adoptivföräldrar,
lokalt som transnationellt, och som därmed är välkomna att adoptera barn från
barnhem i Sri Lanka.
I en intervju som jag genomförde under
mitt fältarbete i Sri Lanka berättade socialarbetaren Mrs Vijitha (fiktivt namn) om
sin yrkesroll och redogjorde för ett besök
hon hade gjort i en kvinnas hem. Denna
kvinna var gift men hade barn med olika
män och tillverkade olaglig arrak, en alkoholhaltig dryck. Hennes make var fiskare och var därför borta längre perioder.
Kvinnan måste då få ihop pengar för att
ge mat till barnen på något sätt.
Ett av barnen hade upptagits av ett lokalt par utan att en laglig procedur hade
efterföljts. Adoptivföräldrarna hade haft
barnet de facto i fem år och ville nu göra
en laglig ansökan om att få adoptera bar-

Illustration: Beat Lindberg
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net. Under Mrs Vijithas besök hos kvinnan
visade det sig att hon inte ville uppge barnet för adoption eftersom det skulle innebära att barnet separerades permanent
från henne.
Mrs Vijitha gjorde bedömningen att
denna moder inte var ”morally fit”, alltså
olämplig att ta hand om barnet. Detta fall
kan ses som unikt enligt Mrs Vijitha. Före
DPCCS, som uppstod under 1950-talet,
gick det inte att genomföra en adoption
lagligt utan moderns medgivande. Men
nu när modern bedömdes som omoralisk
gick det. Således frånkändes hon rätten till
sitt barn och barnet adopterades av paret.
Den roll socialarbetare har att bedöma
personer som ”moraliska” eller ”omoraliska” kan sägas grunda sig i en moral som
föreskriver monogama, äktenskapliga relationer. Denna moral etablerades genom
giftermålsförordningen som upprättades
under den brittiska kolonialtiden i Sri
Lanka.

Genom sin yrkesroll kan det ses att soci-

alarbetare upprätthåller vissa moraliska
värderingar och etiska regler som bevarar
normativa levnadssätt i en srilankesisk
välfärdskontext med innebörden att vissa
barn adopteras till lokala adoptivföräldrar som i fallet ovan eller omhändertas på
barnhem för att senare adopteras till utländska adoptivföräldrar.
Under mitt fältarbete i Sri Lanka intervjuade jag en barnhemsföreståndare på
ett barnhem som hade rests av brittiska
missionärer under slutet av 1800-talet.
Detta var för övrigt ett av de barnhem från
vilket de första transnationella adoptionerna förmedlades som ägde rum redan
under 1920-talet.
Medan jag väntade i entrén till barnhemmet på att få utföra intervjun granskade jag ett montage av bilder som hade
fästs på en anslagstavla. Bilderna visade
srilankesiska barn som hade adopterats
till ett antal adoptivfamiljer i Tyskland. Efter att jag hade presenterat mig och mitt
projekt för barnhemsföreståndaren frågade jag varför dessa barn inte hade adopterats lokalt och undrade om det berodde på
att de kunde kategoriseras som ’barn med
särskilda behov’ vilka oftast adopteras av
utländska adoptivföräldrar.
Föreståndaren intygade att barnen var
vid sin fulla hälsa. Dock fanns det ett antal skäl till att lokalbefolkningen inte ville

20

Illustration: Beat Lindberg
adoptera vissa barn, till exempel om de
inte visste hela bakgrundshistorien, om
modern var för kort, om barnet var för
mörkt, vägde för lite, inte var vid fysisk
eller psykisk hälsa och om horoskopet var
dåligt.
Två av barnen på bilderna var mörkare än de övriga tre som var guldbruna.
Enligt föreståndaren hade exempelvis ett
av de ljusare barnen, som var en pojke, en
moder som var kort. Därmed avfärdades
barnet av blivande lokala adoptivföräldrar
eftersom det då fanns skäl att tro att även
pojken skulle bli kortvuxen. Vidare berättade föreståndaren att det omgivande
samhället inte accepterade ogifta mödrar
med barn. Det hade föranlett modern att
lämna barnet till hemmet.
Men snarare än moderns status som
ogift menade barnhemsföreståndaren att
avsaknaden av faderns namn i födelsecertifikatet utgjorde ett stort hinder för lokala adoptivföräldrar att adoptera barnet.
Föreståndaren påtalade att utländska
adoptivföräldrar inte bryr sig, men lokala
adoptivföräldrar vill veta hela bakgrundshistorien. Var modern gift? Hade hon
blivit våldtagen? Om en tamilsk man har
våldtagit en singalesisk kvinna skulle ett
singalesiskt par avfärda barnet medan det
omvända skulle gälla om en singalesisk
man hade våldtagit en tamilsk kvinna.
Till skillnad från buddhister och hinduer avfärdade kristna par inga barn

beroende på religionstillhörighet, hälsotillstånd och astrologi. Dock nämnde föreståndaren att buddhister och hinduer inte
skulle avfärda ett kristet barn eftersom de
föreställer sig att små barn inte har uppfattningar om religion.

På det hela taget verkade föreståndaren

mena att etnicitet och astrologi i kombination med att fadern var okänd utgjorde
de största hindren för huruvida ett barn
kunde adopteras lokalt.
Vidare nämnde föreståndaren att förutom att barnet fick en familj vid en utlandsadoption fick barnhemmet även
återrapporteringar från de utländska
adoptivföräldrarna, exempelvis genom
att de sände bilder av barnen såsom de
tyska adoptivföräldrarna hade gjort vilka
jag granskade medan jag väntade på att få
göra intervjun. I vissa fall återvände även
utländska adoptivföräldrar till hemmet i
framtiden.
Men när det gällde de lokala adoptivföräldrarna menade föreståndaren att de
varken återvände eller återrapporterade.
Vissa lokala adoptivföräldrar ville inte att
någon skulle veta om att de hade adopterat ett barn. En anledning till detta var, enligt föreståndaren, att barnlöshet utgjorde
ett stigma i Sri Lanka.

Daniel Cidrelius

Fotnot: Fortsättning följer i artikeln “Röster från en lokal adoptivfamilj” här intill.
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Barnets bästa centralt
för adoptionsfamiljen
Forskning I del två i artikelserien kring lokala adop-

tioner i Sri Lanka har Daniel Cidrelius intervjuat en
familj som adopterat. Det finns en rad skrivna och
oskrivna regler. Barnets bästa står i centrum.

E

n person i mitt sociala nätverk i
Sri Lanka hjälpte mig att komma i
kontakt med Mrs Mangala (fiktivt
namn), en lokal adoptivförälder, och ställde upp som tolk. Barnet som hade adopterats var två år gammalt och närvarade
under intervjun. Men barnet ville helst ha
all uppmärksamhet själv från Mrs Mangala så intervjun fick pausas då och då.
Mrs Mangala och hennes man, Mr Jagath (fiktivt namn), adopterade sitt barn
från ett barnhem i Sri Lanka när barnet
var nio månader. De hade försökt få biologiska barn och provat olika fertilitetskurer men trots att Mrs Mangala blivit gravid
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ett flertal gånger hade inget barn fötts.
En av Mrs Mangalas vänner informerade om att det fanns ett barn på ett barnhem som hon kanske ville adoptera. Denna vän hade också adopterat ett barn. Mrs
Mangala och Mr Jagath gjorde en ansökan
till DPCCS. Det tog sedan ungefär ett år till
dess att de kunde adoptera barnet.

Barnet tilldelades ett namn som skapades utifrån dess horoskop. Det går till så
att man ger födelsedatumet och tiden för
födseln till en astrolog. Utifrån dessa uppgifter kan astrologen ställa ett horoskop.
Därefter ger astrologen de första stavel-

serna som är lämpliga att använda för att
namnge barnet. Mrs Mangala och Mr Jagath skapade sedan ett förnamn som de
tilldelade barnet. Barnet får Mr Jagaths efternamn. I Sri Lanka behöver kvinnor som
gifter sig inte nödvändigtvis ta makens efternamn utan kan behålla sitt eget efternamn. Men barnet, oberoende av kön, får
faderns efternamn.
Jag frågade om de skulle berätta för
barnet att de hade adopterat barnet. Mrs
Mangala och Mr Jagath kommer inte berätta för barnet om adoptionen. De har
dock berättat för sina egna syskon att de
har adopterat barnet men avsåg inte berätta för andra. Inte för att andra skulle
anse att det var dåligt att de hade adopterat utan just för barnets skull. De menar
att det skulle vara negativt mentalt sett
för barnet att få reda på adoptionen. Om
man berättar för barnet skulle det kunna
bli upprört, ”mentally upset”.
Jag frågade också vad de skulle göra om
barnet ville träffa sin biologiska mamma
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senare i livet men en sådan önskan eller
ett sådant behov skulle ju barnet inte få
givet att barnet inte kände till att det hade
blivit adopterat.
Varken Mrs Mangala eller Mr Jagath
hade träffat barnets biologiska moder. De
fick besked från socialarbetaren vid DPCCS om att barnet de önskade adoptera var
möjligt att adoptera. Men jag ville höra
Mrs Mangalas åsikter om att barn lämnades till barnhem exempelvis i ett fall där
en flicka och en pojke som gillade varandra hade fått barn men pojken lämnade flickan varpå
flickans föräldrar inte accepterade barnet utan såg
till att barnet lämnades till
ett barnhem. Mrs Mangala
menade att det var bra att
barnet kunde omhändertas
på barnhemmet eftersom
det finns många par som
inte har barn. Flickan och pojken ska vara
gifta när de skaffar barn. Om de inte är gifta ska de lämna barnet till ett barnhem för
adoption. Då kan barnet växa upp inom
en hållbar familj.

Kumar (fiktivt namn) fick jag en insyn i
den roll kast kan spela i den lokala adoptionspraktiken. Mr Kumar uppgav att han
hade förmedlat ett flertal lokala adoptioner årligen vissa år och att han hade gjort
en del utlandsadoptioner till srilankeser
i Europa och USA. Han hade endast förmedlat ett fåtal utlandsadoptioner till
icke-srilankeser.
Mr Kumar förklarade att Adoption Act
stadgades 1941 och etablerades 1 februari 1944. Det var då den tillämpades första
gången enligt Mr Kumar.
Den upprättades eftersom
parlamentet ville göra en
nationell adoptionslag då
det ansågs finnas vissa
problem med kandyanernas up country law och
tamilernas Tesawalamai
som var gällande för adoptioner. Under kandyanernas och tamilernas traditionella adoptionspraktiker kunde ett par adoptera ett
barn exempelvis genom att diskutera med
barnets föräldrar. Adoptivföräldrarna tog
då barnet under sitt beskydd och skötte
om barnet. Under dessa adoptionsformer
hade barnet ingen arvsrätt i ett juridiskt
perspektiv. Ett syfte med Adoption Act var
att ge barnet en legal arvsrätt.
Ett barn som är under 14 år kan adopteras lokalt. De sökande ska vara en man
och en kvinna som är gifta. De ska göra
ansökan tillsammans. Ensamstående kan
ej ansöka om att adoptera barn. De som
gör ansökan ska båda vara över 25 år. Ål-

Adoption act
stadgades
1 februari 1941
och har därefter
tillämpats

Innan vi avslutar intervjun tillägger Mrs

Mangala att hon och hennes man älskar
detta barn och betraktar det som sitt eget.
Mrs Mangala och Mrs Jagath vill att deras
dotter ska studera vid universitetet och
leva ett gott liv. När dottern har växt upp
kommer hon få ärva huset och familjens
ekonomiska tillhörigheter.
I en intervju med socialarbetaren Mr

dersskillnaden mellan applikanterna och
barnet ska vara 21 år. Religion spelar en
viss roll i detta sammanhang. Buddhistiska barn ges exempelvis inte till ett kristet
par. Men det kan hända i fall där det inte
finns vetskap om vilken religiös tillhörighet barnet har.

Applikanterna ansöker till DPCCS. Därefter görs en utredning av applikanternas
hälsotillstånd, utbildning och ekonomiska
situation. Om utredningen av applikanterna är tillfredsställande ges en rapport
till Provincial Commissioner som rekommenderar applikanterna som lämpliga
adoptivföräldrar. De blivande adoptivföräldrarna får ett rekommendationsbrev
och namn på alla barnhem över hela landet varifrån de kan adoptera ett barn.
Jag frågar Mr Kumar hur adoptivföräldrarna vet vilket barn de ska välja att
adoptera. Han menar att vissa barn väljs
bort, exempelvis funktionshindrade eller
de som har mentala problem. Jag nämner
att jag har hört att vissa lokala adoptivföräldrar har en preferens för fair skinned
babies, alltså barn med lite ljusare hy. Mr
Kumar bekräftar att sådana preferenser
finns bland vissa adoptivföräldrar.
Det är även möjligt att ansöka om att
göra en adoption vid en domstol. Adoptivföräldrarna kan ha funnit ett barn de
vill adoptera exempelvis från en familj
som vill uppge ett barn för adoption.
Domstolen skickar då ärendet till DPCCS
och adoptivföräldrarna utreds. Om utredningen visar att de är lämpliga får de ett
rekommendationsbrev och kan adoptera
barnet lagligt.
Jag frågar om illegala adoptioner görs av
lokalbefolkningen. Enligt socialarbetaren
vet inte DPCCS om det förekommer. Det
är inte något man talar om. Det förblir
en hemlighet. Mr Kumar nämner dock att
konsekvensen av att ett barn adopteras
utan att adoptionen har legaliserats blir
att barnet kommer växa upp i en ”illegal
familj” och inte få något födelsecertifikat.
Födelsecertifikatet utfärdas av domSkolbarn i Sri Lanka.
Barnen på bilden har inget samband
med barnen som nämns i texten.
Foto: Paul Arps, Flickr
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stolen och uppger bland annat ens föräldrars namn. När man söker utbildning
och arbete blir födelsecertifikatet viktigt.
I vissa fall har personer med födelsecertifikat där faderns namn saknas nekats att
utbilda sig eller att få ett visst arbete, trots
att regeringen tydligt klargjort att sådan
diskriminering inte får ske.
Faderns namn i födelsecertifikatet spelar en stor roll eftersom det delvis pekar
på faderns kasttillhörighet och om föräldrarna är gifta. Om födelsecertifikatet
uppger att föräldrarna inte är gifta rymmer det en social problematik eftersom
giftermålet är centralt i det srilankesiska
samhället. Gifta par är respekterade.
Om faderns namn saknas skapas associationer om sociala problem, att barnet har
fötts illegalt av en prostituerad eller av en
kvinna med mentala eller personliga problem.

Socialarbetaren menar att dessa föreställningar är mycket olyckliga.
Jag undrar varför man
inte berättar för barnet att
det är adopterat. Mr Kumar
säger att det är ett socialt
problem som hänger ihop
med kulturella föreställningar i Sri Lanka. Han uppger två skäl till att adoptivföräldrar inte vill berätta.
Det ena handlar om att det
utgör ett stigma att vara
barnlös. Det andra handlar
om kast.
Mr Kumar framhåller
vikten av att bilda en familj.
Genom att skapa en familj
kan individer erhålla status och respekt. Ett sätt för
lågkastpersoner att erhålla
status och respekt sker exempelvis genom
att bilda familj, bygga ett hus, utbilda sig
och förbättra sin ekonomiska situation.

Behovet av att adoptera lokalt minskade inte under åren 1970-1995 när den transnationella
adoptionsaktiviteten var som mest intensiv menar Daniel Cidrelius. Barnet på bilden är inte barnet i
texten. Foto: Pete Sadler, Flickr
Mr Kumar påpekar dock att enligt buddhismen är alla jämbördiga. Han menar att
det är olyckligt att
kasttillhörighet associeras med status och
respekt. Mr Kumar
tillägger också att personer med utbildning
i dagens Sri Lanka inte
bryr sig om kast.
I den här artikeln
har jag försökt komma
närmare en förståelse för lokala adoptionspraktiker. Med
utgångspunkt i mitt
etnografiska material har jag visat på att
lokala adoptioner har
gjorts sedan urminnes
tider. Men det verkar
som att den lokala adoptionspraktiken
utgör ett understuderat område eftersom
praktiken omgärdas av sociala stigma som
berör reproduktion av släkten.

Om faderns namn
saknas skapas
associationer om
sociala problem,
att barnet har
fötts illegalt av en
prostituerad eller
av en kvinna med
mentala eller
personliga problem

Kasttillhörighet kunde traditionellt sett

avläsas genom en individs efternamn vilket förts vidare från fadern. Det finns vissa
efternamn som är förknippade med högkast såväl som lågkast. Det var till exempel
endast högkastpersoner som kunde bära
kungakläder vid giftermålet. Nuförtiden
ändrar folk sina efternamn, enligt Mr Kumar, och det är svårt att veta vem som är
av högkast eller lågkast.
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Förutsättningen för att lokala adoptivföräldrar ska kunna reproducera sig bygger
på att det finns barn som kan upptas för
adoption. Det är svårt att förstå varför
ogifta mödrar stigmatiseras i detta sammanhang då deras barn som adopteras
lokalt bidrar till att barnlösa par kan uppfylla den sociala förväntningen om att
reproducera sig. Den lokalt adopterade

förverkligar adoptivföräldrarna som respektabla medborgare och möjliggör ett liv
i enlighet med föreställningar om det goda
livet i Sri Lanka.

Lokalt adopterade har spelat en central
roll i det srilankesiska samhället sedan
urminnes tider. I någon mån kan det ses
olyckligt att lokalt adopterade inte får
kännedom om den viktiga roll de spelar. Samtidigt medför hemlighållandet
av adoptionen att lokalt adopterade inte
behöver grubbla över sin bakgrundshistoria och fundera på att träffa de biologiska
föräldrarna senare i livet. Så länge lokalt
adopterade inte får kännedom om adoptionen förefaller allt att vara i sin ordning.
Enligt den statistik jag har från DPCCS
för åren 1964–1999 förmedlades mer
än 14 000 lokala adoptioner vilket kan
jämföras mot de omkring 13 000 transnationella adoptionerna under samma
tidsperiod.

Behovet av att adoptera lokalt minskade
inte under åren 1970–1995 när den transnationella adoptionsaktiviteten var som
mest intensiv. Däremot förmedlades många
barn till utländska adoptivföräldrar istället
för till lokala adoptivföräldrar. I nästa artikel kommer jag att redogöra för vad som
hände under de intensiva åren då srilankesiska barn blev en del av utländska adoptivföräldrars familjebildningsprojekt.
Daniel Cidrelius
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Indien

Cirkeln sluts när ”tropiske detektiven” kliver av
Kultur: Alla sagor har ett slut. Alla hjältars framgång har ett slut.

Hari Majestic har kommit till vägs ände. Zac O’Yeah avslutar
trilogin om privatdetektiven och före detta småskojaren Hari
Majestic i Bangalore med nya boken Den tropiske detektiven.

I

den här boken står både privat och
nationell heder på spel för karaktären Hari Majestic. Åtminstone
tillfälligt har han haft god karma. Något
som kan ses som en konsekvens av att
han förlorade levern i förra boken Operation: Operation och därmed tvingats dra
ner på alkoholhaltiga drycker som Old
Monk. Supande genererar i regel inte god
karma. Hari har dessutom äntligen hittat
äkta kärlek och gift sig med Diamond. En
kvinna med skinn på näsan och modernt
rationellt sinnelag som tidigare arbetade
som sjuksköterska. Det är något som förstås krockar mot Haris mer vidskepliga
och traditionella konservativa hållning.
Samtidigt som Hari är en hårt arbetande familjefar med dubbla jobb upplever
han en allvarlig existentiella kris. Goda
karman visade sig vara temporär. Han
framstår som nitisk i sitt horoskopsläsande (och det är ingen munter läsning).
Han känner sig gammal. Fast värst av allt
är att hans älskade hustru Diamond just
förklarat att hon inte ser honom som en
hjälte! Hari är knäckt. Hari har verkligen
nått vägs ände. Frågan är om hans ackumulerande karma ska realiseras och han
ska återfödas som hund relativt omgående – det kanske vore bäst och enklast så?
– eller ska han kunna bli hjälte igen. En
gång för alla.

Mitt uppe i allt blir en bankomat stulen
framför näsan på Hari. En bankomat han
fick betalt för att vakta. Men om han kan
anlita sin egen detektivbyrå för att lösa
fallet skulle Diamond kanske se honom
som den hjälte han är och alltid varit. Det
borde inte vara svårt, särskilt inte om
man har de tre goda kollegorna Doktorn,
Triplex och Gaadi till hjälp. Efter vad som
kan sammanfattas som inkompetens,
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samarbetssvårigheter och ledningsproblem inser Hari att han måste lösa detta
fallet på egen hand.
Haris guru, astrologen Pandit Pundit,
menar att Haris enda chans att få ordning
på tillvaron är att besöka och få darshan,
det gudomliga skådandet, av en gudastaty av Vishnu. Världens upprätthållare,
som ingriper i världen när den hotas av
undergång. I normala fall bor guden bara
några mil bort men guden verkar ha flyttat och bor numera i Göteborg. Hari måste
alltså ta sig till Scandinavistan för första
gången. Väl i Göteborg är det bäddat för
kulturkrockar och minst sagt utmanande
möten för vår antihjälte.
För trogna O’Yeahläsare dyker gamla bekanta från tidigare romaner
upp. Hjärtrud från Summan av Kardemumman,
nu cirka tio år äldre, och
den hårdkokte snuten
Herman Barsk från hyllade Tandooriälgen gör entré. Herman Barsk har ännu
inte fått genomleva den traumatiska Curryomröstningen som återfinns i Tandooriälgen. Men han är inte oplågad för den
sakens skull. Tvärtom. Han är till 50 procent plågad av all invandring och till 50
procent plågad av sin prostata. Det blir en
galen och kämpig tid för Hari i den svenska myllan.
Zac O’Yeahs största bidrag till genren
är förstås att han skapar och bygger upp
en deckarmiljö i indiska miljonstaden

Bangalore. När han gör det skildrar han
Indien och indier med ett inifrånperspektiv som endast är möjligt att göra om man
har bott nästan två decennier i staden och
nära ytterligare ett med resor i landet.
Författaren skildrar i Majestic-sviten den
lägre medelklassen och ger röst åt dem.
Det lockar givetvis läsare ur indiska medelklassen som vill ha mer kittlande berättelser med kriminella inslag än till exempel Chetan Bhagats romaner kan erbjuda.

Även för oss svenska läsare har Zac O’Yeah
något att erbjuda. Författaren bjuder in
oss läsare till en, för många, obekant värld
genom Majestic-sviten. Samtliga böcker har ett högt driv i
sitt berättande och denna bok
är inget undantag, intensiteten är påtaglig. Actionscenerna i Den tropiske detektiven
är kanske de bästa actionscener författaren skrivit. Boken
innehåller oväntat många vändningar i
berättelsen med alla sidospår som länkas
samman. Bokens berättelse är fylld av absurditeter som driver intrigen framåt, där
humor och allvar blandas och löper parallellt med varandra. Bland de allvarliga
ämnen som har tagits upp i trilogin återfinns exempelvis illegal handel med såväl
organ som skelett och benknotor samt
kulturarvsföremål. Barnarbete, klimatförändringar och jämställdhet. Jag är rätt
övertygad om att man kan ha stor behållning av att läsa Den tropiske detektiven
utan att ha läst ”Operation: Sandalwood”
eller ”Operation: Operation” mycket på
grund av vad jag just nämnt om författarens styrkor och bidrag till genren.
Romanen publicerades kring årsskiftet i
Indien på engelska. Precis som första boken i serien fick den engelskspråkiga indis-

Actionscenerna
är kanske de
bästa O’Yeah
har skrivit

FAKTA Den tropiske detektiven
Titel: Den tropiske detektiven
Författare: Zac O’Yeah
Antal sidor: 337 sidor
Förlag: Verbal Förlag
Publiceringsår: 2018
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Vid Bokmässan i Göteborg i slutet av september 2018 presenterade Zaq O’Yeah sin nya bok ”Den tropiske detektiven”. Här syns han
i Världskulturmuseet, en av de platser som beskrivs i boken. Foto: Johan Mikaelsson
ka publiken chansen först. Men efter att jag
läst bägge versionerna kan jag konstatera
att de svenska läsarna får ett lite annorlunda, mer deppigt och dråpligt slut. Ett mer
typiskt o’yeahskt slut med andra ord. I den
svenska versionen får även Ashtanga yo-
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ga-utövare sig en känga. De beskrivs som
skenheliga, som gärna festar i Bangalore
men i Mysore låtsas de vara renlevnadsmänniskor. Som utövare av just Ashtanga
yoga fann jag det extra roande.
Vad det gäller titeln på svenska boken

och svenska serien som helhet blir sista
delens titel Den tropiske detektiven aningen konstig och krystad. Jag hade föredragit en titel som ”Operation: Gud” eller varför inte ”Operation: God karma”.

Mikael Gustafsson
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Afghanistan

Nya rättigheter och gamla seder för afghanska kvinnor
Analys: Afghanska kvinnor är mycket sårbara,

både rent socialt och rättsligt – såväl i Afghanistan
som i Sverige. Forskaren Admir Skodo beskriver
hur situationen ser ut allmänt och i ett specifikt
asylfall, ”Homaira” som hamnade i afghansk
fängelse för att hon vägrade gifta sig.

K

vinnliga afghanska asylsökande
i Sverige mellan 2013 och 2018
utgör en klar minoritet av alla afghanska asylsökande – i snitt 28,6 procent
närmare bestämt. Afghanska kvinnor har
det inte lättare, i vissa fall tvärtom, än män
att få asyl trots att afghanska kvinnor i alla
avseenden har det sämre än män i hemlandet. De har det också svårare
att fly än männen på grund
av begränsad rörlighet och
avsaknad av olika typer av
kapital som förbehålls män.
Den dystra situationen för
afghanska kvinnor, det västerländska rättfärdigandet
av insatsen i Afghanistan,
och svensk asylpraxis gentemot afghaner är sammanvävda på ett sätt som försätter afghanska kvinnor i en extremt sårbar
social och rättslig situation i både Afghanistan och Sverige.

samhället – man ville trots allt inte begå
samma misstag som sovjetimperialisterna
gjorde.
Den svenska militära insatsen i Afghanistan såldes som ett rättfärdigt krig för
kvinnors frigörelse med ett ”lätt fotavtryck” på urgamla samhälleliga system,
normer och beteenden. I detta giftermål
mellan en modern framtid
och en antik dåtid faller nutiden bort. Det är mycket man
kan göra politiskt, i nutiden,
med en sådan kunskapsprodukt.
Kvinnlig frigörelse, till exempel, är en magisk besvärjelse som genom ett blott
nämnande kan mota bort all
kritik mot den militära och
civila insatsen. Efter uteblivna resultat när det gäller säkerhet och
förbättrade levnadsvillkor började kritik
mot insatsen att växa på hemmaplan. I detta läge kunde de svenska insatsvännerna
plocka fram besvärjelsen. Under valrörelsen 2010, för att ta ett berömt exempel,
svarade dåvarande utrikesminister Carl
Bildt på de rödgrönas förslag att avveckla
Afghanistaninsatsen genom att fråga Socialdemokraternas Jan Eliasson:
”Kan han se Afghanistans kvinnor i ögonen med ett sådant här besked?”
Märk väl att implicit är det kvinnornas
framtid den retoriskt begåvade Bildt syftade på. Sedan dess är det närmast tabu att
på allvar tala om att ända insatsen.

Trots den stora
variationen står
indiska kvinnor
under ett starkt
förtryck och är
sårbara

I otaliga rapporter och tidningsartiklar

om Afghanistan efter talibanregimens fall
talades det om hur man skulle bygga ett
Afghanistan fritt från religiöst våld och institutionellt kvinnoförtryck. Flickor skulle
gå i skola och kvinnor skulle ställa upp i
politiska val i en ny demokratisk rättsstat.
Afghanistans historia rörde sig nu mot
en framtid som var misstänkt lik den bild
västvärldens regeringar har om sina samhällen: demokratiska och jämlika rättsstater som hade lämnat religion, manlig dominans och förmodern sedvänja bakom sig.
Men i Afghanistan kunde denna framtid i
vardande på något sätt leva i fredlig samexistens med det traditionella afghanska
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Det föreföll inte relevant för Bildt och likasinnade retoriska magiker att titta bortom
de självbekräftande rapporterna utgivna

Afghanska kvinnor fastnar även som asylsökande mellan
av stater och vissa humanitära biståndsorganisationer – en modern variant av renässansens furstespegel – som vittnade unisont om hur situationen för kvinnor hade
förbättrats tack vare insatsen. Visst fanns
problem i nutiden, till och med stora pro-
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nya rättigheter och gamla seder. Foto:
blem, menade rapporterna, men problem
kommer alltid att finnas, speciellt i ett land
som i mångt och mycket inte har hunnit
ikapp med historien.
Tala om underdrift. Alla tänkbara indikatorer när det gäller kvinnors rättigheter
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och levnadsvillkor i Afghanistan – livslängd, tillgång till utbildning, hälsa, tillgång
till rättvisa, för att nämna några få – har
ständigt legat på en oacceptabelt låg nivå.
Den förväntade livslängden för en afghansk kvinna i skrivande stund är 52 år.

En halv miljon afghanska kvinnor dör i
barnfödsel varje år. Afghanistan är, kort
sagt, världssämst när det gäller kvinnors
hälsa.
Det står knappast bättre till när det gäller socialt och rättsligt sanktionerat våld
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mot kvinnor. 2008, då kampanjerna för
kvinnors rättigheter i Afghanistan var som
intensivast, drog organisationen Womankind Worldwide följande slutsats:
”Trots retoriken om könsjämlikhet och
kvinnors rättigheter som omgärdade NATO:s och ISAF:s intåg och långa engagemang i Afghanistan, är det ifrågasättbart
hur mycket som egentligen har förändrats
för kvinnor sedan 2001. Våld mot kvinnor…
kvarstår som utbrett inom det stora samhället, lokala samhället och på statsnivå”.
Under 2008 utsattes 87 procent av de
afghanska kvinnorna för våld i hemmet.
Minst 60 procent av giftermålen skedde
genom tvång. 57 procent av alla flickor giftes innan 16 års ålder. Tillgång till rättvisa
för kvinnor inom rättsväsendet ”förblir
extremt begränsat”, och myndigheter utreder sällan våldtäkt, mord och överfall mot
kvinnor. Idag är situationen i alla avseenden väsentligen densamma.

som vanligt. Åklagaren i fallet mot Homaira
noterade i ett första yttrande att Homaira
hade rymt bort med Hossain.

Medan hon satt fängslad mötte Homairas

Det är inte svårt att förstå varför det har

blivit så. Kvinnofrigörelse, som Horia Mosadiq, Amnesty Internationals Afghanistanexpert, gör gällande, ”var inte målet utan
medlet för att marknadsföra det utdragna
kriget [mot terrorismen som hotade väst]”.
Det är detta mål som i en försvinnande akt
draperas i en retorik om könsjämlikhet och
respekt för traditionellt självstyre.
Detta är inte den första gången i den
samtida historien som kvinnors rättigheter läggs åt sidan i Afghanistan. Sverige
och andra länder bidrog med bistånd och
diplomatiskt stöd till de afghanska mujahedingrupperingarna som kämpade mot
den Sovjetstödda kommunistiska Afghanistanregimen under 1980-talet. I samma
veva som man gav sitt närmast oreserverade stöd vände man bort blicken när vissa
mujahedinpartier begick övergrepp mot
kvinnor i de pakistanska flyktinglägren.
På så vis hade länder som Sverige och
USA inga problem med att stödja Gulbuddin Hekmatyars Hezb-e Islami trots att
denna gruppering ansågs redan då som
islamfundamentalistiskt och vars medlemmar var kända för att kasta frätande syra
över obeslöjade kvinnors ansikten i pakistanska flyktingläger. En gammal Hekmatyar är sedan några år tillbaka åter i Kabul
som en medlem av den politiska eliten.

Vi ser en jämförbar försvinnande akt i Mig-

rationsverkets bedömningar av läget i Af-
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Könsrollerna förändras i det nya landet. Samtidigt hänger värderingar från hemlandet kvar. Bilden från en
ghanistan. Denna akt får en högst restriktiv asylpolitik att försvinna bakom en sorts
nykolonial syn på Afghanistan där begrepp
som säkerhet och levnadsvillkor förstås
som delar av uråldriga seder och normsystem. Här
ekar omisskänligt idén att
även om vissa normer och
beteenden ter sig som oacceptabla eller brutala för
”oss” funkar de för ”dem”.
De få ensamkommande
kvinnor som lyckas ta sig
till Sverige och söker skydd
från könsbaserad förföljelse
riskerar därmed att ses som i avsaknad av
skyddsskäl.
Detta framträder med all tydlighet i ett
asylfall från i år där Migrationsverket beslutade att utvisa en artonårig afghansk

kvinna. Som femtonåring hade hon blivit
tvångsgift med en släkting. Efter upprepad
misshandel från mannens sida bestämde
hon sig för att fly. Hon kom till Sverige. I
Sverige blev hon ateist. Enligt
denna asylsökande meddelade Migrationsverket att hon
inte hade gjort sina skyddsskäl sannolika, att hon har ett
manligt socialt nätverk som
kan ta hand om henne i Afghanistan (hennes man!), och
att hon kan låtsas vara muslim för att undvika eventuella
problem som en öppen ateist.
Men låt oss ta en längre titt på ett
verkligt rättsfall från Kabuls andra domstolsdistrik som visar vad som i rättsligt
hänseeende kan hända när en kvinna i
Afghanistan (ofrivilligt i det här fallet) för-

Risken är att
de få ensamkommande
kvinnorna
anses sakna
asylskäl
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konsert på Världskulturmuseet i Göteborg 2016. Foto: Johan Mikaelsson
svinner från sitt hem och återvänder. För
några år sedan var artonåriga Homaira på
väg hem från en bazar i Kabul. På väg hem
möttes hon av Hossain, en tjugoettårig man
som erbjöd henne skjuts
hem i sin bil. De två bodde i samma kvarter och
kände varandra. Homaira accepterade Hossains
erbjudande och satte sig
i bilens baksäte. Hossain
började inom kort att
bete sig aggressivt och
hotade att döda Homaira
om hon gjorde motstånd.
Hossain körde därefter
bort från Kabul och mot den pakistanska
gränsen.
Homairas pappa ringde polisen när hon
aldrig dök upp hem från bazaren. Pappan

uppgav till polisen att Homaira hade rymt
från hemmet. Mamman avslöjade senare
att pappan var djupt bekymrad men att han
var tvungen att uttrycka sig på det viset inför polisen för att dottern
hade bragt skam över familjen. Det framkom senare att Hossains plan var
att ta Homaira till Pakistan för att där sälja henne. Men eftersom han inte
hade någon erfarenhet eller kontakter gav han upp
sitt företag efter tre dagar
och förde Homaira tillbaka till hennes hem.
Vid sin återkomst berättade Homaira för
sin familj om vad som hade hänt och uppgav Hossains namn. Dagen därefter sattes
hon i fängelse. Hossain fortsatte sitt liv

En sådan rättfärdiggörelse har
haft fruktansvärda
konsekvenser för
kvinnor i Afghanistan
och Sverige
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far Hossain, dennes far och andra manliga medlemmar från båda familjer. Pappan
frågade om Hossain ville gifta sig med Homaira. Hossain svarade ja. Men Homaira,
fortfarande fängslad, vägrade att ingå äktenskap med Hossain och förblev fängslad.
Månader senare beslutade en domare att
släppa anklagelsen mot Homaira. Domaren
reste dock inga anklagelser mot Hossain.
Han motiverade båda besluten:
Homaira satt i förvar i flera månader. Av
vittnena och dokumenten att döma verkar hennes version av fakta vara vad som
egentligen hände. Detta demonstreras också av det faktum att hon vägrade gifta sig
med mannen… [Men] flickan gjorde fel i
att ta en skjuts från pojken. Hon borde inte
ha gått in i en bil som inte tillhörde hennes
man eller en av hennes bröder. För Homairas far var detta en skam.
Som svar på frågan varför Homaira satt
fängslad så länge, svarade domaren att det
till en början var ”för hennes eget beskydd.
Om hon hade återvänt hem innan allt var
uppklarat kunde hon ha blivit slagen eller
hotad”. Denna domare, och han är inget
undantag i detta avseende, hade inte som
ett mål att döma någon. I en kontext där
sociala hierarkier, familjefejder och olika
stamnormer råder är målet med rättskiskpning snarare att försöka se till så att alla
berörda känner sig tillfredsställda – alla
manliga berörda. En potentiellt blodig familjefejd undveks på bekostnad av en kvinnas rättigheter, upprättelse och heder. Det
är, i bästa fall, en sådan rättsprocess som
den utvisade artonåringen från Sverige har
att se fram emot när hon utvisas tillbaka till
Afghanistan.

Sättet som västländer med närvaro i Af-

ghanistan ser på Afghanistan kan sammanfattningsvis ses som en tveeggad
rättfärdiggörelse: av det fortsatta kriget i
Afghanistan å ena sidan, och av utvisningar till Afghanistan å den andra. En sådan
rättfärdiggörelse har haft fruktansvärda
konsekvenser för kvinnor i Afghanistan
och Sverige samtidigt som den har lämnat
västländer moraliskt fläckfria i deras utrikes- och asylpolitik.

Admir Skodo

29

Indien

Vart går Indiens kvinnor?
Bokutdrag: I Indien uppfostras flickor till en tveeggad könsroll.

Samtidigt som de placeras nederst i den patriarkala makthierarkin,
framställs de som upphöjda, ärbara och gudinneliknande väsen,
som bevarar och utstrålar ”äkta indiska värderingar”. Här följer ett
utdrag ur Anne Waldrops kapitel i antologin Miraklet Indien och dess

M

ed den mycket brutala gängvåldtäkten på en ung kvinnlig
student på en buss in New Delhi i december 2012 fick indiska kvinnor
plötsligt internationell uppmärksamhet.
Det utbredda våldet mot kvinnor blev
känt över hela världen och New Delhi
kallades våldtäktshuvudstaden.
Som Indienexpert med kunskaper om
köns- och klassrelationer, och med fältarbetserfarenhet från New Delhi, blev jag
intervjuad av olika norska medier om hur
man skulle förklara sådana brutala övergrepp. Varför finns det så mycket våld mot
kvinnor i Indien och hur står det till med
indiska män var frågor som ställdes till mig.
Det är svårt att säga vad det var som
gjorde att just denna händelse ledde till
demonstrationer och protester i Indien
och till en stor internationell uppmärksamhet. Oavsett orsak ledde den till att
en endimensionell och förenklad syn på
indiska kvinnor som förtryckta stackars
varelser bredde ut sig.

Jag upplevde ett dilemma mellan att

förklara det indiska patriarkatet och det
utbredda könsförtryck som detta för med
sig å ena sidan, och ett behov att framhålla mångfalden och exemplen på kvinnokamp och starka indiska kvinnor å den
andra sidan.
Jag upplever samma dilemma när jag i
detta kapitel ska försöka mig på att säga
något sant och representativt om indiska
kvinnor och deras situation i dagens Indien. Det finns en oerhörd variation i indiska kvinnors levnadsvillkor, makt och
livssituation utifrån kast- och klassposition och religiös och etnisk tillhörighet.
Det spelar stor roll om man bor i norr el-
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ler i söder, i stad eller på landsbygden, i
fjällområden eller längs kusten.
Kulturella mönster, släktskapssystem
och försörjningssätt skapar olika villkor
och möjligheter. Trots de stora variationerna finns dock både historiskt och traditionellt vissa gemensamma drag när
det gäller synen på kvinnor och kvinnors
position. För det första genomsyrar den
hierarkiska tankegången i det indiska
kastväsendet och den stora skillnaden
mellan fattiga och rika också könsrelationerna, vilket leder till att
det indiska patriarkatet är
mera hierarkiskt än på de
flesta andra håll i världen.
Allmänt kan man därför
säga att trots den stora variationen, både individuellt
och strukturellt, står indiska kvinnor under ett starkt
förtryck och är sårbara.
Inom detta hierarkiska patriarkala samhälle blir dock
kvinnor traditionellt uppfostrade till en
könsroll, som är tveeggad. Samtidigt som
kvinnor placeras nederst i den patriarkala makthierarkin och i praktiken har färre
rättigheter eller möjligheter, framställs
också kvinnor traditionellt som upphöjda, ärbara och gudinneliknande väsen,
som bevarar och utstrålar så kallade ”äkta
indiska värderingar”.
Genom den indiska frigörelserörelsen
och nationsbygget har därför kvinnor ansetts som försvarare av och själva symbolen för indisk tradition.
Därtill har det också funnits en stark
kvinnorörelse från 1920-talet, och en
statlig politik med lika rättigheter för
kvinnor och män som till exempel allmän

rösträtt. På papperet har därför indiska
kvinnor en mycket starkare ställning än
kvinnor i många andra asiatiska länder.

För att tydliggöra paradoxerna och de

motsägelsefyllda trenderna kommer jag
att koncentrera mig på vad dessa förändringar har betytt i individuella fall när det
gäller deltagande i arbete och politik. Avlönat arbete och politiskt deltagande har
varit två av de viktigaste kampområden
för kvinnorörelsen i väst, eftersom det är
dessa områden som i teorin ökar kvinnors makt och
handlingsutrymme.
Samtidigt har det traditionellt
ansetts som föga ärbart för
indiska kvinnor att arbeta
utanför hemmet eller delta
i politik eftersom kvinnor
sägs tillhöra hemmets sfär
och inte ska ’svärtas’ ner i
det offentliga rummet. Både
hinduer och muslimer är
traditionellt under purdah, som är ett
slags åtskillnad, inte bara i form av en
övertäckning av håret och som bidrar till
att upprätthålla könssegregationen mellan hemmet och världen utanför.

Trots den stora
variationen står
indiska kvinnor
under ett starkt
förtryck och är
sårbara

Vi ska möta två indiska kvinnor som bor

i ett slumområde i New Delhi och som jag
blivit bekant med genom mitt fältarbete i
området. Genom att se närmare på deras
livsberättelser och anknytning till framSenast publicerat av Waldrop är Getting Behind the
Walls and Fences: Methodological Considerations of
Gaining Access to Middle-class Women in Urban India.
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gravningsceremonier och äktenskap.
I hinduisk släktskapsideologi är det
den äldste sonen som för ätten eller klanen vidare och som tänder sin fars begravningsbål. Många familjer genomför
därför en ultraljudsundersökning och
väljer sedan att abortera flickfostren tills
man säkrat en manlig arvsföljd. Det handlar alltså om att favorisera söner.

”Genom att se
närmare på deras
livsberättelser
och anknytning till
framförallt arbete
och politik, försöker jag att belysa
de motsägelsefulla
utvecklingsriktningar som präglar kvinnors situation och hur dessa
påverkar deras
position i kastoch klassystemet”

1982 skrev den indiske ekonomen och

nobelpristagaren Amartya Sen en essä
i New York Review of Books, där han 35
år efter Indiens självständighet ställde
frågan ”How is India Doing?’’ Ett av områdena han såg på var kvinnorna och ett
av de mest nedslående resultaten, som
han sedan skrivit mycket om i otaliga rapporter och artiklar, var att det fanns färre
kvinnor än män i Indien.
I nästan alla länder i världen föds det lite
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fler pojkar än flickor, men eftersom pojkar
har högre dödstal än flickor och män dör
tidigare än kvinnor så är det fler kvinnor
än män i ett lands befolkning. I
Indien däremot gällde motsatsen och Amartya Sen myntade
begreppet ”Missing Women” för
att förklara detta (1990). Genom att gå igenom statistik över
födslar och befolkning för kön
vid bestämda åldrar (kohorter)
konstaterade Sen att antalet
kvinnor minskade i förhållande till män
över hela livscykeln i alla åldersgrupperna.
Det föddes färre flickor än pojkar, fler flickor än pojkar dog som små barn och fler
kvinnor än män dog som vuxna.

Orsaken till det kvinnliga bortfallet var
1) att flickfostren blev diagnostiserade
genom ultraljud och aborterades, 2) att
flickspädbarnen dödades eller
fick mindre mat än sina bröder,
och 3) att vuxna kvinnor fick
mindre mat och hade sämre
hälsa än män och därför dog
tidigare. Slutsatsen hos Sen var
lika tydlig som chockerande:
Det stora antalet ”försvunna
kvinnor” i Indien kunde förstås
som att man valde bort flickor till fördel
för pojkar.
Förklaringen till att man väljer bort
flickor hänger samman med två viktiga
traditionella fenomen i samband med be-

Det handlar
om att
favorisera
sönerna
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Många familjer i Sydindien som tidigare
hade gett brudpris har under senare år
börjat kräva hemgift i stället. En sidoeffekt av den ekonomiska liberaliseringen
från början av 1990-talet är en växande
medelklass, som kan definieras utifrån
dess konsumtion och ägande av dyra hushållsmaskiner. I takt med detta har kraven på en större hemgift ökat.
Föräldrar med söner ser sin chans att
tillägna sig nya konsumtionsvaror som
motorcyklar, bilar, TV-apparater och
tvättmaskiner i samband med sönernas
giftermål. Denna ökande praxis av hemgift har lett till att det har blivit allt dyrare
#1 2019

Vad har dessa förändringar betytt för
den enskilda kvinnan i Indien? Har de sammantaget fått det bättre eller sämre än när
Sen summerade sina resultat 1982?
För att ta reda på detta gjorde den indiske samhällsvetaren Reddy en utvärdering av Sens huvudpunkter (Reddy
2012). Några av hans resultat
ger anledning till optimism.
Reddy såg klara förbättringar
på två områden. För det första
såg han ett ökat kvinnligt deltagande i avlönat arbete, speciellt i städerna. Det är nu vanligt
att unga medelklasskvinnor
arbetar utanför hemmet i avlönat arbete.
För det andra har kvinnornas politiska
deltagande ökat, både som ett resultat av
den starka kvinnorörelsen och på grund
av införandet av 33 procent kvotering för
kvinnorna i de lokala politiska församlingarna (panchayaterna).
På ett område fann dock Reddy en klar
försämring av kvinnornas situation och
det gällde antalet ”försvunna kvinnor” där
det hade skett en ökning. I en period där
vanliga indier får en lite bättre ekonomi
och nya konsumtionsvaror, som lättat livet
för många och det har skett tydliga framsteg i kvinnors deltagande i det offentliga
livet, har paradoxalt nog den relativa andelen av aborter på kvinnofoster och andelen
flickor som dör innan de fyllt sex år ökat.

Kvinnornas
politiska
deltagande
har ökat

En andra våg av
kvinnorörelse som
uppstod och fick
vind i seglen satte
tydliga spår i form
av nya lagar för
kvinnors rättigheter

Anne Waldrop har skrivit ett av
kapitlen i antologin ”Miraklet
Indien och dess baksida”.
Foto: Privat
förallt arbete och politik, försöker jag att
belysa de motsägelsefulla utvecklingsriktningar som präglar kvinnors situation
och hur dessa påverkar deras position i
kast- och klassystemet.

En annan viktig förklaring till diskriminering av döttrar är att de flesta familjer
tillämpar hemgift vid ingående av äktenskap. Hemgift eller brudpris är vanliga
ordningar i samhällen där föräldrarna
arrangerar äktenskap för sina giftasvuxna söner och döttrar ofta med avsikt att
knyta en närmare allians mellan de två
familjerna. Hemgift betyder att brudens
föräldrar måste ge en gåva i form av pengar eller värdefulla saker till brudgummens föräldrar.
I fallet brudpris är det brudgummens
familj som måste betala till brudens familj. I Indien var hemgift vanligast i norra
Indien medan brudpris
var vanligast i södra
Indien (Karve 1993).
Sedan lång tid har det
emellertid pågått en
sanskritisering i Indien. Det innebär att
den kultur, som har sin
grund i de heliga texterna på sanskrit och
som favoriserar den
brahminska kasten och som utifrån modern ideologi om jämlikhet mellan kasterna och könen, har blivit mer utbredd.

att få en dotter som ska giftas bort med en
hög hemgift. Det är därför inte så konstigt
att kvinnor ”försvinner”.
Bruket att en son ska tända begravningsbålet för sin far samt att man måste
betala för att gifta bort en dotter är dock
bara delförklaring till det stora antalet
försvunna kvinnor i Indien.
Den underliggande orsaken är
att män i indisk tradition har
ansetts som mer värda än kvinnor. Också jag som europeisk
kvinna stötte på detta synsätt
när jag bodde i New Delhi och
arbetade som expert på UNDP.
Strax efter min ankomst blev jag gravid
med mitt äldsta barn och då jag var i femte
månaden deltog jag i en ceremoni ordnad
av indiska kolleger för att tacka för våra
välsignelser och be om våra önskemål. Då
fick jag höra av en manlig indisk kollega
på UNDP, som mycket väl kände till fenomenet med Indiens försvunna kvinnor, i
välmenande ton: ”Du får be om att det blir
en son?
Det är nu 35 år sedan
Amartya Sen publicerade
sin rapport om förändring, men sedan dess har
Indien genomgått mycket
stora och omfattande förändringar. Den ekonomiska globaliseringen har i
sig ändrat arbetsmarknaden, klassrelationerna
och konsumtionsvanorna. Del i denna samhällsförändring är också mobiliseringen av de
lägre kasterna och hindunationalismen.
När det gäller kvinnor och deras ställning
infördes 1994, som direkt konsekvens
av Sens rapporter, ett förbud mot ultraljudsundersökningar för fosterdiagnos.

Vidare har en andra våg av kvinnorörelse som uppstod och fick vind i seglen efter att Indira Gandhis undantagstillstånd
upphörde 1977 och som satte tydliga spår
i form av nya lagar som säkrade kvinnors
lika rättigheter. 1993 infördes en lag om 33
procents kvotering av kvinnor till lokala
politiska församlingar i städer, distrikt och
byar. Till detta ska nämnas att FN:s milleniemål och de många kvinnokonferenserna
inneburit ett starkare internationellt fokus
på kvinnors ”empowerment”.

Trots framstegen på två områden är total-

bilden nedslående. Ökningen av aborter
och ökat dödstal för flickor tyder på att
flickorna fortsatt anses vara mindre värda
än pojkar. Samtidigt visade Reddy på att
efter sex års ålder lever flickorna längre än
pojkarna, precis som i övriga världen, vilket tyder på att det är bestämda grupper
i det indiska samhället som diskriminerar
flickor och att tillgången till ny teknik som
innebär könsdiagnos av fostret är huvudorsaken till det ökande kvinnounderskottet.
Om man ser till helheten är Reddys resultat
motsägelsefulla och svåra att förklara.
Det har alltså skett en klar utveckling av
kvinnors deltagande i samhällslivet genom
arbete, politik och utbildning, och efter sex
års ålder lever kvinnor längre än män. Å
andra sidan har antalet ’försvunna flickor’
yngre än sex år ökat, och grovt våld mot
kvinnor i alla åldrar har också ökat.

Anne Waldrop
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Indien

Indienkännare målar ett
dagsaktuellt landporträtt
Recension: I Staffan Lindbergs och Lars Eklunds nya antologi skickas läsaren
på en bildande resa genom Indiens historia och postkoloniala samhälle med
kunniga guider som sätter ämnen som feminism, klass och miljö i modern kontext.

M

iraklet Indien och dess baksida
är en nyutgiven antologi där
Staffan Lindberg och Lars Eklund samlat forskare och Indienkännare
med lång erfarenhet för att porträttera
det moderna Indien och dess historia ur
ett dagsaktuellt perspektiv.
Självfallet är det omöjligt att på 270
sidor porträttera ett samhälle bestående
av en miljard människor tillhörande en
rad kulturer och trostillhörigheter. Detta försöker man inte heller göra, istället
har varje kapitelförfattare valt ut några
specifika fokusområden som varje kapitel
handlar om. Till exempel har man valt att
skriva om Indiens historia med utgångspunkt i kast, klass- och könsstrukturer.
Detta gör att läsaren istället för att skrapa
på ytan kan få en djupare kännedom om
de områden som avhandlas.
Bilden av Indien för oss här i Norden
och i resten av världen är i ständig förändring, från fattigt utvecklingsland, halvso-

FAKTA Miraklet Indien och dess baksida
Författare: Staffan Lindberg och Lars Eklund
(red)
Övriga medverkande: Henrik Chetan Aspengren, Jørgen Dige Pedersen, Jostein Jakobsen,
Kenneth Bo Nielsen, Alf G. Nilsen, Anand
Vaidyya, Anne Waldrop, Knut A. Jacobsen,
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cialistiskt samhälle med planekonomi
till nyliberal ekonomi med en växande
hemmamarknad. I dagstidningarna får
vi ständigt se reportage om den Indiska
medelklassens och dess starka köpkraft
och läsa om en av världens största och
snabbast växande ekonomier.

Vad denna bok har lyckats mycket väl med

är att se de underliggande strukturerna,
vilket ger läsaren en mer nyanserad bild av
det moderna indiska samhället.
Självklart stämmer tillväxtrapporterna
och solskenshistorierna, men parallellt
med dessa sker en systematisk utsugning
av de arbetande klasserna, något Lindberg och Eklund nämner redan i inledningen. Precis som bokens titel förtäljer
så är det helt enkelt baksidan av tillväxtframgången som också får ta plats.
Anne Waldrops kapitel ”Vart går Indiens kvinnor?” är ett av bokens kanske
viktigaste och ger en välbehövlig läges-

rapport från kvinnornas Indien. Efter
gruppvåldtäkten och följande feministiska uppror år 2012 i Delhi har det skrivits
mycket om Indiens kvinnor och det förtryck som de utsätts för. Waldrop menar
att rapporteringarna ledde till en mycket
endimensionell och förenklad syn på indiska kvinnor som förtryckta och utsatta.
I hennes kapitel får vi en djupare bild
av den indiska kvinnosynen och könsrollen. Hon beskriver dessa båda som tveeggade - å ena sidan placeras kvinnan längst
ner i den patriarkala makthierarkin men
å andra sidan är kvinnan också ett upphöjt, ärbart och gudinneliknande väsen.
Hon beskriver även att förhållandena för
kvinnor i Indien jämfört med för 30 år sedan är nedslående. Trots att kvinnor idag
deltar mer i samhällslivet genom arbete,
politik och utbildning så har antalet ”försvunna flickor” dvs. den relativa andelen av
aborter på flickfoster och flickor som dör
innan de fyllt sex år ökat. Detta trots förbudet mot ultraljudsundersökningar som
infördes 1994. Detta tyder på att flickor
fortsatt anses vara mindre värda än pojkar.
I kapitlet om Indiens miljöutmaningar
får vi läsa om den omfattande miljöförstöring som pågår just nu och som hotar tillgången till rent vatten både i hushållen,
industrin och jordbruket. Smog som gör
luften giftig att andas, undermålig infrastruktur för sophantering, ökad kemikalieanvändning och förgiftat grundvatten,
ja utmaningarna är många.
Sammanfattningsvis är Miraklet Indien
och dess baksida en brännande aktuell
och välskriven bok som ger bred kunskap
om det moderna Indien. En nödvändig
läsning för den som vill förstå det indiska
samhället idag och dess utmaningar.

Elsa Termenon
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Sydasien

Staffan Lindberg
– ett minnesporträtt
In memoriam: Sydasienveteranen Staffan Lindberg som var

med och grundade tidskriften avled i början av januari efter en
kort tids sjukdom. Lars Eklund, mångårig redaktör för Sydasien,
tecknar här ett varmt porträtt av sin djupt saknade vän.

”Citat”

D

et kom som en chock, beskedet att min bäste vän professor
emeritus Staffan Lindberg avlidit måndagen den 7 januari 2019. Staffan
som varit en av de främsta Indienkännarna i Sverige och tillika ett välkänt namn
bland samhällsvetenskapliga forskare i
Sydasien, hade nyligen kommit hem från
en konferens i Chennai tillsammans med
hustrun Karin. Han var sedan en tid något sjuklig varför han lades in på sjukhus i
hemstaden Lund för observation.
Där drabbades han av hjärtstillestånd
och försök till återupplivning misslyckades. En
förfärlig avslutning på
Staffans liv, som i drygt 50
år präglats av Indienrelaterade studier, forskning
och undervisning. Han avled alldeles för tidigt, 75
år gammal.
Själv har jag arbetat
ihop med Staffan i 40 års
tid, först med tidskriften
SYDASIEN – som Staffan var en av initiativtagarna till 1976, därefter med det
akademiska nätverket SASNET (Swedish
South Asian Studies Network) som Staffan ledde från starten 2001, och de senaste två åren har Staffan och jag arbetat
med ”Miraklet Indien och dess baksida”,
en bok som publicerades så sent som våren 2018.

Nadu i södra Indien för att studera tamilska språket vid Annamalai University.
Han fortsatte på våren 1967 med att studera landsbygdsutveckling vid P S G Arts
College i staden Coimbatore, där han som
fältarbete gjorde en studie av livet bland
415 lågkastiga, före detta oberörbara,
familjer. Dessa var anställda som lantarbetare men levde en miserabel tillvaro till
följd av den då pågående mekaniseringen
av jordbruket.
Han återvände några år senare till Tamil Nadu, nu tillsammans med kollegan
Göran Djurfeldt och till
Thaiyur, då en by strax söder om Chennai – numera
en del av stor-Chennai –
för ett sociologiskt forskningsprojekt som 1976
resulterade i en gemensam doktorsavhandling
vars innehåll speglade
den rådande kastbaserade samhällsstrukturen i
en sydindisk by men också på ett ypperligt sätt tog upp mötet mellan traditionell och västerländsk medicin
i Indien.
Det blev till två böcker, dels Behind
Poverty: The Social Formation in a Tamil
Village, och dels Pills Against Poverty: A
Study of the Introduction of Western Medicine in a Tamil Village – den senare också
översatt till svenska med titeln Medicin
mot Fattigdom: Sjukdom och Sjukvård i en
indisk by. Böckerna har blivit standardlitteratur på akademiska utbildningar såväl
i Indien som i Sverige.
De båda lundaforskarna samarbetade

Staffans liv
präglades i
drygt 50 år av
Indienrelaterade
studier, forskning
och undervisning

Staffans första möte med Indien var hösIllustration: Beat Lindberg
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ten 1966 då han som nybliven fil kand i
sociologi och jämförande religionsvetenskap vid Lunds universitet for till Tamil
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hela tiden med indiska kolleger – framför
allt med professor Venkatesh Athreya vid
Bharathidasan University i Tiruchirappalli – och tillsammans med dem återvände Staffan och Göran flera gånger till
sina fältområden och gjorde jämförande
studier. En sådan gjordes 1999, 25 år efter det ursprungliga fältarbetet. Staffan
och Göran skrev därom i SYDASIEN nr
2/1995, en artikel med titeln ”Tillbaka
till Thaiyur och en välfärd Indian style”
(http://larseklund.in/SYDASIENsidor1977-2007/1995-02.pdf).

De gick sedan vidare med ett stort Sida-fi-

nansierat forskningsprojekt om produktionsförhållanden inom indiskt jordbruk,
ett projekt som bedrevs 1979-1986 och
innefattade en studie av 400 lantbrukare i sex byar i Tiruchilappalli-distriktet i
centrala Tamil Nadu. Byarna var belägna i
två vitt skilda ekologiska miljöer, dels sådana som hade tillgång till konstbevattning och därmed flera skördar per år, och
dels så kallade ”torra” byar beroende av
nederbörd i form av regn. Resultatet sammanfattades i en monografi med titeln
Barriers Broken – Production Relations
and Agrarian Change in South India, publicerad 1990. Förutom Venkatesh Athreya
ingick i projektet de indiska forskarkollegerna Dr R Vidyasagar från Madras Institute of Development Studies och Dr A
Rajagopal från SaciWATERs i Hyderabad.
Även om Staffan sedermera också företagit forskning och fältarbeten på andra
håll i Indien, exempelvis i Punjab och varit gästprofessor vid Lal Bahadur Shastri
National Academy of Administration i
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Mussoorie, och har forskat i andra länder
som Thailand och Taiwan, kom de första
årens upplevelser i Tamil Nadu att prägla
resten av hans liv. Han deklarerade ständigt att de vänner han fick där och då förblev hans mest trogna vänner genom hela
livet, och faktum är att det var just dem
han fick tillfälle att träffa under den sista
resan till Indien i december 2018.

Tidskriften SYDASIEN, de första åren med

namnet Sydasienbulletinen, var ett hjärteprojekt för Staffan. Tidskriften startade
1977, men Staffan var med redan i planeringsskedet på sommaren innan, och
Staffan brukade skämtsamt nämna att
hans mamma förundrade sig över att han
den 19 juni 1976 ansåg det viktigare att
ge sig iväg på tidskriftsmöte istället för
att som flertalet landsmän och -kvinnor
fascinerat beskåda TV:s sändning från
det kungliga bröllopet mellan Carl Gustaf
och Silvia. Läs Staffans egen skildring av
hur det gick till att dra igång tidningen i
en artikel med titeln 25 år med Sydasien i
SYDASIEN 3/2002 (http://larseklund.in/
SYDASIEN/0203lindberg.html).
Den viktigaste anledningen till att starta tidningen utgjordes av Indira Gandhis
utlysning av undantagstillstånd i Indien
i juni 1975, varvid oppositionspolitiker
fängslades och en kampanj med tvångssteriliseringar av landets fattiga befolkning drogs i gång, men också den politiska situationen i grannländerna Pakistan,
Bangladesh och Sri Lanka engagerade
många svenska journalister, forskare och
biståndsarbetare. I många år producerades tidningen av tre delvis oberoende

Första utgåvan av Sydasienbulletinen
såg dagens ljus 1977.
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Staffan Lindberg och Lars Eklund på var sin sida om en icke namngiven officerare vid
en kontaktresa i Nepal 2005 .
redaktionskommittéer i Stockholm, Göteborg och Skåne, som turades om att göra
tidning. Staffan var en ledande medlem i
Skånegänget medan jag tillhörde Göteborgsredaktionen samtidigt som jag hade
ett övergripande redaktörskap för tidningen under 25 år.
När det år 2000 stod klart att Lunds
universitet fick uppdraget av svenska regeringen genom Sida att
dra igång ett nätverk för
Sydasienstudier i Sverige, det som blev SASNET,
var det helt och hållet
Staffans förtjänst. Det var
hans tankar om att inte
låta nätverket i huvudsak
bestå av en fysisk centrumbildning i Lund utan
att man istället skulle
bygga på och utveckla den
samlade
Sydasienkompetens som redan fanns
vid de svenska universiteten som vann
gehör. Det visade sig vara en utmärkt idé,
som Sida under påföljande år utvidgade till fler liknande akademiska nätverk.
Dessutom gick Staffans modell ut på att
nätverket skulle ha en ytterst begränsad
mängd personal, och istället låta uppemot
halva budgeten gå till att finansiera planeringsanslag för nya Sydasienreaterade utbildnings- och forskningsprojekt vid alla
svenska universitet, alltså ingen prioritering för just Lunds universitet.
Staffan var naturligtvis given i rollen
som föreståndare för nätverket, men
hans vision att förverkliga ett nationellt
webb-baserat nätverk förutsatte en kombination mellan akademisk och journalistisk kompetens, och det var därför Staffan
såg till att enrollera mig som webbmaster

och biträdande föreståndare. Därmed
samtidigt utnyttjande det väldiga nätverk
av svenska och nordiska forskare och
journalister som byggts upp kring tidskriften SYDASIEN.

SASNET drog i gång i januari 2001 och
Staffan och jag for de följande åren flitigt
runt till de svenska universiteten, träffade
forskare och administratörer och byggde på så
sätt upp en imponerande
databas med djupgående
information om Sydasienrelaterad forskning
inom alla discipliner från
medicin och teknologi
till humaniora och samhällsvetenskap vid alla
svenska universitet. Och
möjligheten att söka planeringsanslag gjorde att
SASNET blev en populär
institution i hela landet.
Vi gjorde också flera kontaktresor
tillsammans i Sydasien: 2001 till Maldiverna, Sri Lanka, Indien och Bangladesh,
2002 till Pakistan och Afghanistan, 2005
till nordöstra Indien, Bangladesh, Bhutan
och Nepal, och besökte där mängder av
universitet och knöt värdefulla kontakter.
Staffan och jag fungerade som ett radarpar med fullständig tillit till varandras
kunskaper och respektive kompetenser.

Tidskriften
SYDASIEN, de
första åren med
namnet Sydasienbulletinen, var ett
hjärteprojekt för
Staffan

men i Sverige gjorde vi just det. Våra nyhetsbrev blev internationellt uppmärksammade och många fick illusionen att tro
att Lunds universitet måste vara ledande
inom europeisk Sydasienforsning. Denna
falska bild – Lund har väldigt få forskare som jobbar
med Sydasien jämfört med
de stora centrumen i Europa såsom Heidelberg, Leiden, Paris och London – satte
dock Lund på kartan och
ledde till att Lund kom att
accepteras som en partner
till de stora universiteten i
att arrangera forskningsseminarier och 2004 fick det prestigefyllda
uppdraget att arrangera den 18:e europeiska Sydasienforskningskonferensen ECSAS med 400 deltagare från hela världen.
Staffan var den givna konferensgeneralen.
Efter pensioneringen 2007 fortsatte
Staffan givetvis att intressera sig för Sydasien men han ägnade mera tid åt sin
familj – hustrun Karin, sönerna Mattias,
David och Mikael samt barnbarn, liksom
sina många vänner. Han utvecklade också
andra intresseområden, sjöng med kören
Svart på Vitt, lärde sig spela dragspel,
fungerade som kyrkvärd i Allhelgonakyrkan, ledde under ett antal år studiecirklar om Malmö stad, och som den ytterst
godhjärtade person som Staffan var engagerade han sig starkt 2015 med att bistå
nyanlända flyktingar från kriget i Syrien.

Som den ytterst
godhjärtade
person som
Staffan var
engagerade han
sig starkt 2015

Sista två åren jobbade vi åter tillsammans
med ett Indienprojekt. Stig Palmkron,

Vår verksamhet med ambitionen att speg-

la landets samlade Sydasienrelaterade
forskning och i våra nyhetsbrev informera om intressant forskning vid alla svenska universitet var unik. I andra länder förekommer inte att ett universitet berättar
om nyheter vid konkurrerande lärosäten,
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bokförläggare i Lund, hörde nämligen av
sig till Staffan och sade sig sakna en modern populärvetenskaplig bok om Indien
som tar upp både positiva och negativa
fenomen. Och visst, det har getts ut många
bra böcker på svenska om
Indien de senaste åren,
men det är i huvudsak
reportageböcker och reseskildringar. Senast det
gavs ut breda översikter i
bokform var på 1980-talet.
Den utmärkta antologin
Indien – en handbok publicerades 1985 och två år
senare, i samband med den
indiska festivalen i Sverige kom den likaledes läsvärda antologin Möt Indien.
Palmkron var intresserad att bekosta
utgivningen av en ny antologi och Staffan
nappade direkt varefter han kontaktade
mig för att planera det hela tillsammans.
Vi kontaktade ett antal välkända forskare
i Sverige, Danmark och Norge och undrade om de var intresserade att delta med
kapitel. Några var hårt uppbundna till andra projekt och avböjde, men till sist hade
vi fått ihop ett gäng duktig skribenter att
skriva om Indiens demokrati och tillika
dess brist på demokrati i delar av landet,
om kvinnornas situation, om Indiens stormaktsdrömmar, om indiska religioner, etc.
Staffan själv tog tag i att skriva om landets
historia och miljöproblem, medan jag skrev
om kulturlivet. Bokens titel speglar innehållet, ”Miraklet Indien och dess baksida”.
Vi hade två boksläpp våren 2018, först
ett välbesökt SASNET-arrangemang i Lund

och därefter på universitetet i Oslo, med
hänsyn tagen till att fem av bokens medförfattare är baserade i Norge. Staffan och
jag for med lågprisbuss från Lund en tidig
morgon, hade boksläppet på eftermiddagen och for åter till Lund nästa morgon. En
resa med min bästa vän lik de många resor vi tidigare gjort tillsammans. Inte kunde jag då ana att detta skulle bli den sista
resan, vi planerade också för boksläpp i
danska Aarhus men det blev aldrig av…
Till sist något om Hedgården, Staffans
älskade hus på Österlen. Ett fantastiskt
hus som en gång stod i byn Knäbäck några
mil längre norrut, men som flyttades när
Ravlunda skjutfält trots våldsamma protester anlades i mitten av 1950-talet. Hela
byn Knäbäck utplånades men en stor del
av de pittoreska husen flyttades till vad
som i dag är Knäbäckshusen nära Rörum.
Staffans pappa som var präst köpte Hedgården och så småningom övertogs huset
av Staffan och en av hans bröder.

1968 inleddes traditionen med ”Knäbäcksfester” då Staffan varje år bjöd in sina vänner. De som kunde komma var generöst välkomna att dyka upp för ett program som i
många år innefattade inledande brännbollsturnering, därefter knytkalas, lägereld på
stranden, övernattning i hus eller tält och
avslutningsvis promenad till Stenshuvud
påföljande dag. Knäbäcksfester inföll varje
år första helgen i juni, och de ursprungliga
vännerna kompletterades eller ersattes så
småningom av barn och barnbarn.
2016 var dessvärre sista gången Staffan
stod som värd för Knäbäcksfesten. Ty den
27 mars 2017 brann Hedgården ner. En
gnista från vedspisen hade antänt vasstaket och trots insatser av flera brandkårer
gick huset inte att rädda.
Branden tog Staffan hårt, och någon
fest 2017 och 2018 kunde inte genomföras. Dock lät familjen återuppföra huset – utan vasstak – och det stod färdigt i
höstas, med tanke att låta återinviga huset
och åter hålla Knäbäcksfest i juni 2019. Så
kanske det blir – men utan värden Staffan.
Förfärligt att du inte finns mer, vi sörjer
dig så mycket, alla dina vänner.
Kolkata 17 januari 2019,
Lars Eklund

Staffan Lindberg under en av de otaliga
resorna i regionen. Foto: Privat
#1 2019
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Sri Lanka

Om Colvin, Horner och meningen med yrket
Krönika: Gemensamma nämnaren hos de dödade journalisterna är att

de levde och dog för att leverera sanna historier från farliga platser.

D

okumentärfilmen ”Dödligt uppdrag” om den amerikanska journalisten Marie Colvin (1956–
2012) är det starkaste jag sett på länge
och radiodokumentären om Nils Horner
(1962–2014), Sveriges Radios fantastiske Sydasienkorrespondent, ger rysningar.
Hur kommer det sig? Att det berör så. Den
enkla förklaringen är att det handlar om
journalistik på liv och död, att trotsa hot
och ta risker för att göra jobbet.
I Syrien speglade Marie Colvin och fotografen Paul Conroy det som skedde i staden Homs i början av 2012. Det kallades
krig, Conroy och Colvin kunde se att det
var en slakt. I början ingav protesterna
mot Bashar al-Assads tortyrvälde hopp.
En grym statsapparat skulle
kunna bytas ut mot demokrati. Så tänkte människor.
Sådan var kraften hos folket.
Sedan började som alla vet
dödandet och masslidandet.

I Sri Lanka 2001 gjorde Ma-

I december var jag i Kiev för att få lära mig

försvinnanden och mord, bombning av civila och avrättning av fångar.
”Gota” är en potentiell presidentkandidat senare i år. Han ser sig som lämplig. Eller är det något annat som driver.
Många tycker att det vore bra om han
blev president. Andra anser att det skulle
vara en fullkomlig katastrof, att han borde
tas om hand av ICC, Internationella brottmålsdomstolen i Haag.
När dessa bokstäver faller på plats
pågår den 40:e sessionen i FN:s råd för
mänskliga rättigheter. Till kontoret i Genève släpas all världens omänskligheter
och nagelfars av experter, samt företrädare för regeringar. Rådet kritiseras. Hur
kan Saudiarabien ges plats? USA:s tillbakadragande har ytterligare försvagat dess
svaga ställning. Jag ska beskåda det som
sker i rådet kring Sri Lanka, demonstrationer på torget, sidomöten och seminarier. Det kretsar kring sanning och rättvisa. Eller bristen på desamma. Ska någon
någonsin hållas ansvarig? Eller ska Sri
Lankas regering få fortsätta förhala. I maj
är det tio år sedan kriget avslutades på en
strandremsa i öns nordöstra del.

mer om hur Ukrainas antikorruptionssfär
arbetar. Korruptionen är ett med politiken och det offentliga och det privata.
Å andra sidan finns drivna människor i
samma sfärer som vill stoppa viruset som
hindrar det friska i samhället att växa och
frodas. Sjukan är så hemsk att den kan få
någon att hälla en liter syra på en person
som arbetar för att stoppa den. Kateryna
”Katya” Handziuk dog i november 2018
av skadorna efter syraattacken men är nu en symbol för kampen.
Mekanismerna bakom
korruptionen – girighet
– och dess urholkande
effekt på samhället är desamma varhelst de sker.
Tentaklerna sträcker sig
över gränser, exempelvis
mellan Ukraina och Sri Lanka. Önationen
Min kontakt med Marie Colvin var kort. Vi
i krig behövde 2006 fler stridsflygplan. I
utbytte några mejl. Marie hade genomgått
Ukraina stod ryska Mig-plan och rostade.
behandling på sjukhus i hemlandet USA.
Varför inte tjäna en hacka? I båda ändar.
Åtta år senare försökte hon förmedla till
Enligt Gotabaya Rajapaksa, som vid den
representanter för FN och Sri Lankas retiden var chef för försvarsministeriet, var
gering att LTTE ville kapitulera.
det en affär mellan de två regeringarna. EnEn amerikansk domstol fastslog att Syligt Ukrainas regering har det aldrig skett
riens regering medvetet dödade Colvin
någon affär. Så absurt olika kan synen på
och dömer den att betala över 300 miljoverkligheten vara. Journalister har emelner dollar i skadestånd.
lertid kunnat visa hur affären gjordes med
Saudiarabiens säkerhetstjänst låg bakhjälp av mellanhänder.
om mordet på journalisten Jamal KhasRajapaksa utreds nu för att han med
allmänna medel lät bekosta ett minnesmonuFAKTA Se och hör om journalister som trotsade hoten
ment över sina föräldrar.
•Dokumentärfilmen ”Dödligt uppdrag” (“Under The Wire”) på
Det är ett struntfall i
SVT Play och spelfilmen “A Private War”, båda om Marie Colvin.
jämförelse. Några på•Radiodokumentären ”Mordet på Nils Horner”, av Hannah Engberg på Sverigesradio.se. •Dokumentärfilmen “Silenced Voices”
minner också om att han
om Sri Lankas tystade journalister, av Beate Arnestad på Youtube.
är ansvarig för tusentals

Marie Colvin satte
en lapp över ögat
som var borta
och gav sig ut
på nya uppdrag

rie Colvin det som jag hade
funderat på vid min vistelse
på ön två år tidigare. Hon tog sig som enda
utländska journalist under åtta år in i LTTE-gerillans områden i norr, som regeringen förbjöd journalister att resa in i. När hon
skulle ta sig tillbaka över frontlinjen och
upptäcktes av regeringssoldater trodde
hon att de inte skulle skjuta om hon skrek
”journalist!”. Det blev precis tvärtom. Hon
träffades av granatsplitter men klarade
sig. Hon deporterades, opererades, skrev
reportaget, satte en lapp över det öga som
var borta och gav sig ut på nya uppdrag.
I Syrien upptäckte myndigheterna
vad Colvin och Conroy gjorde. Deras reportage publicerades i början av 2012 i
brittiska Sunday Times och deras ögonvittnesskildringar spreds i världsmedier
som CNN och BBC. Människor, ledare och
världsorganisationer kan inte säga att de
inte visste vad som hände. Ändå tog det
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inte stopp i Homs. Stora delar av Syrien är
raserat. De som läst människorättsorganisationernas årsrapporter var inte förvånade över vad Assads regim i Damaskus visade sig kapabel till.
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Nils Horner sköts till döds den 14 mars 2014 av en okänd gärningsman. Marie Colvin dödades den 22 februari 2012 vid granatbeskjutning i Homs från
syriska regeringsstyrkor. Lasantha Wickrematunge mördades den 9 januari 2009 i Colombo av ”säkerhetstjänst”. Alla tre utmanade dem som ville stoppa
deras rapportering. Wickrematunge var verksam i Sri Lanka, Colvin och Horner besökte ön för att göra reportage. Teckning: Vasantha Srinath Kurukulasuriya
hoggi i Istanbul 2018. Råheten och brutaliteten går inte att ta miste på. USA har
reagerat med avsky inför mordet. Då kan
det fortfarande hända saker.

Mordet på Lasantha Wickrematunge den

9 januari 2009 var lika avskyvärt, fegt
och rått. Lasantha mördades i sin bil på
väg till jobbet av åtta utsända mördare.
Sannolikt användes ett verktyg för slakt
av djur. Lasantha dog på sjukhuset någon
timme senare. Att tamilska journalister
röjdes ur vägen tillhörde vardagen. Men
att mörda en inflytelserik singalesisk
redaktör på öppen gata? Lasantha hade
fått fram nya uppgifter om att Gotabaya
Rajapaksa fått pengar för sin inblandning
vid köp av Mig-plan från Ukraina och lyft
fram detta i Sunday Leader.
Affären hade avslöjats av journalisten
Iqbal Athas vid Sunday Times 2006. Iqbal
hotades och lämnade landet under en tid.
Gotabaya Rajapaksa var rasande och
hade stämt Lasantha och Sunday Leader
för förtal. Det skulle sänka tidningen. Lasantha, jurist i grunden, var glad. Nu skulle Gotabaya kunna korsförhöras i domstol. Det blev inte så.
Vid den intervju med Gotabaya Rajapaksa jag gjorde förra året nekade han till
inblandning i mordet. Om vissa personer
som lydde under honom, så hade han inget med det att göra. Han lade åter skulden
på Sarath Fonseka, dåvarande arméchefen.
Rajapaksa hävdade också att inga tamilska
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journalister eller parlamentariker mördades. Hade han ingen koll alls? De flesta
med insyn anser att han hade järnkoll.
De inblandades villospår har gjort allt
tydligare. Den misstänkte ordergivaren
nekar. Det brukar brottslingar göra. Rajapaksa vill bli Sri Lankas president, men
har även amerikanskt medborgarskap.
Även om Reportrar utan
gränser ser Rajapaksa
som ett ”rovdjur på pressfrihet” är han formellt
oskyldig tills motsatsen
bevisats i en domstol.
När Colvin var i Sri Lankas hårdast krigsdrabbade delarna levde ”Gota” i asyl i Kalifornien.
Bilderna på Colvin med lapp för ögat påminde hädanefter om att hon tog sig in.
Nils Horner fick stor uppskattning av
både lyssnare och branschkollegor för
närvarokänslan i radioreportagen. Inte
minst besökte Horner som dedikerad Sydasienkorrespondent regelbundet Sri Lanka. Efter krigsslutet gjorde han reportage
från de utsatta människornas perspektiv. I
Kabul 12 mars 2014 tog resan slut för Nils,
i förtid. Jag minns smärtsamt det var att
höra nyheten i radio klockan 10 den dagen.
Jag hade haft lite kontakt med Nils per mejl
några gånger, uttryckt min uppskattning
och utbytt lite Sri Lanka-intryck. Det kändes bra att få närvara vid minnestunden
som Sveriges Radio höll i Berwaldhallen.
Under de åtta veckor av osäkerhet ef-

ter president Sirisenas konstitutionella
kupp 26 oktober fick journalister hålla sig
gömda, då det var osäkert vad familjen
Rajapaksas supportrar och polisen skulle
kunna göra. Slutresultatet var det viktiga:
Konstitutionen 1, president Sirisena 0.
(Läs min artikel ”Presidentens ”konstitutionella kupp” oroar i Sri Lanka, Amnestypress.se.)
Ruuki Fernandos artiklar
i Sunday Observer är alltid
läsvärda. Den singalesiske
människorättsaktivisten
låter sig inte stoppas. Huvudbudskapet nu som under svårare tider är att landet inte kan vänta med rättvisan om det
ska läka ihop. Kan det som andra länder
har lyckats med i sanningskommissioner
ske här? Inte så länge representanter för
folkmajoriteten säger: ”inga utredningar,
inga konsekvenser, ingen rättvisa,”. Några
besked om den fortsatta färdvägen kan ha
kommit i Genève när denna text kan läsas.
Indikationerna pekar på att Sri Lanka vill
backa från tidigare åtaganden och undanbe sig all utländsk inblandning.
Informationsflödet är enormt. Ingen kan
fånga upp allt som flyter fram. Än mindre
låta historier sjunka in, så som de gjorde.
Journalistiken är trots det inte mindre viktig. Tillbaka till rötterna, till det som Colvin
och Horner levde för, få fram historier som
några gör allt för att tysta ner.

Nils Horner fick
stor uppskattning
av både lyssnare
och kollegor

Johan Mikaelsson
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Bangladesh

Blod, svett och tyger
Reflektion: Höga murar,
solida stålportar och
beväpnade vakter. Det är
lätt att tro att man kommit
till någon form av topphemlig anläggning. Men
istället befinner jag mig
utanför en textilfabrik.

B

ara att ta sig in genom den första
porten kräver goda kontakter och
mycket byråkrati, då vad som sker
på insidan av fabrikerna inte är något som
de flesta fabriker vill skylta med. Både
arbetsförhållandena och lönerna för dem
som arbetar i dessa fabriker har från och
till skapat stora rubriker i både svenska
och utländska medier. Nu senast i vintras
gick tusentals textilarbetare ut i strejk,
och krävde högre löner. Det ledde till att
ett hundratal personer greps och tiotusentals förlorade sina arbeten. Flera av
dessa arbetade åt företag som levererade
kläder åt bland andra svenska H&M.
Under mina besök i Bangladesh har jag
under de senaste åren besökt en rad olika
textilfabriker. Allt från stora fabriker – som
levererar varor till bland annat H&M – till
små som mest levererar till den inhemska
marknaden. ”Export quality” är något fabriker och leverantörer gärna skyltar med.
Vad vi i Sverige kallar ett bra arbetsklimat och hur ett sådant definieras i
Bangladesh är vitt skilt, och sträcker sig
mycket längre än till att ha en skälig lön.
Under mina besök har jag oftast direkt vid
ankomst mötts upp av högt uppsatta chefer eller rent av fabriksägare. Av naturliga
skäl talar de alltid i goda ord om hur de
följer regler och förordningar, och hur de
värnar om sina anställda. Ofta sker dessa
möten i fina konferensrum över massiva
bord av ädelträ där mat och tilltugg serveras snabbare än man hinner äta, långt från
de delar där vanligt folk arbetar.
Någon timme senare, efter artigt fikande och småpratande om de bästa barerna
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Arbetstillfällena i textilfabrikerna är både eftertraktade och slitsamma. Foto: Troy Enekvist
i Bangladesh, går jag vidare för att se det
jag egentligen kom för att se – just själva fabriksdelen. Här får man i de stora fabrikerna oftast ett par vakter med sig. Inte sällan
beväpnade med hagelgevär. Den självklara
frågan kommer då alltid upp i mitt huvud:

Är det mig de vill skydda, och i så fall från

vem? De som arbetar? Eller är det kanske
ett sätt att visa dem som jobbar där att det
inte är läge att prata med mig?
Trots låg lön, och dåliga arbetsförhållan-

den, är det lukrativt att jobba i en textilfabrik i Bangladesh. Många söker sig dit, och
industrin har hjälpt folk ur total fattigdom.
Jag har träffat många unga kvinnor och
flickor som berättat att de drömt om att
jobba i textilfabrik. Industrin har fått ekonomin i landet att växa ordentligt. Speciellt i en stad som Dhaka, en stad som växer
i en explosionsartad takt, där arbetstillfällen verkligen behövs. Vinnarna i denna
extrema form av urbanisering är i många
fall fabriksägarna, som vet att även om de
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avskedar tusentals strejkande arbetare,
så kommer det dagen efter stå tusentals
nya kandidater utanför som är villiga att
ta deras jobb.

Förutom alla högljudda maskiner syns i

fabrikerna ett myller av människor. Rad
efter rad av produktivt arbetande män
och kvinnor, som sitter och syr kläder. En
fabrik – som levererade kläder till H&M –
använder ett ”motivationssystem” där de
använder tre kort som sitter över varje
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person. Ett grönt, ett gult och ett rött kort.
Beroende på hur väl personen presterar
sätter de upp olika kort. På det gröna kortet står det skrivet: I am producing good
quality garments, but please keep checking me at intervals. På det gula står det: ”I
need help, please check my quality, I shall
improve. Och på det röda kortet står följande skrivet: I can not produce quality
garments as you explained to me.”
Jag har själv nyligen börjat på ett nytt
journalistjobb, på en av Nordens största

nyhetsbyråer. Pressen att producera och
att konstant leverera finns där hela tiden.
Det blandat med en molande känsla att
det man gör inte duger och att man hela
tiden måste producera bättre, gör arbetet tidvis till ett helvete. Jag tänker ofta
att jag ju alltid kan sluta. Jag kan nästan
bara gå därifrån utan att det var så mycket
mer med det. Jag vet ärligt talat inte hur
jag skulle klara att arbeta under en sådan
press utan att ha möjligheten att sluta.

Troy Enekvist
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Bangladesh

Scenkonst vill utmana och

på allvar ändra könsroller

Kultur: Får man tala öppet om vaginor, sexualitet

och sexuella övergrepp i ett konservativt
muslimskt land som Bangladesh? Progressiva
feministen Tasaffy Hossain, grundare av
Bonhishikha – unlearning gender, vill bygga
en framtid där du får vara den du är hur
du än är, oberoende av könstillhörighet.

B

angladesh har genomgått en
enorm utveckling de senaste 47
åren. Efter befrielsekriget 1971
då man bröt sig loss från Pakistan och
mer intensivt sedan 1990-talet har landet
tagit stora kliv framåt i utveckling.
Landets kvinnliga premiärminister
Sheikh Hasina har varit
ledare för sitt parti Awami
League, som grundades av
hennes far Sheikh Mujibur
Rahman, landets första president, sedan 1981 och suttit vid makten sedan 2009.
Hon anses vara en av världens mäktigaste kvinnor.
Enligt landets konstitution som antogs 1972 ska alla kön (officiellt tre stycken) ha samma rättigheter
i samhällets alla sfärer. Verkligheten är

dock en annan. Är du kvinna i Bangladesh
idag arbetar du kanske inom textilindustrin som står för ungefär 80 procent av
landets export och ger 4,5 miljoner arbetare jobb. Som kvinna har du antagligen
ingen chefsposition utan får klara dig på
en av världens lägsta minimilöner. Könsrelaterat våld är vardag och
87 procent av befolkningen
har erfarenhet av det. Kvinnor och barn är hårdast
drabbade.
Men det finns starka
röster i den feministiska rörelsen i Bangladesh idag. En
av de namn som ofta dyker
upp är Tasaffy Hossain, frilansande utvecklingskonsult och grundare av ”Bonhishikha – unlearn gender”
som är en icke vinstdrivande organisation

I konstitutionen
från 1972 står
att alla tre kön
ska ges lika
rättigheter

Tassafy Hossain. Foto: Bonhishikha
som har skapat en plattform där unga kan
mötas i en dialog om kön, sexualitet och
andra tabubelagda ämnen i Bangladesh.
Tasaffy Hossain berättar för Sydasien att
Bonhishikha vill tänja gränserna och genom konst och kultur främja solidaritet
och jämställdhet.

Redan 2010 sattes Eve Enslers berömda
”Vaginamonologerna” upp i Dhaka. Det är
en föreställning som porträtterar kvinnors relation till sex, sexuella erfarenheter med och utan samtycke, könsstympning, sexarbete och andra ämnen sedda
ur ett kvinnligt perspektiv.
Organisationen som låg bakom föreställningen kallades från början ”V-Day
Dhaka-rörelsen” som sedermera fick
namnet Bonhishika. Vid premiären man
var beredd på det värsta, kanske var publiken ännu inte beredd på att ta emot en
sådan progressiv show. Förvånande nog
blev den en succé och fick stor uppmärksamhet muntligt och på sociala medier.
Följande år sattes föreställningen upp på
nytt, denna gång på North-South Universitetet i Dhaka.
Det tredje året började tidningarna
skriva om föreställningen. Några år senare, år 2015, började Bonhishikha att
tala med kvinnor i Bangladesh och samla in deras berättelser om våld inom äkFöreställningen ”SHE said HE said”.
Foto: Bonhishikha
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Delar av ensemblen bakom föreställningen ”It´s a SHE thing”. Foto: Bonhishikha
tenskapet, barnaga, erfarenheter från
HBTQ-personer och satte samman dessa
till en bangladeshisk version av Vaginamonologerna på engelska, som fick namnet ”It’s a SHE thing”.
Sydasien har pratat med Tasaffy Hossain som berättar om den
omtalade föreställningen.
Varför tror du att ”It’s a SHE
thing” blev en sådan succé?
– Många av de teman vi
berör i föreställningen är
ämnen som ingen pratar
om öppet. Saker som mens,
sexualitet, särskilt kvinnors
sexualitet, våld, utnyttjande
och social press som kvinnor känner är
ämnen som man endast talar om kvinnor
emellan, i stängda rum om man ens pra-

tar om dem alls. Så när vi bokstavligt talat
skrek ut dessa från hustaken, ja eller från
scenen då, så hade det två syften. Dels att
bryta tystnaden kring dessa problem och
dels att skapa ett rum för solidaritet och
förståelse, att du inte är ensam i att uppleva dessa typer av problem.
Detta tror jag är den största
anledningen till framgången, att kvinnor kände sig
sedda.

”... att bryta
tystnaden och
skapa ett rum
för solidaritet
och förståelse”
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År 2016 kom man även att

sätta upp föreställningen
”Men don’t TALK” som rörde svårigheterna att växa
upp som man i Dhaka, där det finns starka
normer kring att upprätthålla könsnormer och passa in i samhället. År 2017

satte man upp ”It’s a SHE thing” för första gången på Bengali för att nå ut till en
bredare publik, denna gång med namnet
”Nari Nokkhotro”.
Tasaffy berättar att man även satte upp
en föreställning kallad ”SHE said HE said”
där både män, kvinnor och icke binära
fick komma till tals i samma föreställning.
Under 2019 kommer man arbeta med
nytt innehåll till ”SHE said HE said” och
titta närmare på de områden som kräver
ett djupare samtal mellan könen.

Hur kan konst, i detta fall scenkonst, leda
till riktiga förändringar i det bangladeshiska
samhället?
– I det bangladeshiska samhället, särskilt eftersom samtal som dessa är begränsade i det allmänna rummet, är konst
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Föreställningen ”It´s a SHE thing” hade premiär i Dhaka år 2015. Foto: Bonhishikha
ett bra sätt att engagera människor och
öppna deras sinnen för nya idéer. Teater
är ett sätt att spegla samhället och de sätt
på vilka vi agerar, interagerar och behandlar andra; det uppmuntrar människor att
reflektera över sig själva
och sina egna erfarenheter. Så även om det inte
förändrar samhället direkt så lämnar det något
hos publiken, kanske får
det dem att tänka djupare på dessa problem. Vi
uppmuntrar alltid publiken att vara med i samtalet, de är alltid välkomna
att dela sina tankar med
oss. Då de gör det, när de
reflekterar över sina egna
erfarenheter och ifrågasätter sina maktpositioner och dynamik i olika kontexter,
då sker också en förändring i sig.

så det ständigt krympande utrymmet för
diskussion eftersom det finns en hög nivå
av intolerans i olika grupper – religiösa,
politiska, etniska och så vidare. Följden är
att det blir svårare att fortsätta den feministiska diskursen som är
så viktig för att möjliggöra sociala och kulturella
förändringar.

”En stor utmaning
är det ständigt
krympande
utrymmet för
diskussion
eftersom det
finns en hög
nivå av intolerans”

Vilka utmaningar ser du framöver i det feministiska samtalet i Bangladesh?
– Kvinnosaksfrågor har alltid haft en
stark position när man talar om utveckling i Bangladesh, däremot saknas ett feministiskt/aktivistiskt perspektiv. Man
fokuserar mer på finansiell frihet utan att
titta på ledarskap och patriarkala strukturer i dessa frågor. En stor utmaning är ock-
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Vad är din upplevelse av
#MeToo-rörelsen i Bangladesh? Påverkade det den
allmänna diskursen kring
jämställdhet?
– Problematiken kring
maktförhållanden
på
arbetsplatser uppmärksammandes inte särskilt
mycket i Bangladesh. Visst finns det en angivarkultur till en viss grad men samtidigt
är det vanligt att skuldbelägga offren i den
kulturella kontext som finns. Tyvärr lyckades inte #MeToo att tänja gränserna inom
det området. En annan viktig diskussion,
den om ”bra versus dåliga män”, lyckades
aldrig fånga allmänhetens intresse. Man
skrapade inte ens på ytan.

Den 19 oktober 2018 publicerade ”The
Daily Star” en debattartikel som hette
”Varför #MeToo inte sker i Bangladesh”

där artikelförfattaren Zyma Islam nämner en rad problem som har omöjliggjort
rörelsens framgång i landet. Bland annat
menar hon att till och med de feministiska
kvinnorna har ett internaliserat patriarkalt tankemönster, så till den grad att logiken de använder ofta faller inom ramen
för de regler skapade av patriarkatet. Allt
som inte handlar om ren våldtäkt som lett
till en fällande dom tas inte på allvar.
Zyma Islam nämner även en intervju i
vilken en känd tv-stjärna blir intervjuad
angående #MeToo-rörelsen och hur den
relaterar till Bangladeshs media-industri.
”Det är inte männens fel, svarar tv-stjärnan, det är kvinnorna som låter sig utnyttjas”.

Beat Lindberg är Sydasiens
illustratör och fri konstnär.
Till vardags diakonkandidat
i Stockholm stift, jobbar med
konst och socialt arbete.
Beat har en bakgrund inom
Miljöpartiet och miljörörelsen.
Elsa Termenon är frilansskribent och indolog med
ett hjärta som slår lite extra
för Indien. Hon är utbildad
indolog och civilekonom vid
Stockholms Universitet.
Henrik Schedin tog Masterexamen i globala studier
2016 och idag forskar han
kring funktionshinder och
mänskliga rättigheter i Nepal
och globala södern.

Med denna bakgrund får vi en bild av den
enorma uppförsbacke organisationer som
Bonhishika försöker bestiga. Samtidigt ser
vi hur pass viktig denna aktivism är för ett
konservativt samhälle som Bangladesh.
I framtiden hoppas organisationen
att sammanföra människor genom olika
plattformar för att möjliggöra diskussioner, sprida medvetenhet och föra fram en
stark kraft av positiv förändring mot ett
samhälle i vilket hur du ser ut, hur du blir
behandlad, och vilken roll du har inte avgörs av det könsorgan du är född med.

Lars Eklund är Sydasienkännare och var 1982–2007 redaktör för tidskriften Sydasien
och 2001–2016 biträdande
föreståndare för SASNET vid
Lunds universitet. Från 2017
är han Executive Director, Communications,
Centre for the Study of Indian Languages and
Society (INLANSO), Varanasi. och redaktör för
Nordic South Asia Network (NSAN).
Mikael Gustafsson är lärare
och religionsvetare, med indiska religioner som specialområde. Mikael har själv rötter från
Sydasien/Indien men är uppvuxen i södra Sverige. Mikael
har bott och rest runt i Indien längre perioder
senaste åren. Just nu bor han i Stockholm.
Andreas Johansson är filosofie doktor i religionshistoria
och föreståndare för SASNET
(Swedish South Asian Studies
Network). Forskningsintresset
rör religioner i Asien. Andreas
har gjort fältstudier i Sydasien och har i forskning analyserat bruket av religiöst språk och
symboler i icke religiösa organisationer. Andreas
har ett stort fotointresse (se andreasljoh.com).

SYDASIEN är en ideell förening som grundades 1977.
Föreningens huvudsyfte är att ge ut nättidskriften
Sydasien och en tryckt tidskrift. Vi rapporterar
kulturellt och politiskt från regionen Sydasien som
innefattar 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. Under 2019 ger vi ut två tryckta
tidningar. (Se även redaktionsrutan på sidan 2.)

Elsa Termenon
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Daniel Cidrelius, har en MA
i socialantropologi och har
forskat om den srilankesiska
adoptionshistorien. Född i
Kandy, Sri Lanka, i slutet av
1970-talet och adopterades
till Sverige. Har spenderat längre perioder i Sri
Lanka. Engagerad i adoptionsfrågor och driver
ett skrivprojekt om reseskildringar av Sri Lanka.

#1 2019

Svante Nilsson är pensionär med sinne för språk. Han
arbetar med textbearbetning
och översättningar för Sydasien nättidskrift sedan 2011.
Admir Skodo är forskare
vid SASNET, Lunds universitet.
Han forskar om det moderna Afghanistan, i synnerhet
migration och rollen i global
politik. Han har en doktorsexamen från European University Institute och har
forskat vid University of California, Berkeley.
Parul Sharma är rektor för
The Academy for Human Rights
in Business, människorättsjurist
och författare, med erfarenhet i
CSR-frågor och från högriskländer. Parul har arbetat med
frågor om mänskliga rättigheter, antikorruption,
leverantörsled, arbetsrätt och CSR.
Maria Tonini är filosofie
doktor i genusvetenskap och
arbetar som lektor på Genusvetenskapliga Institutionen,
Lunds Universitet. Hennes
avhandling (2016) fokuserade
på Indiens HBTQ-rörelse och utvecklingar inom
lagstiftning om homosexualitet.
Anne Waldrop arbetar vid
Department of International
Studies and Interpreting, Oslo
Metropolitan University. Hon
forskar inom kulturantropologi
and utvecklingsstudier.
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.

Styrelsen/redaktionen består av Johanna
Sommansson (ordförande), Beat Lindberg, Elsa
Termenon (kassör), Johan Mikaelsson, Teresia
Borgman och Henrik Schedin. Vi träffas minst en
gång per år (årsmöte) och delar av styrelsen och
redaktionen träffas flera gånger per år för planering av
det löpande arbetet, tidningssläpp och andra sammankomster, deltagande vid mässor och liknande.
Besök oss på: http://sydasien.se
Följ oss på Facebook: facebook.com/sydasien/
Kontakt/prenumeration: redaktionen@sydasien.se
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Nya nummer av Sydasien ser dagens ljus
Bilder från höstens release av Sydasien nr 2 2018 på Brokiga
Bengalen i Stockholm. Foto: Beat Lindberg

BLI MEDLEM I TIDSKRIFTSFÖRENINGEN
I Sydasien går prenumeration och medlemskap
hand i hand. Medlemsantalet stiger stadigt.
Medlemsavgiften är 250 SEK per år. Då ingår
årets två nummer och du som prenumerant
bjuds in till föreningens aktiviteter.
Mejla redaktionen@sydasien.se och
swisha 250 kr till 1232112068
Varmt välkommen till Sydasien!
ANNONSERA
Nå ut till våra läsare och stöd vår verksamhet
genom en annons på Sydasien.se och i den
tryckta tidskriften. Kontakta oss för diskussion
om annonsformat och prissättning.

Sydasien åter i tryck! Mejla redaktionen om du vill ha tidigare nummer av Sydasien.
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