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Ledare

Två redaktörer tar vid

E

n redaktör ut, två redaktörer in. Efter nio år som redaktör
för Sydasien går jag nu vidare mot nya utmaningar. Jag har
i perioder önskat att jag kunde dubblera mig själv för att
kunna göra tidningen ännu bättre och ännu större. Så det jag gör
idag är just det. Dubblerar redaktörerna så att det på nytt finns ett
teamredaktörskap för Sydasien.

Det nya teamet är inte nytt för Sydasien, utan består av två skribenter som är välkända för er läsare. Johan Mikaelsson har skrivit
om Sri Lanka under många år, är ansvarig utgivare och har även
layoutat Sydasien. Henrik Schedin är specialist på funktionshinderrörelsen i det globala Syd. Deras redaktion finns utanför
Göteborg, närmare bestämt i Mölndals Kvarnby, och på kontoret
kan man säkert besöka dem vid tillfälle, dricka chai (eller espresso)
och bläddra i gamla nummer av Sydasien. Vi ses där!
Ni kommer att höra mer från de nya redaktörerna.
Tack alla läsare och skribenter för den här tiden, utan er och er passion, glädje och kunskap hade jag aldrig kunnat göra tidskiften så
stor som idag.
Till Johan och Henrik: Jag tänker att tidskriften Sydasien är
feminin, jag älskar Sydasien och kommer alltid att göra det. Ta väl
hand om henne.
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SYDASIEN är den enda svenska tidskriften (nu både på nätet och på
papper) som fokuserar på och rapporterar från regionen Sydasien, vilken
innefattar länderna Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan,
Nepal, Bhutan och Maldiverna. Våra reportrar bor i eller besöker olika
platser i regionen. Sydasien har sedan 1977 erbjudit fräscha perspektiv,
djärva debatter, intressanta reportage och kryddstark läsning.
Besök oss på: https://sydasien.se
Följ oss på Facebook: facebook.com/sydasien/
Omslagsbild: Rubel, Dhaka, Bangladesh. Foto: Troy Enekvist
Medverkande #2 2019: se presentation på sidan 27
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Noterat
Migrantarbetare från Nepal
dör för fotbolls-VM i Qatar

Människor flyr från
hettan i Pakistan

Den tyska public service-kanalen Westdeutscher Rundfunk (WDR)
rapporterar att 1 400
nepalesiska migrantarbetare har dött i samband med byggandet
av fotbollsarenor inför
fotbolls-VM i Qatar 2022. Intervjuade arbetare
i reportaget vittnar om dåliga arbetsförhållanden, miserabla levnadsförhållanden, uteblivna
löner i flera månader, konfiskerade pass och
skräck för repressalier från myndigheter och
arbetsgivare
Familjerna hemma i Nepal blir också lidande
då de ofta är beroende av de hemskickade
pengarna. I snitt lämnar cirka 1300 nepaleser
per dag Nepal på grund av arbete i Gulfstaterna.
Qatar har de senaste åren förbättrat regelverket angående utnyttjandet av migrationsarbetare, men lite verkar ske i praktiken. Det engelska
reportaget går att finna på Youtube med titeln
”WDR Sport Inside: Trapped in Qatar”.
Henrik Schedin

Pakistan och norra Indien drabbades i maj och
juni av en intensiv värmebölja med temperaturer som på vissa platser nådde över 50 grader
Celsius. Hundratals byar i Indien evakuerades
till följd av vattenbrist och den långvariga torkan
slog hårt mot jordbruket. Grundvattnet, som
förser Indien med 40 procent av vattenbehovet,
fortsätter att försvinna i snabb takt. Det skriver
The Guardian och citerar en rapport från tankesmedjan Niti Aayog som säger att grundvattnet
kommer att ta slut i 21 indiska städer inklusive
Delhi, Bangalore, Chennai och Hyderabad under
år 2020. Så stor andel som 40 procent av
Indiens befolkning kommer inte att ha tillgång
till dricksvatten år 2030, enligt rapporten.
Teresia Borgman

Maldivernas förre president
i fängelse för pengatvätt
Maldivernas förre president, Abdulla Yamin, har
funnits skyldig till pengatvätt. Under sin tid som
president 2013–2018 ska Yamin ha fått en
miljon dollar överförda till sitt konto. Därmed
ska han ha brutit mot lagen mot penningtvätt
som instiftades 2014.
Yamin som fyllde 60 år i oktober tillhör
Maldivernas progressiva parti och är oppositionsledare. I slutet av november fastställde en
domarpanel hans straff till fem års fängelse
och fem miljoner dollar i böter. Till grund för
domslutet låg vittnesmål från bland andra
den tidigare turistministern, banktjänstemän,
myndighetschefer och företagsledare.
Efter att domen tillkännagivits protesterade
tidigare ministrar, parlamentsledamöter och
supportrar till Yamin utanför domstolen. De
hävdade enligt tidningen Maldives Independent
att domen var ”politiskt motiverad” och att
den nya regeringen har ”kapat” rättsväsendet.
Det var i december 2018 som landets högsta
domstol beslutade att 6,5 miljoner dollar skulle
konfiskeras från ett av Yamins bankkonton och
i början av 2019 inleddes en rättsprocess.
Inför gråtande supportrar varnade Yamin
för att inte låta ”gamar” ta över partiet om han
sätts i fängelse.
Johan Mikaelsson
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Barn i Bangladesh hotas av
klimatförändringarna
Klimatförändringarna utgör ett allvarligt hot mot
mer än 19 miljoner barn i Bangladesh, enligt
rapporten ”A Gathering Storm: Climate change
clouds the future of children in Bangladesh” från
FN-organet Unicef. Översvämningar, cykloner och
andra miljökatastrofer är några av farorna.
Runt 12 miljoner barn i Bangladesh bor nära
flodsystem som riskerar att översvämmas, 4,5
miljoner barn lever i kustområden som kan
drabbas av cykloner och ytterligare 3 miljoner
barn finns i inlandet där lantbrukssamhällen
hotas av torka. Klimatförändringarna får
människor att lämna sina hem och flytta till
storstäderna. Där kan barnen tvingas till farligt
barnarbete eller barnäktenskap.
Rapporten (se Unicef.org) citerar forskning
som visar att Bangladesh har sex miljoner klimatmigranter, en siffra som år 2050 kan ha dubblats.
Teresia Borgman
Nätverkstans
monter
vid Bokmässan
2019.

Sydasien medverkade vid
Bokmässan i Göteborg
Sydasien fanns på plats vid Bokmässan 2019,
närmare bestämt i Nätverkstans monter, där
ett stort antal tidskrifter samsades. Här höll
Johan Mikaelsson och Henrik Schedin, nu
nyblivna redaktörer för tidskriften, även ett
montersamtal kring Sydasien med särskilt
fokus på Nepal och Sri Lanka.

Film om Kabulbiograf
vid Göteborg filmfestival
Fotografen Martin von Kroogh kom under en
av sina resor till Afghanistan i kontakt med
biografen Pameer i centrala Kabul. Med tiden
väcktes tankar på att spela in en film om biografen, som filmentusiaster trots alla utmaningar driver vidare.
Fototidningen Kamera & Bild intervjuade
Martin von Kroogh 2019 och skrev om att
filmen är färdigklippt och väntar på premiär.
Nu är det klart att den slutliga versionen som
är 79 minuter får premiär den 30 januari vid
Göteborgs filmfestival. Filmen utspelar sig i och
kring Pameer, där krigets utsatta människor
kan mötas för att drömma sig bort.
– Det här är en perfekt story för att hitta
en gemensam nämnare med en västerländsk
publik. Vi går alla hem efter jobbet och slår
på tv:n och känner ”vad skönt att koppla bort
lite”. Och där nere fungerar bion på samma
sätt, fast där går man in på bion och kopplar
bort från kriget, säger Martin von Kroogh till
Kamera & Bild.
Martin von Kroogh har arbetat som fotograf
i krigszoner och vunnit priser. ”Cinema Pameer”
blir hans regidebut som dokumentärfilmare. Att
filma i Kabul är förenat med faror. Vid ett tillfälle
sprängdes en bomb vid biografens entré.
För alla som är intresserade av Sydasien i
allmänhet och Afghanistan i synnerhet måste
den här beskrivningen locka:
”Cinema Pameer är en plats för att fly
bort, att hitta inspiration och ett tillhåll för att
försöka finna fotfäste efter årtionden av krig,
fattigdom och religiös fundamentalism. Filmen
kommer inte enbart att berätta historien om
biografen i sig – och alla karaktärerna som
omger den – utan den kommer också att anta
den viktiga uppgiften att visa en internationell
publik hur vardagsliv i ett land som är sönderrivet kan se ut, kännas och utvecklas.”
Johan Mikaelsson
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Bangladesh

KLIMATF

En av tusentals i Bangladesh som
Reportage: Efter att

n fuktig dimma blåser lätt över husen. En
cykel-rickshaw rullar förbi på gatan just
då de första solstrålarna letar sig upp
över hustaken. Ashikuzzman Rubel står
ute mellan några hus och borstar sina
tänder. Ett par bilar hörs tuta en bit bort
samtidigt som ett par kvinnor kommer ut
mellan husen för att borta tänderna de
också. Rubel byter några ord med kvinnorna innan han går in genom en järndörr som leder in till ett lågt lägenhetshus
i sten.
Rubel är en av de tusentals klimatflyktingar som tagit sig Dhaka – som är en av
de snabbast växande städerna i världen.
Dhaka som är huvudstad i Bangladesh
har ett storstadsområde med över 18 miljoner människor, en siffra som stiger för
varje dag. Dagligen flyttar omkring 2 000
personer till staden, varav en stor del
har tvingas hit efter att deras hem blivit
obeboeliga i och med förändringarna av
klimatet. Rubel kommer ursprungligen
från ön Gabura, i södra Bangladesh, men
efter en översvämning tvingades han som
16-åring flytta till Dhaka för att försörja

4

sin familj, som fortfarande bor kvar på
Gabura. 44 000 människor bor på ön Gabura, som håller på att försvinna. Ön är omgiven av en lervall, som är det enda som
skyddar ön från det omgivande vattnet.
Det var det som skedde under cyklonen
Aila, vallen gick sönder och ön svämmade
över.
– Vår fiskodling, vårt hus, allt som vi
ägde förstördes. Efter det sa min pappa åt
mig att jag var tvungen att åka till Dhaka,
för att försörja familjen, säger Rubel.
Gabura är bara en av de många platser
i Bangladesh som drabbas hårt av en stigande havsnivå, ökad floderosion och ett
allt extremare väder. Enligt en rapport,
beställd av myndigheter i Bangladesh och
dess grannländer, visar att utvecklingen
framöver kommer bli allt värre. Om den
globala temperaturökningen begränsades till 1,5 grader, skulle det leda till att
en tredjedel av Himalayas glaciärer smälte fram till år 2100.
Om
vi istället
Rubel
arbetar
som skulle
misslyckas med att
minskai Dhaka.
våra utsläpp
daglönare
Det
av växthusgaser, skulle
att två
blir oftadet
attleda
köratill
tuk-tuk.
Foto: Troysmälte
Enekvistbort. Då
tredjedelar av glaciärerna

Rubels familj förlorat
allt i en översvämning,
skickades han som
16-åring iväg för att
försörja dem. Nu bor
han med sin fru i en
förort till Dhaka där de
arbetar för att säkra
sin familjs överlevnad.

E

n fuktig dimma blåser lätt över
husen. En cykel-rickshaw rullar
förbi på gatan just då de första
solstrålarna letar sig upp över hustaken.
Ashikuzzman Rubel står ute mellan några
hus och borstar sina tänder. Ett par bilar
hörs tuta en bit bort samtidigt som ett
par kvinnor kommer ut mellan husen för
att borta tänderna de också. Rubel byter
några ord med kvinnorna innan han går
in genom en järndörr som leder in till ett
lågt lägenhetshus i sten.
Rubel är en av de tusentals klimatflyktingar som tagit sig Dhaka – som är en av
de snabbast växande städerna i världen.
Dhaka som är huvudstad i Bangladesh
har ett storstadsområde med över 18 miljoner människor, en siffra som stiger för
varje dag. Dagligen flyttar omkring 2 000
personer till staden, varav en stor del
har tvingas hit efter att deras hem blivit
obeboeliga i och med förändringarna av
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får fly på grund av det nya vädret
klimatet. Rubel kommer ursprungligen
från ön Gabura i södra Bangladesh, men
efter en översvämning tvingades han som
16-åring flytta till Dhaka för att försörja sin
familj, som fortfarande bor kvar på Gabura.
44 000 människor bor på ön Gabura, som
helt håller på att försvinna i vattnet. Ön är
omgiven av en lervall, som är det enda som
skyddar ön från det omgivande vattnet. Det
var det som skedde under cyklonen Aila,
vallen gick sönder och ön svämmade över.
– Vår fiskodling, vårt hus, allt som vi
ägde förstördes. Efter det sa min pappa åt
mig att jag var tvungen att åka till Dhaka,
för att försörja familjen, säger Rubel.
Gabura är bara en av de många plat-
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ser i Bangladesh som drabbas hårt av en
stigande havsnivå, ökad floderosion och
ett allt extremare väder. En rapport, beställd av myndigheter i Bangladesh och
dess grannländer, visar att utvecklingen
framöver kommer bli allt värre. Skulle
den globala temperaturökningen begränsas till 1,5 grader, skulle det leda till att
en tredjedel av Himalayas glaciärer smälte fram till år 2100. Om vi istället skulle
misslyckas med att minska våra utsläpp
av växthusgaser, skulle det leda till att två
tredjedelar av glaciärerna smälte bort.
Då mycket av smältvattnet från Himalaya
färdas ner genom Bangladesh, skulle det
kunna ge upphov till ännu mer förödan-

de konsekvenser än de vi redan ser idag.
Floden Ganges består idag av omkring en
tredjedel smältvatten och Brahmaputra av
en dryg tiondel, och båda dessa floder har
en stor inverkan på Bangladesh.

Rubel öppnar ståldörren som leder in till

rummet han delar med sin fru. Stenväggarna är målade med en grönblå färg och
majoriteten av golvytan tas upp av deras
säng, som också är den enda platsen att
sitta. I sängens fotända står en liten tv på
ett bord, och i rummets andra hörn finns
en garderob med en sprucken spegeldörr
som är lagad med tejp. I envåningshuset
med en rad likadana minilägenheter bor
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totalt omkring 50 personer som delar på
två dass och sex gaskök.
Rubels fru Rohima Khatun sitter på
sängkanten och sorterar tvätt samtidigt
som Rubel steker ett par ägg till frukost åt
dem båda. Efter frukosten går Rohima iväg
till jobbet i en textilfabrik. Rubel stannar
kvar, han arbetar med olika dagavlönade
jobb, vilket oftast innebär att köra tuk-tuk.
– När jag först kom till Dhaka jobbade jag med att köra cykel-rickshaw. Jag
bodde till en början i cykelgaraget, för att

Rubel. Foto: Troy Enekvist
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kunna ha råd att skicka hem pengar till
min familj, säger Rubel.
Rubel skickar varje månad pengar till sin
familj på Gabura. Hans lillebror går i skolan, och att han tänker betala för honom så
länge han vill studera. Rubel vill skapa ett
bättre liv för honom. Dagen deras hus förstördes, var Rubels sista dag i skolan.
– Jag var i skolan för att skriva slutprovet för åttonde klass. Lärarna sa åt oss att
vi var tvungna att vara snabba, då vädret
höll på att bli dåligt, säger han.

”Jag bodde först i cykelgaraget för att kunna
skicka hem pengar”
När han var färdig och på väg hem kom
plötsligt vatten forsande. Han började
springa. Innan han hade hunnit hem var
vattnet så högt att han tvingades simma.
– Det var vatten överallt. På vägen till
mitt hus mötte jag vår ko som simmade
därifrån, jag såg också min säng flyta iväg.
Jag simmade omkring och försökte rädda
allt som gick, säger Rubel.
Rubel går bort till de gemensamma toaletterna och häller ett par hinkar vatten
över sig. Han kammar håret bakåt och byter till en ren lungi. Med en cigarett i munnen stänger han järndörren bakom sig
och går längs den dammiga vägen till ett
stånd där han beställer in en kopp te. Han
tänder ytterligare en cigarett och tar en
klunk av det söta teet innan han fortsätter
berätta om hur hans familj förlorade allt.
– Jag gav mig av tillsammans med min
pappa för att leta efter vår ko som hade
simmat iväg. Vi hittade henne ståendes på
en kulle som stack upp över ytan.
När de kom tillbaka såg Rubel att hans
mamma flöt omkring. Rubel staplade tre

#2 2019
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”Jag skulle flytta tillbaka
om jag kunde, men det
finns inga jobb där.”
sängar på varandra, så att hans mamma
och bror skulle ha skydd från vattnet.
– Jag kände en person som jobbade vid
en lokal NGO [icke-statlig organisation],
så jag simmade dit och fick då lite ris och
vatten till familjen. Jag band fast det runt
huvudet så det inte skulle förstöras när
jag simmade tillbaka, säger han.

Rubel, och hans fru bor och arbetar i Dhaka. Foto: Troy Enekvist
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Familjen blev kvar på de staplade sängarna hela natten. De satt alla vakna då
de var för rädda för att kunna sova – helt
omgivna av vatten. Efter att ha levt på mat
från den lokala organisationen under en
vecka, hörde Rubel att de sökte personer
som kunde laga vallen i utbyte mot ris.
– Vi var tvungna att bygga snabbt då
vallen rasade under tiden vi byggde. Jag
fick tio kg ris i veckan och jobbade varje
dag för att familjen skulle överleva.
Men arbetet var hopplöst. Den lilla mat
de fick räckte inte och familjen kunde inte
försörja sig på annat sätt då de förlorat allt.
– Efter några veckor sa min far att jag
var tvungen att åka till Dhaka för att tjäna pengar till familjen. Jag tog bussen till
Dhaka. Allt jag hade med mig var en extra
tröja, två lungier, och en filt.
Rubel dricker upp det sista av teet och
går vidare för att hämta sin tuk-tuk. För
motsvarande 60 kronor får han köra den
hela dagen, och en bra dag kan köra in
nästan det dubbla. Efter ha kopplat ur batteriet svänger han ut på gatorna i Dhakas
norra förorter. De dåliga vägarna och den
hetsiga trafiken gör färden orolig. En hel
familj klämmer sig in på de två bänkarna
bakom Rubel, samtidigt som en man tar
plats bredvid honom. Priset är alltid detsamma, motsvarande 50 öre per person.
Några timmar senare kommer han blöt
av svett tillbaka till te-ståndet för en kopp
te och en cigarett innan han går vidare
hem för att äta lunch tillsammans med
Rohima. De har tillsammans en femårig
dotter som bor hos sina morföräldrar på
Gabura. Rubel berättar att de inte kan ta
hand om henne här i Dhaka, då de båda
måste arbeta hela dagarna. Men de brukar
ofta brukar prata med varandra i telefon.
#2 2019

– Jag gillar inte att bo i Dhaka. Det här
är inte mitt hem. Men jag är här för att jag
måste, min familj är helt beroende av mig
och de pengar jag tjänar här, säger han.
Efter lunchen går Rohima tillbaka till
textilfabriken, samtidigt som Rubel lägger
sig i sängen och slår på teven. Under föroch eftermiddagarna är det mest folk på
gatorna och han måste jobba som mest.
– Jag skulle flytta tillbaka om jag kunde,
men det finns inget jobb där, säger han.
Det som hände Rubels familj drabbar
andra familjer i Bangladesh hela tiden.
Någonting som eskalerar, med en allt ökande migration till Dhaka som följd.
– Det fins ingen framtid att bo kvar på
Gabura, säger Rubel.

Text och foto: Troy Enekvist
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I början av mars var
Modi på besök här i
den lilla staden i norra
Indien. Under dagarna
innan han kom gick det
”rallies” genom gatorna,
och det ropades ”Modi!
Modi! Modi!” i stora högtalare. När helikoptern
flög iväg stod många och
vinkade till sin premiärminister.

Vem älskar Narendra Modi?
Extrem hindunationalism, big business och Indiens svar på Trump, Duterte
och Bolsonaro. Så porträtteras premiärminister Modi av internationella
medier och regeringskritisk indisk journalistik. Men i ”hindibältet” i norra
Indien höjer folk Modi till skyarna.

I

en stad i norra Indien, där man tillsammans med resten av landet gick
till val i april och maj framträder en
helt annan bild än den internationella av
den sittande premiärministern. Här är
Narendra Modi och hans parti Bharatiya
Janata Party (BJP) synonymt med en positiv berättelse om utveckling och starkt
ledarskap. Staden jag befinner mig i har
knappt 100 000 invånare och ligger i delstaten Madhya Pradesh. Tillsammans med
resten av norra och centrala Indiens ”hindibälte” räknas den som säkra högborgar
för BJP. Men vid delstatsvalen 2018 blev
kongresspartiet och BJP:s motståndare i
valkampen överraskande valt till att leda
tre av delstaterna i hindibältet: Madhya
Pradesh, Rajasthan och Chhattisgarh. Det
innebär dock inte att Modi är impopulär.
När jag frågar Deepika, en leende och
nyfiken studerande 21-åring som pluggar
till socialarbetare, vad hon tänker om valet, svarar hon direkt:
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– Modi! Rösta på Modi!
Hon gillar skarpt att han är en orubblig
ledare som ”tog hämnd på det som Pakistan gjort”. Deepika tänker på angreppet i
Pulwama i februari, där mer än 40 indiska
soldater dödades i Kashmir. När jag frågar
henne om det är alla i staden som röstar
på Modi säger hon ”ja”.
Är det verkligen inga som röstar på kongresspartiet?
– Jo, några få muslimer gör det, säger hon.
Puja, 27, hanterar till vardags unga
flickors rättsproblem när det gäller barnäktenskap. Hon framhäver att Modi har
fört med sig ”utveckling” för Indien. Puja
bor i ett av de få kvarter i staden som inte
domineras av en samaj – hindi för gemenskap, som här ska tolkas som kast eller religion. Hon och hennes familj är hinduer.
– Men vi bor alldeles bredvid en moské
och det finns många muslimer i området,
säger hon, och ovanför oss bor det familjer från andra kaster.

Puja är glad över att hennes dotter leker fritt med alla barnen i området, oavsett deras samaj. Det här öppna sinnet
står för mig i stark kontrast till den farliga
anti-muslimska retoriken från BJP.
Men för Puja är det inte religionen som
avgör hur hon röstar. Det viktigaste med
BJP i hennes ögon är att de ”gör något åt
fattigdomen”.
– Från Nehru till Rahul Gandhi har det
pratats om garibi hathao, säger hon.

Garibi hathao betyder ”avskaffa fattigdomen” och är en slogan som använts av
kongresspartiet, i synnerhet under Indira
Gandhi.
– Men det är bara tomma löften. Modi
däremot har betytt utveckling. Han är inte
rädd för att ta tag i saker.
För Ritika, 26, är det Modi som ledare
och person som lockar, snarare än BJP
som parti. Hon förklarar att hon röstade
på kongresspartiet under delstatsvalet
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2018 eftersom hon inte gillade den sittande chefsministern från BJP i Madhya
Pradesh. Men Modi är hon absolut inte
missnöjd med, och det finns ingen tvekan
om att hennes röst går till honom vid det
kommande valet.
Prathik, 35, är inte lika intresserad av
politik som Puja och Ritika, men han håller ändå med dem.
– Modi är en ledare, säger han. Se bara
hur han hanterade krisen med Pakistan
efter Pulwama-attacken. Han fick tillbaka
vår pilot.
En av orsakerna till att de som röstar på
BJP i första hand kopplar samman Modi
med utveckling och ledarskap finner man
i partiets outtröttliga kampanjande i medierna. I motsats till kongresspartiets garibi hathao lockar Modi och
BJP inte bara med att Indien
ska ”catch up” och komma ut
ur fattigdomen, utan använder också fängslande och enkla slogans som frammanar en
positiv framtidssyn på Indien
som ett konkurrenskraftigt,
utvecklat och digitalt land.
Budskapen i Modis kampanjer ”Digital India”, ”Clean
India” och ”Make in India” behöver knappast någon större förklaring.

fyraåriga dotter
informerar sin far
om att:
– Rahul Gandhi
kommer att förlora, Modi kommer
att vinna!
Det finns regeringskritiska medier, ofta i form
av engelskspråkiga tidskrifter som säljs ute på gatorna
i storstäderna, och naturligtvis finns det
onlinemedier som ger en annan bild av
Modi. Till exempel framhäver Frontline
att Modi-åren har varit en auktoritär period där staten har sett till att olika delar
av samhället konfronteras mot varandra,
att man understött hat
och agerat för sina egna
intressen. Och inte minst
framhäver de att de flesta
medierna nu befinner sig
i det hindunationalistiska
lägret.
I början av mars var
Modi på besök här i staden. Under dagarna innan
han kom gick det ”rallies”
genom gatorna och från stora högtalare
hördes ropen: ”Modi! Modi! Modi!”. Gator
spärrades av, en helikopterplatta trollades fram och besöket utannonserades
på lokaltidningens framsida under flera
dagar. Modi skulle dyka upp klockan två,
och vårt kontor sjöd av spänning under
timmarna innan.
Sonali och Roshan, två unga socialarbetare som jag var tillsammans med,
diskuterade om det var bäst att ta sig till
platsen där Modi skulle tala eller vänta
vid helikopterplattan för att få de bästa
chanserna att skymta idolen. Det slutade
med att Roshan tog sig till platsen för talet

På det här
sättet blir Modi
absolut inte
välkomnad över
hela Indien

De senaste framsidorna på lokaltidning-

arna under de här veckorna som leder
fram till valet har präglats av berättelser
om ett starkt Indien som skapats av den
sittande regeringen. Till exempel handlar
det om att Indien är en viktig spelare i det
internationella space game, eller att det
på fredag kommer en film om Modis liv.
Liknande historier visas i de nyhetskanaler som vi tittar på hemma hos Puja. Medan vi sitter och dricker te och nyheterna
rullar i bakgrunden hör jag hur hennes

FAKTA Narendra Modi
Narendra Modi utsågs till Indiens premiärminister efter valsegern för BJP i maj 2014 och
återvaldes 2019. Han gav sig in i politiken
och anslöt till BJP i mitten på 1980-talet och
var chefsminister för delstaten Gujarat åren
2001 till 2014. Modi föddes 1950 i staden
Vadnagar.
Foto: Flickr, Wikimedia Creative Commons
och Sonali och jag tog oss till landningsplatsen medan vi lyssnade på hans tal via
Whatsapp genom att vi ringt upp Roshan.
Solen sken och det var varmt. Vi väntade på honom i mer än en timme tillsammans med andra spända Modi-entusiaster. Då han äntligen kom var det i en bil
med vakter, och jag hade inte lyckats identifiera honom om det inte varit för Sonali:
– Se, där är han, han i blått!

Återigen ropade man: ”Modi! Modi!

Modi!”, vinkade och tog bilder av den blåa
siluetten långt borta, som under ett par
sekunder tog sig från bil till helikopter.
När helikoptern flög iväg stod många och
vinkade till sin premiärminister.
På det här sättet blir Modi absolut inte
välkomnad över hela Indien. När han besökte Tamil Nadu i februari ropade man
och skrev under hashtaggen Go Home
Modi, och svarta ballonger släpptes upp
i luften när han landade. För många i Tamil Nadu är BJP:s predikningar om one
nation, one language – ett försök att inte
bara göra Indien hindu utan också hindi,
och det är ett repressivt och farligt handlingssätt i ett land så mångfaldigt som
Indien, där man en gång i tiden drog upp
delstatsgränserna efter de olika språken.
I Madhya Pradesh berättar jag för Aditya
och Roshan, två kusiner på runt 21 och 23
år, om mina upplevelser av anti-BJP-känslorna i Tamil Nadu.
– Tamil Nadu, Karnataka, Kerala... Nej,
de kommer inte att rösta på BJP, men resten kommer att göra det, menar Aditya
och lägger till efter en liten tankepaus:
– Och inte heller Jammu-Kashmir.

Text och foto: Therese Boje Mortensen
Översatt och bearbetad av redaktionen

Glädje och iver när Modi kommer på
besök. Deepika, Puja, Ritika, Prathik,
Sonali, Roshan och Aditya som citeras
i texten heter något annat i verkligheten.
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Pakistan

Situationen för tjänstefolk i Pakistan
är mycket dålig och blir ständigt
värre eftersom deras situation inte
omfattas av lagstiftningen i landet.
Flickorna på bilden har inget med de
flickor som nämns i texten att göra.
Foto: Mustafa Mohsin
(Flickr, Creative Commons)

Barnarbete och fattigdom
Debatt: Elva miljoner barn under 15 år beräknas arbeta i Pakistan, trots att

barnarbete är förbjudet i lag. Journalisten Rana Rizvi listar fall där flickor som
arbetar med hushållsarbete har mördats. Nu sätter hon visst hopp till att
regeringen ska bekämpa fattigdom och sätta stopp för barnarbete.

J

anuari 2019: kroppen efter en 16årig flicka hittas i avloppssystemet
i Lahore i Pakistan. Hon har utsatts
för grym tortyr och mördats. Hennes
namn var Uzma och hon hade varit tjänsteflicka i ett hus i Naeem i Iqbal Town
under de senaste åtta månaderna. Från
början gällde polisärendet kidnappning,
men när man fann hennes kropp ändrades brottsrubriceringen till mord.
Uzma hade utfört en fruktansvärt kriminellt handling: hon hade stulit en bit
mat från sin arbetsgivares dotters tallrik,
för hon var hungrig. För det slog hennes
arbetsgivare henne våldsamt i huvudet
med en metalltallrik ett flertal gånger. När
flickan förlorade medvetandet försökte
hennes arbetsgivare återuppliva henne genom att ge henne elektriska stötar.
Uzma hade drabbats av hjärnblödningar,
och arbetsgivaren och hennes två kvinnliga arresterades för mord på Uzma.

Oktober 2017: Den elvaåriga tjänsteflickan Kinza misshandlas våldsamt av sin
kvinnliga arbetsgivare och hennes man.
Hon har svultit och misshandlats med
ståltrådar, livremmar och rep under två
år. Kvinnan har stått på hennes bröstkorg
och slagit henne regelbundet om hon
somnat. Skälet till att hon också misshandlades av arbetsgivarens man var att
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hon stulit en kaka. Kinza kunde inte röra
på axlarna och hennes armar gjorde ont
när hon rörde sig. Hennes far skrev under
ett falskt frikännande för arbetsgivaren
eftersom han utsatts för stor press. Så
småningom kunde Kinza rymma från arbetsgivarens hus.

Pakistans minister för mänskliga rättigheter, Shireen Mazari, har tweetat några
gånger om Kinza och försökt säkerställa
att den pakistanska regeringen vidtar
åtgärder mot förövarna. Däremot verkar
hon inte förstå att Kinza
inte är det enda barnet
som utsätts för tortyr och
extrem misshandel av sina
arbetsgivare. I Pakistan
finns uppskattningsvis 11
miljoner barnarbetare, och
drygt 70 procent av dem är
flickor som arbetar i hushåll. Situationen för tjänstefolk i Pakistan
är mycket dålig och blir ständigt värre
eftersom deras situation inte omfattas av
lagstiftningen i landet.
I Pakistan skickar familjer från fattiga
områden i Sindh och södra Punjab iväg
sina nio- och tioåriga barn för att arbeta. Att anställa hushållshjälp är vanligt i
medel- och överklassen i Pakistan. Flickor
hjälper till med matlagning, disk, tvätt och

barnpassning, liksom med mycket annat
hushållsarbete. Några jobbar ett par timmar om dagen, andra lever med familjen
för att tjäna till livsuppehället.
Många utsätts för ren tortyr, misshandel, förödmjukelser, och blir utnyttjade,
dödade. Unga flickor våldtas av sina arbetsgivare eller männen i hushållet. Men
ingen säger något, trots att alla vet vad
som pågår.

Enligt en rapport om barn som arbetar i

hushåll i Pakistan har bara 41 fall av gravt
torterade och misshandlade
barn inrapporterats, men
mörkertalet är oändligt
stort. Av de runt 11 miljoner
barnarbetarna i landet är 8,5
miljoner flickor som oftast
arbetar i hushåll, medan pojkarna arbetar i verkstäder,
tegelbruk, cykelaffärer, matvaruaffärer och på andra ställen.
Fazela Gulrez, aktivist för barns rättigheter har dessutom påpekat att det verkliga antalet barnarbetare, inklusive barn
som arbetar i hushåll, är svårt att säkerställa.
– Det har inte genomförts någon undersökning om barnarbete i Pakistan sedan
1996, säger hon. Antalet barnarbetare
ökar mycket snabbt på grund av fattig-

Ingen säger
något trots att
alla vet vad
som pågår
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Barn satt att arbeta i Pakistan. Foto: ILO Asia-Pacific (Flickr, Creative Commons)

två sidor av samma mynt
dom och rådande ekonomiska villkor.
Låga löner, långa arbetsdagar, inga raster.
– Det värsta är antagligen att de här
barnen förlorar all sin integritet och självkänsla, liksom möjligheten till utbildning
och ett hälsosamt liv. Många barnhushållsarbetare lever skilda från sina föräldrar och syskon, helt isolerade, tillsammans med människor som ser på dem
som jordens avskum.
I Pakistans huvudstad Islamabad, har
en tolvårig flickas fall offentliggjorts. Hon
har inte fått komma hem på besök under
fyra år. Hon har torterats med heta knivar
och piskats med läderbälten. Hennes arbetsgivare är nu föremål för en polisundersökning.
Januari 2012: elvaårige Shan Ali stryps
till döds. Han satt barnvakt åt sin arbetsgivares sju månader gamla son. I en redogörelse för vad som hänt påstod arbetsgivaren att pojken tagit sitt liv. Men efter att
obduktionsrapporten färdigställts medgav arbetsgivaren Atiya att hon hade försökt sova, och att Shan inte tagit hand om
hennes son. Därför ströp hon Ali till döds.

Det här är några av de få fall där arbets-

givaren har arresterats av polisen, men i
de flesta fall spelar mutor en stor roll. Inflytelserika familjer kommer undan den
här typen av fall genom att ge offren och
offrens familjer en summa pengar och på
så sätt tysta dem.
Tayyaba, en flicka som arbetade i hushållet hos en domare, torterades under
2016 av domarens hustru. Enligt anklagelserna brände hon flickans hand för att
en sopkvast hade försvunnit, och låste in
henne i ett förråd. En granne tillkallade
myndigheterna och en polisrapport upp-
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rättades. Under rättegången framträdde
flickans far och förlät domaren och hans
hustru för att de torterat flickan, varpå
domarens och hans hustru
släpptes mot borgen.
Den tolvåriga hushållsarbetaren Tehmina knuffades ut från en balkong av
sin arbetsgivare när hon
frågade om sin lön, eftersom hon inte hade fått ut
lönen på flera månader.
Hennes rygg skadades, och
hon förlamades. Hennes far fick en mindre kompensation och åtalet mot arbetsgivaren lades ner. Efter ett par månader
dog Tehmina på grund av sina skador och
för att hon inte fått rätt behandling.

kistans strafflagar sägs att barnarbete är
förbjudet, men det är bara lagar som finns
på papper. År 2017 gjorde landet en liten
ansträngning för att få
bort de värsta arterna av
barnarbete. I provinsen
Sindh tog man fram lagen
om förbud mot barnarbete, Prohibition of Employment of Children Act, och
den säger att man måste
vara minst 15 för att kunna anställas och minst 19
för att få arbeta i riskfyllda yrken.
Nyckelfrågan är ändå hur barnarbete
ska kunna tas bort helt från landet när inflationen ökar från dag till dag.
Premiärministern Imran Khan sa i sitt
första tal efter att han svurit ministereden
att han ville skapa en stat i stil med Medina i Saudiarabien, där styresmannen eller kalifen såg till att ingen människa var
hungrig när hen gick till sängs.
Det är en tragedi för Pakistan att regeringar kommer och går men att politikerna
aldrig gör något konkret för att människornas liv ska bli bättre. De ser bara till att
deras egen finansiella situation ständigt
blir bättre och att deras förmögenheter
ökar. De lovar mycket åt allmänheten under valkampanjen, sedan gör de inget.
Inga regeringar utom Imran Khans har
lovat göra om Pakistan till ett Medina, och
barnarbetarna utnyttjas och drabbas av
misshandel och ren tortyr. Om man inte
eliminerar fattigdomen och istället utbildar människorna kommer barnarbetet
aldrig att utrotas.

Det är en tragedi
för Pakistan att
inget görs för
att förbättra
människors liv

Sådant här händer i hem för medelklassen och de övre klasserna, till exempel
hos domare, rådsmedlemmar, läkare, ingenjörer, feodalherrar, affärsmän, inflytelserika och välutbildade familjer.
Tyvärr är verkligheten sådan att moral
och mänsklig medkänsla inte existerar i de
här hushållen i Pakistan. Sättet att uppträda
är skamligt, de är som ett slags människoliknande barbarer i vårt samhälle.
Det finns inga lagar som skyddar barnarbetare från att utnyttjas, misshandlas
och torteras av sina arbetsgivare. I PaPakistans minister för
mänskliga rättigheter,
Shireen Mazari, har
tweetat om Kinza och
vill att regeringen ska
straffa förövarna.
Foto: Shireen Mazari
Facebook fanpage

Text: Rana Rizvi
Översättning och textbearbetning:
Svante Nilsson
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Galle Fort, Sri Lanka, den 19 November 2019, klockan 10:06
Från gatufoto till gatuhundfoto är steget aldrig särskilt långt i Sri Lanka.
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Riktigt hundliv i Bhutan
Som i många andra länder runtom i Sydasien kan
den som bor i eller besöker Bhutan inte undgå att
dagligen stöta på lösspringande hundar. I Bhutan
har problemet uppmärksammats länge, men någon
lösning är inte i sikte. Alf Persson vid Svenska
Bhutan-föreningen beskriver situationen.

D

et finns mycket positivt att säga
om Bhutan. Mindre uppskattat
av de flesta besökare och många
bhutaneser är de många löst springande,
oftast herrelösa hundarna. De drar omkring i flock på gator och torg i Thimphu
och andra städer, stundom biter – med en
liten men dock risk för rabies – och ofta
stör nattsömnen med återkommande
plötsligt högljutt bjäfsande och ylande
som snabbt sprider sig. En
undersökning från 2015
intervjuade internationella
turister. På dagarna tyckte
man att de inte var så störande då hundarna mest
låg och slöade (och kanske
upplevdes som pittoreska
liggandes överallt och till och med mitt
i trafiken), till skillnad om natten då de
drog runt i flock och kunde upplevas som
potentiellt aggressiva. Över lag var meningarna dock splittrade mellan negativa
och positiva åsikter.
I en avhandling från 2015 uppskattades antalet hundar med ägare till mellan
65 000 och 70 000 (varav dock 40 procent får springa mer eller mindre fritt)
och antalet herrelösa till ungefär 50 000.

Bhutan präglas av den buddhistiska
kulturen och respekten för allt levande,
och detta utsträcks även till gatuhundarna som man inte gärna vill avliva eller behandla bryskt och ofta ger mat till, trots
den sanitära olägenheten.
Att ge mat till djur kan ge god karma.
Bhutans mest kända moderna roman, vitt
spridd som engelsk läsebok i skolan, handlar om en herrelös hund Dawa och hans
liv och gärning mot alla odds.
Författaren Kunzang Choden,
välkänd kulturpersonlighet,
ger en hel del bakgrund till
hur det bhutanesiska samhället ser på hundar. I cykeln av
återfödelser tror man att hunden ligger närmast till att uppnå människostatus och normalt sett borde
hundens nästa liv vara som människa.

Att ge mat
till djur anses
kunna ge god
karma
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Dock, detta till trots ansåg 90 procent
av intervjuat folk i distrikten att det stora antalet herrelösa hundar var ett samhällsproblem och 70 procent trodde att de
herrelösa hundarna utgjorde ett hälsohot.
Med andra ord, problemen finns inte bara
i städerna utan även ute i byarna. Hundbett är vanliga, totalt ungefär 7 000 per
år enligt olika
FAKTA Läs mer om hundar i Bhutan
uppskattningar,
Dawa – The Story of a Stray Dog in Bhutan,
att jämföra med
av Kunzang Choden (Riyang Books, Thimphu,
runt 4 000–5 000
2004 och 2014, 129 sidor)
i Sverige med en
”Population Dynamics and Health Status of
befolkning tretFree-roaming Dogs in Bhutan”, av Karma
ton gånger störRinzin, (PhD dissertation, Murdoch University, re och med sju
Western Australia, 2015, 244 sidor – pdf kan gånger så många
laddas ned fritt från Semanticscholar.org)
hundar.
”Department of Livestock, Through the Eyes
Myndigheterna
of Homeless Dogs” (Youtube, 2017)
har brottats med

En sann hundvän i Bhutan.
detta i årtionden utan att ha lyckats helt
komma till rätta med problemet på ett humant och effektivt sätt. En notis i tidningen Kuensel från 1995 förtäljer att distriktet Mongar har stämt staden Bumthang
för att ha dumpat ungefär 30 herrelösa
hundar i Sengor i Mongar, vilka sedan dödat mer än 50 får för bönderna i trakten.
Man menar dessutom att detta var tredje gången herrelösa hundar släppts ut i
Mongar. I Bumthang nekar man dock till
anklagelserna.

Drygt 20 år senare, 2018, skriver till exempel tidningen Business Bhutan att i
Kanglung i östra Bhutan rapporteras 15 fall
i månaden av bett från herrelösa hundar.
Joggare måste ha påkar med för att freda
sig från de stundom aggressiva hundarna,
och trots regelbundna steriliseringskampanjer verkar antalet hundar öka.
Flera metoder har prövats med varierande framgång. Till att börja med
på 80-talet försökte man avliva hundar
#2 2019

En vanlig syn i Thimphu: hundar parkerade och i rörelse i trafiken.
i större skala genom att skjuta eller förgifta dem (med stryknin), framförallt i
samband med rabiesutbrott. Förutom att
det inte löste problemet med det växande
antalet lösa hundar protesterade folk mot
att så brutala metoder användes.
Därefter försökte man med att flytta
hundar bort från städer och byar, därefter att fånga och låsa in dem. Hundanstalter inrättades i alla tjugo distrikten
med anställda hundvårdare som fick mata djuren.
Man försökte också med
steriliseringar, dock inte
systematiskt. Inga av dessa
åtgärder löste problemen
och dessutom var de ohållbara – alldeles för dyra och
dessutom tveksamma vad gällde hundarnas välbefinnande. Programmet med
hundanstalter avbröts 2009 men modellen med hem för gamla, övergivna och sju-

ka djur, inte bara hundar, lever vidare, och
drivs av flera ideella organisationer.

Istället tog regeringen krafttag med ett

mer systematiskt nationellt program.
Med hjälp från Humane Society International i USA startades 2009 ett så kallat
CNVR (Capture, Neuter, Vaccinate, Release) program för att fånga in, sterilisera,
vaccinera och sedan släppa tillbaka hundarna där de infångats. Fram
till mitten av 2019 hade
drygt 100 000 hundar processats. Med andra ord ett
ganska lyckat program som
dock inte radikalt verkar ha
fått ner antalet herrelösa
hundar, i alla fall inte såsom
det upplevs. Däremot har det fått ned rabiesförekomsten och man har gott hopp
om att få landet helt rabiesfritt till 2030.
En reviderad strategi för att hantera

Hushåll
uppmuntras
att adoptera en
herrelös hund

hundproblematiken (National Dog Population Management Strategy) från 2019
skall förhoppningsvis minska antalet herrelösa hundar och olägenheterna. Som
generaldirektören på jordbruksministeriets avdelning för boskap säger:
– Vi måste tänka på varför vi gör detta.
Det är ett stort besvär för ett samhälle. Vi
har massor av klagomål på att man inte
kan sova på natten, vi har barn på väg till
skolan som blir bitna av hundar. Naturligtvis har vi ekonomiska utmaningar. Turister klagar alltid. Så vi måste lösa detta.
Lite i Dawas anda ovan får hundarna i
en dokumentärvideo från jordbruksministeriet berätta själva om livet fyllt av
ömsom aggression, ömsom omtanke från
människorna i deras omgivning.

Alldeles nyligen har lokalpolitikerna i
Haa och Trongsa beslutat att uppmuntra
varje hushåll till att adoptera en herrelös
hund. I Trongsa har man även gått längre – alla myndigheter måste ta hand om
löshundarna som håller till vid respektive
kontor. ”Adoption är den enda lösningen”,
säger man, aningen uppgivet.
Men med tanke på att 30 års kamp inte
fått bukt med problemen trots alla ansträngningar lär nog hundarna lugnt kunna slöa vidare på gator och torg i många
år till, och bita när de så behagar.
Text och foto: Alf Persson
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Bhutanesiska flyktingar
Analys: I ett bortglömt flyktingläger i sydvästra

Nepal lever bhutanesiska flyktingar i osäkerhet
och i ett maktlöst tillstånd. De tillhör Lhoshampa, en minoritetsgrupp, som hamnat i limbo och
statslöshet. Västerländska föreställningar om
godhet och buddism gör att Bhutan kan undgå
kritik, konstaterar Sydasiens Henrik Schedin.

D

en etniska gruppen Lhotshampa,
med nepalesiskt ursprung, tvingades ut ur Bhutan på 1990-talet
och har sedan dess bott i ett flyktingläger
i sydvästra Nepal. Idag har större delen
av flyktingarna blivit omplacerade till ett
tredjepartsland.
Bhutans dåvarande kung drev på
1990-talet igenom nationaliseringskampanjer för att ena landet och stärka sin
makt. Det innebar att
de som inte ansågs vara
bhutanesiska fick utstå
hot och inskränkta rättigheter. Bland dem som
drabbades var gruppen
Lhotshampa, en grupp
som talar ett nepalesiskt
språk och som ursprungligen migrerade från Nepal
till södra Bhutan i slutet av
1880-talet. De var då välkomna på grund
av kunskaper inom byggnadskonsten och
för att uppföra buddhistiska stupor.

tioner reagerade i början av 2000-talet,
men Bhutans regering slår ifrån sig anklagelserna.
Bhutanesiska myndigheter hävdar att
större delen av gruppen lämnade Bhutan
frivilligt och har av den anledningen dragit in deras medborgarskap.

Det vittnas om att bhutanesiska myndig-

heter tvingade Lhotshampa-medlemmarna att skriva under papper
att de lämnade frivilligt och
att de tvingades le medan
de fotograferades som bevis på en ”frivillig” flytt. Det
innebär att ord står mot
ord mellan en statsapparat
och före detta medborgare.
Under nuvarande förhållanden är det inte åtråvärt
eller säkert att återvända
till Bhutan för flyktingarna. Bhutaneser
med nepalesiskt ursprung som är kvar i
Bhutan är fortfarande diskriminerade. De
får bland annat inte sitt No Objection Certificate, vilket innebär att de inte kan idka
affärsverksamhet, gå i skolan, få statlig
anställning, eller köpa och sälja mark.
De har alltså blivit nekade all form av
lagliga medel att försörja sig.
Bhutans nationaliseringsprogram som
infördes 1989 innebär dessutom indragna kulturella rättigheter bland minoriteter. Det var också en bidragande faktor
till flykten och har gjort livet svårt för de
minoritetsgrupper som är kvar i Bhutan.
Regeringen har tvingat på nordbhutanesiska kulturella beteenden i hela lan-

Lhotshampas
välkomnades i
Bhutan för att de
var kunniga inom
byggnadskonst

Under nationaliseringen drogs tillstånd
att bedriva affärsverksamhet och att äga
land in för dem som tillhörde lhotshampa, och våld och hot om våld från polisen
blev vanligt. Till slut blev det ohållbart att
stanna kvar i Bhutan, och en stor del av
gruppen flydde över den indiska gränsen
och hamnade till slut i ett läger i Nepal.
Enligt internationella regler och bestämmelser så har flyktingarna rätt att
återvända till sitt hemland under säkra
förhållanden och har rätt till ett nationellt
medborgarskap. Människorättsorganisa-
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Lhotshampas utövar sina ritualer i exil i Nepal. 			

det, vilket är den kulturella normen enligt monarkin. Enbart bhutanesiska lärs
ut i skolan och det är krav på att klä sig i
nordbhutanesiska folkdräkten, för att besöka skolor och myndighetskontor. Det är
alltså en metod att ytterligare marginalisera minoritetsgrupper och att skapa ett
enhetligt och nationalistiskt samhälle.

Human Rights Watch varnade 2007 att

det finns en risk att fler bland minoritetsgrupper känner sig tvingade att lämna Bhutan i framtiden. Det har dock inte
rapporterats om några större migrationer
ännu.
Nepals myndigheter har från början
haft inställningen att Lhotshampa-flyk-
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vill vara medborgare

			

men. De anser att det internationella samfundet indirekt har accepterat Bhutans
agerande och gör det möjligt för ytterligare utstötningar av folkgrupper. Dessutom
finns ett stort antal människor inlåsta i
läger på den nepalesiska landsbygden. De
lever i ovisshet om hur framtiden kommer att te sig.

Foto: Kevin Beaty, Flickr

tingarna får befinna sig på nepalesiskt
territorium. Däremot så anser de att
Bhutans regering ska ta sitt ansvar och
ge flyktingarna sina
rättigheter. Nepal menar att de har nog med
sina egna problem, och
har därmed inte givit
Lhotshampa-gruppen
fullständiga rättigheter.
Nepalesiska myndigheter har tillsammans med Indien försökt
att medla mellan lhotshampa-medlemmarna och Bhutan, dock utan resultat.

partland. De största mottagarna är USA,
Australien och Kanada. International Organization for Migration (IOM) rapporterade 2015 att över
100 000 flyktingar har
blivit omplacerade från
lägret i Nepal, och att
det nu finns mindre än
18 000 personer i lägret.
Det är såklart en
pragmatisk lösning, och bättre för flyktingarna att få medborgarskap och en
möjlighet att leva sina liv. Politiska meningsmotståndare till Bhutans regering,
som också har tvingats fly till Nepal, är
dock kritiska till omplaceringsprogram-

Det är såklart bättre
för flyktingarna att få
medborgarskap och
en möjlighet att leva

Det internationella samfundet har erbjudit flyktingarna att omplaceras i tredje#2 2019

Bhutan är ett litet och tämligen isolerat
land som har liten inverkan på internationella samarbeten. Landet gör inte mycket
väsen av sig och faller lätt i glömska bland
asiatiska geopolitiska jättar som Indien
och Kina, och uttalade problemländer,
som Afghanistan. Kanske är det därför
landets ledare kommer undan med brott
mot mänskliga rättigheter?
Landets egna representanter framställer Bhutan som ett fredsälskande land
med förankring i buddhistiska ideal.
Buddhism har en god klang i västvärldens
öron och med brist på annan information
blir bilden enhetligt god. Det finns ingen
anledning att vara kritisk för sakens skull,
men här finns fog för kritik.
Mycket av rapporteringen kring situatio-

nen i Bhutan och för flyktingarna i Nepal
är numera flera år gammal och det är
svårt att veta hur situationen har utvecklats. Uppdaterad information vore angelägen för att få en bild av vad som faktiskt
sker inne i Bhutan. Det enda som verkar
säkert är att de flyktingar som är kvar i
Nepal fortfarande lever i stor osäkerhet.

Text: Henrik Schedin
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Det nya Indien byggs hos Scania i Bangalore

Verklighetsfabriken
Reportage: För kvinnorna som arbetar och har olika roller på Scanias last-

bilsfabrik utanför Bangalore är det en självklarhet att arbeta. Författaren
Zac O'Yeah har besökt vad som framträder som en riktig verklighetsfabrik.

U

ppvuxen som jag är på postapokalyptiska 1970-talsbruksorter
där mina kringflackande föräldrar knegade på gjuterier och valsverk,
och med barndomsminnen av svensk lort,
sotig luft och ingrodd smuts, är det med
en växande häpnad jag färdas genom det
tropiska landskapet mot Scanias fem år
gamla lastbilsfabrik, fem mil utanför sydindiska metropolen Bangalore.
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Flera multinationella företag, exempelvis Honda, och indiska storföretag ligger
i Narsapura Industrial Area, men trots
fabrikstätheten skiner solen från en blå
himmel med vita molntappar, palmer
vajar tyst, träd blomstrar utanför receptionen och om det inte vore för Scanias
hangarliknande arkitektur vore det lätt
att få för sig att detta är en lyxig rekreationsanläggning för storstadsbor.

Inte direkt vad jag förväntade mig.
Scaniafabriken har också blivit omtalad
för sin jämlika arbetsmiljö som är ytterst
ovanlig i Indien. Pratar en stund med receptionisten Roushan Bi, 33:
– Muslimska familjer gifter bort sina
döttrar så fort de fyller 18 [lägsta giftermålsålder för kvinnor i Indien] och utbildar bara pojkar. Mina föräldrar lät mig
studera så jag gifte mig först när jag fyllde
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Indien

som arbetar på Scania får jag intrycket
att deras möte med svensk industrialism
tycks ha lett till ett distinkt generationsskifte – samtliga härrör från byar eller
småstäder och deras mammor var hemmafruar. Deras framsteg har satt viktiga
exempel för andra flickor och överraskande många använder uttrycket ”förebild” om sig själva, som till exempel Girija
Harsh, 34, som kommer från en småstad
drygt 9 mil från Bangalore och ”flytten till
Bangalore var som att resa utomlands”.’
– Nuförtiden när någon kvinnlig släkting inte vill gifta sig vid ung ålder utan
hellre provar på att jobba, vilket gör föräldrarna nervösa, får de alltid höra att, ”se
på Girija, hon strulade som barn men det
gick ju bra till slut”.
– Mina föräldrar säger numera att ”det
gör inget att vi aldrig fick någon pojke, för
du tar ju hand om oss.”
Hennes mamma ville nämligen helst ha
en son som kunde ta hand om familjen,
men det blev tre döttrar – så Girija uppfostrades som en pojke och det föll sig naturligt att hon skulle ut i arbetslivet, trots
folk som sa ”kvinnor som jobbar har dålig
karaktär.”

I början bemöttes Girija med skepsis,

Roushan Bi arbetar i receptionen vid Scanias
fabrik i Bangalore. Foto: Zac O’Yeah

25 år, men mina svärföräldrar ville inte
att jag skulle arbeta så jag var hemmafru
i fem år.

När maken bröt benet bestämde hon sig

för att ta över som familjeförsörjare och
sökte jobb som säkerhetsvakt på Scania.
Efter ett år befordrades hon till receptionist och även efter att maken tillfrisknat fortsatte hon att jobba. Dörren hade
öppnats och hon tänkte inte bli instängd
igen. Hon tjänar dessutom 20 000 rupier i
månaden, en hög lön i en indisk by, vilket
har gett henne ett nytt värde inom familjen där det finns sju munnar att mätta.
Under samtal med ett tiotal kvinnor
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för lastbilar var något som såldes av
män över drinkar på någon bar, sent på
kvällen, vilket inte riktigt passar sig för
en kvinna, så hon låter manliga kollegor
ta hand om sådant ”nattarbete”. På försäljningsavdelningen är alla hennes kollegor män men eftersom man följer en
likalönsprincip tjänar hon 60 000 rupier,
och hon har planterat en klängranka som
spridit ut sig över kollegornas skrivbord
och uppför väggarna i deras kontorsbås
– vilket känns symboliskt. Kvinnor syns
också på fabriksgolvet.
– Jag trodde väl aldrig att jag skulle
arbeta med tunga fordon, men jag ville
ha ett dynamiskt jobb så jag
studerade till elektroingenjör,
medan schablonen i Indien är
att kvinnor ska välja mjuka
jobb, som mjukvara, skrattar
27-åriga Shruti Kulkarni som
var ett halvår på IBM innan

hon tröttnade och bytte till Scania. Från
början ledde hon monteringen av bussar,
men nu jobbar hon mer med service.
Hon visar oss runt på verkstadsgolvet
och det märks att hon vet vilka knappar
man ska trycka på för att få olika mekanismer att brumma igång, trots att hon
är så kortväxt att hon knappt når upp till
överkanten på ett lastbilsdäck. Hon har
49 000 rupier i lön och basar över flera
manliga ingenjörer.

Att fabriker kan vara påfrestande miljöer
inser jag när jag går på toa och slår igen
dörren lite hastigt, van som jag är efter
att ha bott i åratal i Indien vid tunna lättviktsdörrar – men den här är av massivt
trä och klipper nästan av min tumme.
Nageln blir helt blå och jag får skriva med
vänsterhanden. Inne på den fräscha toan
som är i klass med hotelltoaletter och
inte alls liknar
vanliga nerpinkade indiska offentliga avträden,
noterar
jag
anslag om toalettetikett, hygien och instruktioner för
hur man använder en vattenklosett, vilket
antyder att många på fabriken tillhör den
första generationen som träder in i en
modern kosmopolitisk värld.
Hela fabriken är för övrigt full av säkerhetsskyltar med tydliga instruktioner på
både engelska och det lokala språket kannada, medan väktare ser till att reglerna
efterlevs.
Då våra samtal fortskrider informellt
över lunch i kantinen där företaget serverar gratis frukost och lunch – man kan
välja mellan indiskt eller europeiskt och
det smakar utmärkt – vittnar kvinnorna
om hur de går upp tidigt varje morgon för
att laga dagens måltider åt sina respektive

Basar över
flera manliga
ingenjörer

Shruti Kulkarni hade aldrig
trott att hon skulle arbeta
med tunga fordon.
Foto: Zac O’Yeah
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familjer, varpå 30-åriga Supriya Naik, ännu
ogift, invänder:
– För mig kommer grundkravet innan
jag gifter mig att vara att min man tar
hand om matlagningen. För jag tänker
inte stå i köket, men jag gillar att äta!
Pooja Pannalkar, 26, som också är ogift
och kommer från en by tiotals mil norrut
där hennes pappa är bonde, säger att hon
tycker att det låter som en god idé:
– Jag ska också kräva att min make lär
sig laga mat.
Poojas familj odlar sockerrör och mango, men blev skuldsatt på grund av torka
och missväxt. Lyckligtvis var hennes pappa progressiv och tyckte att dottern borde plugga, helst något praktiskt, så valet
föll på maskinlära – trots att andra bybor
menade att kvinnor inte bör syssla med
maskiner. På den tiden fick flickor bara
gå i grundskola och sedan giftes de bort.

”Jag har förändrats
totalt sedan jag
började jobba här”

Efter att hon fick lön från Scania betalade
hon av familjens skulder och bekostade
tre brunnar till bondgården. Så nu vill alla
i byn att flickor utbildar sig och jobbar.
– I byn säger tjejerna att de vill gå i
mina fotspår. Och jag uppmuntrar dem.
En liknande bakgrund har Aruna Nanjappa, också 26 år och ogift, vars familj
ägnar sig åt silkesodling ungefär en mil
från fabriken. I hennes by Chikkanahalli
har den djungel som en gång omgärdade
gårdarna skövlats, byns sjö är torr trots

Aruna Nanjappas familj är bönder men hon
arbetar på Scania i Bangalore.Foto: Zac O’Yeah
att monsunen precis gått över, grundvattnet har sjunkit fem gånger djupare än när
hon var barn med resultatet att brunnarna också torkat ut.
Man måste borra en halv kilometer för
att nå vatten och jordbruket ser ut att
vara utdöende, så allt fler följer Arunas
exempel – ytterligare fyra bondefamiljer
har tillåtit sina döttrar att söka jobb utanför byn och samtliga låter sina flickebarn utbilda sig utöver den obligatoriska
grundskolenivån.

Själv valde hon att studera datalära och
sitter på IT-avdelningen sedan fyra år
tillbaka. Det är ett långt steg från att vara
bondkvinna, hur kom det sig?
– När jag var barn märkte jag att släktingar och andra från byn som fick jobb
på Volvos bussfabrik [som ligger nära Scania] var mer disciplinerade, hade fina arbetskläder och ordnade liv. Så jag bestämde mig för att också jobba på en bilfabrik
och när Scania kom hit tog jag chansen.
Jag blev utom mig av glädje när jag såg att
allting är välorganiserat med säkerhetsprocedurer och hur de behandlar män
och kvinnor lika.
Hon ska snart gifta sig men räknar inte
med att bli hemmafru.

Senare, när Supriya visar oss företagets
mer formella samhällsansvarsprogram i
de kringliggande byarna – där de utbildar
kvinnor till sömmerskor – instruerar hon
de tio damerna i byn Appasandra i hur de
bör utveckla sitt affärssinne. Att brodera
tillsammans ger kvinnorna ett liv utanför
familjens ofta trånga ramar, men de har
inte riktigt fått kläm på penningaspekten
– som när jag vill köpa några armringar de
gjort med silkestråd, menar de att de inte
kan ta betalt av gäster. Efter en stunds debatt tar de emot 100 rupier.
För mig är det är svårt att koppla den
auktoritativa Supriya vi ser här, till den
yngre versionen av sig själv hon beskriver
som var så blyg att hon inte vågade prata
med eller ens titta på män. Hon skrattar,
– Jag har förändrats totalt sedan jag
började jobba här och du tycker säkert att
jag pratar alldeles för mycket!
Därefter samtalar jag med Ruchi Ahluwalia, personalansvarig:
– Folk frågar vad vi gör för något speciellt för kvinnorna och jag har problem
med den typen av frågeställningar, för jag
vill inte särbehandla dem. Det kanske låter konstigt i dina öron, men jag anser att
ju mer man behandlar kvinnor annorlunda, desto mer åtskilda blir de två könen.
Men hur får man till stånd jämlikhet i så fall?
– När jag kom hit för fyra år sedan satt
kvinnor och män åtskilda på mötena, på
var sin sida av salen.
– Detta ändrade jag på utan att ha någon särskild policy om saken. Här existerar inga kön, alla är medmänniskor och
ska känna sig jämlika. För jag vill inte att
männen ska tycka att vi daltar med kvinnorna. Lyckligtvis är jag ju kvinna, om en

Supriya Naik hjälper bykvinnorna i närheten av fabriken
till självförsörjning, här
genom en sömnadskurs.
Foto: Zac O’Yeah
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man hade gjort detsamma så hade det
nog inte gått lika lätt.

Så ni gör alltså ingenting?

– Männen får handledning när de anställs eftersom många precis gått ut någon
pojkskola och inte är vana vid att umgås
med kvinnor. Ett par gånger om året har
vi instruktionsmöten där vi pratar om
hur jämlikhet bör fungera i praktiken och
påpekar för dem att det inte bara handlar
om ideal här på fabriken, utan att de ska
praktisera jämlikhet även i sina hembyar –
och om de stöter på sexuella trakasserier
är det deras plikt att göra något åt saken.
– Vad beträffar kvinnorna vill vi få dem
att förstå att det är skillnad på trakasserier och någon som bara visar omsorg eller omtanke.
Vad hon tycks tala om är en mer informell process för
att
avdramatisera
den i Indien ofta rätt
rigida idén om könsskillnader, så att även
när personalen byter jobb tar de med
sig ett rationellt jämställdhetstänk från
arbetsplatsen. Om jag som skribent får
ha en åsikt i sammanhanget, efter att ha
tillbringat närmare trettio år i Indien och
varit gift med en indisk heltidsarbetande
kvinna i snart tjugo år, kan jag tycka att
jag sällan stött på lika handfast medvetenhet, särskilt inte i de halvapatiska Si-

Tidszonskarta vid entrén. Foto: Zac O’Yeah
da-projekt som jag själv varit involverad i
där jämlikhetsideal reduceras till en byråkratisk gäspning.
Det som sker här kan ha långtgående
konsekvenser eftersom det känns som
om fabriken, parallellt med sina lastbilar,
tillverkar en ny sorts gräsrotsfeminism
Ruchi fortsätter:
– Det finns skillnader mellan hur vi arbetar med vårt samhällsansvar och andra
företag, som kanske har en massa åtgärder som ser bra ut på papperet medan verkligheten
kan vara rätt annorlunda.
Till exempel även när de
gifter sig och får barn, så
följer vi upp – för vi ser
gärna att de fortsätter jobba. Det är verkligen det avgörande provet
för oss om de kommer tillbaka. Gör de
inte det, så kontaktar vi dem och förhör
oss om att de mår bra och trivs med sina
nya liv.
Under dagarna som jag umgås med
kvinnorna får jag höra praktiska exempel
på hur kollegial andan är. En som brukade

Männen får lära sig
att jämlikhet ska
praktiseras överallt

pendla sju mil till jobbet på sin scooter råkade ut för en trafikolycka och bröt benet.
Efter att hon tillfrisknat var det svårt att
ta sig till jobbet då rollatorn inte rymdes
i en rickshaw, så hennes manlige överordnade körde henne i sin bil i två månader
tills hon kunde gå utan rollator.
Nygifta Mamatha Nimbekayavar, 26,
är gravid med sitt första barn och ansvarar för reservdelslagret, där hon tjänar
30 000 eller fem gånger mer än genomsnittet för män i hennes hemby långt
borta på vischan. Hon är den första yrkesarbetande kvinnan från byn och kunde rädda sin familj när de var på väg att
förlora sin bostad.

Familjen arrangerade sedan hennes äktenskap med en lokal pojke, så som traditionen ofta påbjuder, men hon ställde som
krav att maken flyttade till henne i Bangalore – istället för att hon skulle komma
tillbaka till byn (vilket hade varit det normala). Hon nämner att Scania erbjuder
ett halvårs betald mammaledighet, men
sedan tänker hon återgå till jobbet igen.
Så du ska inte bli hemmamamma?
– Nej, jag gillar att jobba och trivs med
mina manliga kollegor.
Vet du om det blir en pojke eller en
flicka?
– Nej, för min del spelar det faktiskt
ingen roll.

Text och foto: Zac O’Yeah

Girija Harsha.
Foto: Zac O’Yeah
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Sri Lanka

Omvälvande 2019 öppnar
Politisk årskrönika: Omvälvande. Så kan Sri Lankas 2019 summeras.

Terrordåden på påskdagen öppnade vägen till presidentposten för Gotabaya
Rajapaksa. Kan ”Gota” skapa ordning, lugn och framgång på ön?

F

ör Sri Lanka har 2010-talet präglats av post-konflikt. För önationens regering kom det internationellt att handla mycket om att värja sig
mot anklagelser om grava förbrytelser
under inbördeskrigets slutskede.
Nu är 2020-talet ett oskrivet blad för
den nyvalde presidenten, Gotabaya Rajapaksa. Han har fått, eller snarare skapat
sig, en ny chans. För fem år sedan, efter
maktskiftet 2015, hade det som hände
2019 setts som helt osannolikt.
Terrordåden den 21 april riktades mot
kristna påskfirare och utländska turister.
I Colombo, Batticaloa och Negombo dödade islamistiska extremister över 250
människor. Många fler skadades fysiskt och psykiskt. I myllan som uppstod kunde Gotabaya Rajapaksa gro och växa
sig stark som kandidat. Fyra
dagar efter terrordåden förklarade han
sig villig att kandidera i presidentvalet,
även om det skulle dröja till augusti innan han officiellt presenterades som kandidat för Sri Lankas folkfront (SLPP), det
av Mahinda Rajapaksa ledda partiet med
knoppen av en lotusblomma som symbol.

mediaorganisationer åren 2005–2015.
Vid presidentvalet röstade 52 procent
av alla som gick till valurnorna den 16
november på honom. Den andra huvudkandidaten, Sajith Premadasa från United
National Party (UNP), fick 42 procent.
Gotas seger var odiskutabel. Men Premadasa vann klart i norr och öster, där tamiler och muslimer är i majoritet.
Nu är presidenten, vilket W.A. Wijewardena konstaterar i en text i Londonbaserade nättidningen Colombo Telegraph,
”Gota” med alla. Men kan Gota få Sri Lanka
att frodas de kommande åren? Han har en
annan framtoning än många av de politiker som tillbringat hela livet kring politikens köttgryta. Han är inte
ett ”politiskt djur”. Gota vill
få saker gjorda. Han behöver inte ens kavla upp ärmarna, eftersom han oftast
är iklädd kortärmad skjorta – ett praktiskt plagg att bära på den tropiska ön.
När så krävs kommer han i kostym, men
aldrig en vit, fotsid dress som hans bror,
Mahinda Rajapaksa oftast bär i officiella sammanhang, med en vinröd halsduk
som symbol för den buddistiska traditionen på ön. Inte heller har han guldringar,
eller stort entourage och livvaktsstyrka
som storebror. Som premiärminister har
Mahinda hamnat i skuggan av sin lillebror. Frågan är hur det kommer att se ut
efter det parlamentsval som ska hållas
2019. Makten är en familjehistoria.

Makten är en
familjehistoria

Många har ifrågasatt Gotabaya Rajapaksa

för hans hårda, auktoritära maktnypor och
misstänkt att han bär ansvar för försvinnanden och utomrättsliga avrättningar under och efter kriget. Samtidigt har en majoritet av singaleserna sett honom som en
krigshjälte. Människorättsförsvarare har
propagerat för att skyldiga krigsförbrytare
och beslutsfattare måste ställas till svars.
Andra har ställt frågor kring hans dubbla
medborgarskap och undrat om han fortfararande är medborgare i USA.
Deras röster lät inte längre lika högt.
Till och med ägarna till privata mediebolag ställde sig bakom ”Gotas” kampanj,
trots att han av många misstänks ha legat
bakom eller ha gett klartecken för en våg
av mord på journalister och attacker på
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När Mahinda Rajapaksa utsågs till premi-

ärminister under den av dåvarande presidenten, Sirisena, igångsatta politiska
krisen i oktober 2018 såg han mest besvärad ut. Efter beskedet från landets högsta
domstol att presidentens agerande saknade stöd i konstitutionen trädde Mahinda
lydigt tillbaka. Hur som helst ser han, till
skillnad från sin lillebror, trött och sliten
ut. Den svidande maktförlusten vid presidentvalet i januari 2015 blev ett hårt och

oväntat slag i magen. Han hade ju sett till
att ändra konstitutionen för att kunna sitta
som president på livstid. Så blev det inte.
Konstitutionen ändrades tillbaka efter
maktskiftet 2015, men släkten Rajapaksa
fann mod och färdighet att studsa tillbaka.

Sri Lankas förhalningstaktik i FN:s råd för
mänskliga rättigheter kan visa sig framgångsrik. Snart elva år efter krigsslutet
den 18 maj 2009 har så mycket annat
hänt i världen att det som hände i Sri Lanka inte längre känns som ett lika infekterat, fult och öppet sår.
Åren efter krigsslutet var många upprörda. Det kom ständigt nya uppgifter
och bevis för att allvarliga brott mot de
mänskliga rättigheterna hade begåtts.
Bilder, filmklipp och vittnesmål talade
sitt tydliga språk: försvarslösa människor
som hade kapitulerat hade mördats av Sri
Lankas väpnade styrkor, som också använt tortyr och sexuellt våld.
Högt uppsatta medarbetare inom FN
och internationella människorättsorganisationer talade i termer av ”möjliga brott
mot mänskligheten”. Fortfarande är hundratals tamiler som togs av armén i krigets
slutskede försvunna. Sett till kriget i helhet
handlar det om tusentals försvinnanden.
Kan singaleser, tamiler, muslimer och
övriga enas under samma flagg som lankeser utan att någon form av rättvisa har
skipats? Har minoriteterna längre något
val? Tamilerna som är majoritet i norr och
delar av de östra delarna hade under den
väpnade konflikten möjligen kunnat nå en
federal lösning vid en politisk förhandling
med regeringen. Nu är frågan om regional
maktdelning bortsopad från agendan.

Erfarna journalister som var kritiska till
Rajapaksa för ett år sedan är inte längre
öppet kritiska, andra har slutat skriva, antingen självvalt eller för att de inte tillåts
av sina redaktörer. Det säger något om
den hastiga klimatförändringen.
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Lasantha Wickrematunge.
Illustration: Vasantha Srinath Kurukulasuriya

för ”Gota” på 20-talet
Den här texten skrivs den 8 januari
2020, på dagen elva år efter mordet på Lasantha Wickrematunga, som var redaktör
för tidningen Sunday Leader i Sri Lanka.
Tidningen hade blivit en nagel i ögat på
dåvarande chefen för försvarsministeriet,
Gotabaya
Rajapaksa.
Förvisso var Iqbal Athas,
försvarskorrespondent
vid söndagsjätten Sunday Times, först med att
avslöja korruption i samband med köp av begagnade stridsflygplan från
Ukraina år 2006. Athas hotades och fick
lämna ön för att undvika att bli mördad.
Sunday Leader tog över stafettpinnen
och kom med nya avslöjanden kring ”The
Mig Deal”. Så utfördes mordet den 8 januari 2009, några dagar efter att Sri Lankas
regeringsstyrkor intagit Kilinochchi, den
tamilska tigergerillans huvudfäste.
Vid den tiden hade Gotabaya Rajapaksa
stämt Sunday Leader och dess redaktör
Lasantha Wickrematunga för förtal. Målet
skulle tas upp i domstol och det skulle ske
förhör med båda sidor, vilket hade kastat
än mer ljus på affären. Tillfället var till
synes väl valt och motivet var uppenbart.
Medlen fanns att inte bara utföra mordet
utan också se till att det inte skulle utredas.
Gotabaya Rajapaksa hade en separat styrka att styra över, vilket framkommit efter
polisens och mediers undersökningar.

utan även utredningsmaterial. Han har
sagt att han hotats till livet efter valet i Sri
Lanka och har sökt asyl i Schweiz. Flera
före detta militärer har suttit häktade för
misstänkt inblandning i mordet och minst
tre personer har dödats för att dölja spår
och skapa villospår. Fortsättning följer.
I kölvattnet har en kris
seglat upp vid Schweiz
ambassad i Colombo. En
kvinnlig lokalanställd vid
ambassaden har sagt sig
blivit kidnappad, hotad
och antastad av okända män, som ville ha
uppgifter om den visumansökan och hjälp
den flyende polisutredaren Nishanta Silva
ska ha fått från ambassaden. Fallet utreds
nu, men har tagit en vändning; kvinnan
anklagas för att ha gett falska uppgifter
och riskerar nu att dömas till fängelse.

Med sig från ön tog
Silva inte bara sin
familj utan också
utredningsmaterial

Sunday Leader finns inte längre, den lades

ner i oktober 2018 under den politiskt
oroliga situationen. Är fallet avslutat och
stängt nu? Knappast. Dagarna efter presidentvalet flydde mordutredaren Nishanta
Silva som hade lett polisens undersökning av mordet på Wickrematunge. Med
sig från ön tog han inte bara sin familj,
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Vid min senaste resa runt ön, i samband
med presidentvalet, framstod de stora regionala skillnaderna lika tydligt som någonsin tidigare. Visserligen kan det inte
jämföras med hur det var under krigsåren,
men i norr är fattigdom och arbetslöshet
fortfarande mer utbredd än i söder.
Vägar har asfalterats och hus har byggts.
Det tas goda initiativ. Tamilska återvändare startar verksamheter för att ge mening,
arbete och inkomster till en yngre generation. Samtidigt krävs mer politisk vilja att
skapa likvärdiga rättigheter för alla medborgare. Ropen på rättvisa har inte tystnat.
Anhöriga till försvunna har demonstrerat
i över 1000 dagar. Här finns fortfarande
drömmar och önskemål om självständighet och frihet, i brist på statlig rättvisa.
I skuggan av terrordåden puttrar det
fortfarande under ytan. Misstänksamheten mot muslimer är inte lika utbredd

Stålkulor i en vägg vid Zionkyrkan i Batticaloa efter påskdagens
terrordåd. Väljare köar vid en
vallokal den 16 november 2019.
Gotabaya Rajapaksa, nyvald
president (bild från maj 2018).
Foto: Johan Mikaelsson

som veckorna och månaderna efter dåden.
Slutsatsen de flesta har dragit är att extremisterna är eliminerade. Skuld läggs också
på politikerna, i synnerhet dåvarande presidenten Maithripala Sirisena, som lämnade utrymme för extremister att slå till.
Motsättningar mellan folkgrupper kan
blossa upp igen. Många singaleser och tamiler ser muslimer som ett hot. Den muslimska folkgruppen anses växa och ta över.
Det som kan verka avskräckande för bråkmakare är att Gota öppnat för militären
att gripa in för att hålla ordning, vilket i
fredstillstånd annars är en polisiär uppgift.
Frågan är om militären skulle ingripa mot
singalesiska, buddistiska extremister om de
åter skulle attackera muslimer eller tamiler.

Gotabaya Rajapaksas första tid vid mak-

ten beskrivs som en tämligen lugn resa, och
utan egentlig opposition. Gota har hunnit
med ett besök hos Indiens premiärminister
Narendra Modi och inväntar Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov som besöker Sri
Lanka i mitten av januari. Dessa båda ledare
har större länder och större problem att
hantera. I Indien har det varit protester på
flera platser på grund av medborgarskapslagar som sägs diskriminera mot muslimer
och i Kashmir mullrar det på. Ryssland har
Ukraina och sanktioner att brottas med.
Bilden förstärks vid en utblick alldeles
utanför i regionen Sydasiens yttre gräns i
väster: Iran är i den världspolitiska hetluften och lär så förbli under flera år.
Men hur länge kan arbetsron bestå för
Sri Lankas nya ledning? I mars väntar en ny
session vid FN:s MR-råd i Genève, där resolutionen om Sri Lankas krigsbrott åter ska
upp på bordet. Det blir den första stora internationella prövningen. Och Schweiz kan
ha mer att bjuda på den här gången.

Text och foto: Johan Mikaelsson
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Sri Lanka

Älskade
fruktade
gatuhund

D

en som reser i Sydasien får
ofrånkomligen en relation till
djur, inte minst de lokala hundarna. Många hundar är halvtama,
andra bor såklart hos sina mattar
och hussar, medan en del får klara sig
efter bästa förmåga. Det är karaktärsdanande. Ägarlösa hundar som
rör sig ute i samhället är självsäkra.
De vet vad de vill. De är självständiga
och fattar genomtänkta beslut, oftast
i alla fall. Allt handlar såklart om
överlevnad och om att frodas så gott
det går under jordelivet, ungefär som
för oss människor alltså.
De lankesiska hundarna rör
sig obekymrat i trafiken, bland
människor, bilar och annat som rör
sig. Det väcker ingen uppmärksamhet från medtrafikanter.

Om en bilist i Sverige ser en lös hund
så blir det snart panik i alla led. Den
rättrådige bilisten stannar kanske till
för att försöka lokalisera djurets ägare (vårdnadshavare kanske är egentligen ett bättre ord i sammanhanget).
En hund som går lös i den svenska
trafiken vet heller inte vad den ska
göra. I skogen eller parken kan den
få springa fritt en stund. Ute i trafiken
får en lös hund, allra helst en ung sådan, panik och springer ofta rakt ut i
vägen framför bilarna. Ledarhundar
och andra arbetshundar är mycket
coolare, eftersom de har tilldelats ansvar och lärt sig att tänka själva för att
klara sig i olika situationer.

En hund i Sri Lanka som ska gå över
vägen ställer sig vid vägkanten. De
gäspar och ser sig om åt höger och
vänster, innan de lite nonchalant går
över vägen. De har såklart lärt sig att
använda övergångsställen, och kan
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En novemberdag i Galle Fort vid Sri Lankas sydspets låg hunden under sin rostiga gröna bil.
Plötsligt kravlade den sig ut, för att försvara sitt favoritkrypin mot en inkräktare (se mittuppslaget).
läsa av trafikljus där sådana finns.
De som av någon anledning har
bråttom springer såklart över vägen
när de ser en lucka i trafikflödet. De
har snappat upp ett och annat, sett
hur de tvåbenta varelserna gör, och
gör likadant. Oftast går det bra.
I Sri Lanka sköter även korna på
landsbygden i stor utsträckning sig
själva. Dagtid kan de beta ute på
något fält. När det börjar skymma
vet de när de ska gå hemåt. Framåt
femtiden på eftermiddagen rör de sig längs vägrenen, vid sidan av den
ordinarie rusningstrafiken. Tillsammans går de
målmedvetet tillbaka till
sin gård, där det i bästa
fall finns kvällsmat och
friskt vatten.

hundkompisar följde efter mig ut ur
ett buddisttempel i en Colomboförort. Den högg till just som jag trodde
faran var över. Kanske var den rabiessmittad. Sammanlagt behövdes fem
sprutor under en månad för att vara
på den säkra sidan. Man tar inga onödiga risker med rabies.

Lite statistik: En helt vanlig dag blir
cirka 1000 människor hundbitna på
ön, av någon av de cirka 2,5 miljoner
hundarna (vissa hundar
är mer skyldiga än andra). Cirka 30 procent av
alla hundar på ön är hemlösa – de har antingen blivit utslängda eller rymt
för ett liv i frihet. Sammantaget uppskattar de
lankesiska myndigheterna att cirka 40 procent av
alla hundar är vaccinerade. Målet är
ett helt rabiesfritt Sri Lanka till 2030.
Genom vaccinering av såväl
hundar som människor har antalet
dödsfall orsakade av rabies gått ner
till mellan 20 och 30 dödsfall per år
under de senaste tre åren.

En helt vanlig
dag blir cirka
1 000 personer
på ön bitna av
hundar

Det är många som vill sina fyrbenta vänner väl. Hundarnas välgörare
kommer med mat och kan bekosta
operationer för att hålla sina hundar
vid liv och i god hälsa.
Det har till och med grundats
organisationer för att systematisera arbetet. Som en följd har antalet
rabiessmittade hundar minskats drastiskt. Det har också lett till att färre
människor dör i den fruktade, obotliga sjukdomen som leder till döden.
För några årtionden sedan dog över
400 personer per år i rabies på ön.
För den som blir biten och smittad av
rabies är enda chansen att klara sig
om man är vaccinerad eller får en
spruta med vaccin inom 24 timmar
efter smittotillfället. Det vet jag av
egen erfarenhet efter att ha blivit biten i hälen av en efterhängsen hund,
som tillsammans med två skällande

Sveriges honorärkonsul i Sri Lanka, Otara Gunewardene, är välkänd på ön, för
att inte säga berömd. För 20 år sedan
startade hon butiken Odel. Med åren
växte och expanderade den till en hel
kedja, för att senare transformeras
till öns största varuhus.
Hon sålde sina aktier i företaget
som hade börsnoterats och driver
nu sin organisation Embark, som
arbetar för hundarnas väl. Tusentals
hundar har vaccinerats och upphittade valpar placeras hos familjer som
vill ha dem hos sig.
Text och foto: Johan Mikaelsso
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Medverkande i Sydasien #2 2019
redaktion och styrelse
Johanna Sommansson
är redaktör för Sydasien,
utbildad på Stockholms
universitet, kandidatexamen i
indologi och magisterexamen i
socialantropologi.

Johan Mikaelsson är frilansjournalist. Han är ansvarig
utgivare, layoutar Sydasien och
började skriva för tidningen
1997. Hans bok, ”När de dödar
journalister – En personlig
skildring av Sri Lanka”, släpptes 2015.
Henrik Schedin tog Masterexamen i globala studier
2016 och idag forskar han
kring funktionshinder och
mänskliga rättigheter i Nepal
och globala södern.
Teresia Borgman är
agronom och frilansjournalist.
Hon har varit miljöinformatör för föreningen Svalorna
Indien Bangladesh. Teresia
har studerat tamil vid Franska
institutet i Pondicherry och Uppsala universitet.
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.

övriga medverkande
Therese Boje Mortensen är
doktorand i mänskliga rättighetsstudier vid Lunds Universitet. Hon har en BA i Sydasienstudier och en MA i mänskliga
rättighetsstudier, och har bott i
Indien för bland annat fältstudier och hindikurser.

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.
Svante Nilsson är pensionär med sinne för språk. Han
arbetar sedan 2011 med
textbearbetning och översättningar för Sydasien.
Zac O’Yeah, mångårig medarbetare för Sydasien, är författare till en hyllmeter böcker.
Gandhibiografin ”Mahatma!”,
nominerad till Augustpriset för
bästa fackbok 2008. Hans senaste roman ”Den tropiske detektiven” kom ut
2018. Zac är musiker och ingår i gruppen The
Ändå, och har medverkat i Sveriges Radio.

redaktionsråd

Andreas Johansson är
filosofie doktor i religionshistoria och föreståndare för
SASNET (Swedish South Asian
Students Network). Forskningsintresset rör religioner
i Asien. Andreas har vid flera tillfällen gjort
fältstudier i Sydasien och har i sin forskning
analyserat bruket av religiöst språk och symboler i icke religiösa organisationer. Andreas
har också ett stort intresse för fotografering
(se andreasljoh.com).
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.

Alf Persson är ordförande
i Svenska Bhutanföreningen
(swedish-bhutan-society.org).
Han har arbetat i biståndssektorn i 40 år och i ett 40-tal
länder, bland annat med förvaltningsreform, "good governance" och anti-korruption. Han besökte Bhutan första gången 1996.

Sydasien är en tidskriftsförening, grundad 1977.
Huvudsyftet är att ge ut nättidningen Sydasien.se och
en tryckt tidskrift. Vi rapporterar från och skildrar
hela regionen Sydasien, vilken inrymmer länderna
Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan,
Nepal, Bhutan och Maldiverna. Våra reportrar arbetar
från och besöker 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.)
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Rana Rizvi är frilansskribent
och har en master i journalistik från University of Karachi.
Rana har skrivit för de pakistanska tidningarna Dawn, The
News och Star daily i 16 år.

Styrelsen/redaktionen bestod under 2019 av
Johanna Sommansson (ordförande), Beat Lindberg,
Elsa Termenon (kassör), Johan Mikaelsson, Teresia
Borgman och Henrik Schedin.
Sedan december 2019 finns redaktionen i Mölndal.
I början av 2020 sker en ombildning av styrelsen och
årsmöte hålls. Redaktionen planerar det löpande arbetet,
deltagande vid mässor, seminarier och liknande.
Besök oss på: https://sydasien.se
Följ oss på Facebook: facebook.com/sydasien/
Kontakt/prenumeration: redaktionen@sydasien.se
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Vår tidskrift
är i nuet på webb
och i tryckt form.
Foto: Julia Wiræus
PRENUMERERA – BLI MEDLEM I TIDSKRIFTSFÖRENINGEN
I tidskriftsföreningen Sydasien går prenumeration och medlemskap hand i hand. Medlemsagiften har inför 2020 sänkts från
250 till 200 SEK. Nytt är också att vi gör ett reportagemagasin
och en årsbok. Planen är att magasinet kommer i maj-juni
och årsboken i december. Som medlem bjuds du också in till
föreningens aktiviteter. Swisha 200 SEK till numret nedan och
mejla samtidigt namn och adress till redaktionen@sydasien.se
för att aktivera ditt medlemskap för 2020. Det går även bra
att betala via plusgiro. Varmt välkomna till 20-talet med Sydasien!
Swish: 123 211 2068
Plusgiro: 795 496-9
Mejl: redaktionen@sydasien.se

Återbruk. Som ett pussel i storformat. Det patinerade takteglet i olika kulörer av
rött speglar samhällets traditionella syn på tillgängliga resurser och material. Det
som finns och fungerar bör återanvändas. Med den synen kommer en charm, som
känns särskilt tilltalande i dagens 20-tal, vilket lär präglas av fortsatta funderingar
över mänsklighetens fotavtryck på planeten. Foto: Johan Mikaelsson
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ANNONSERA
Nå ut till våra läsare och stöd
samtidigt vår verksamhet
genom att annonsera på
Sydasien.se och i magasinet!
Mejla info@sydasien.se för en
dialog om pris och utformning.
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