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Carl Bildt i Indien:

”VI HAR MYCKET GEMENSAMT!”
I en intervju med Hindustan Times framhåller Carl Bildt att hans besök i Indien,
som ägde rum i början av maj i år, är ett resultat av Indiens ökade betydelse i
Asien. ”Vi har mycket gemensamt med Indien: demokrati, rättssäkerhet, vi delar
de demokratiska värderingarna. Detta är mycket viktiga faktorer som kan omsättas
på många sätt i praktiken. Det finns en stor potential för djupare relationer”.
Under sitt besök träffade Carl Bildt även premiärminister Manmohan Singh. De
diskuterade många saker, bland dem Iran. Det är inte lätt att förstå regimen i Iran,
just därför spelar Indien en viktig roll eftersom det har goda relationer och en god
förståelse av Iran, påpekar Carl Bildt. Indien självt har att fläckfritt renommé när
det gäller kärnvapenspridning, och betraktas därför som en pålitlig partner, sade
han.
Sverige har full förståelse av att Indien måste säkra sin energiförsörjning, där
finns det mycket som Sverige kan hjälpa till med som t.ex. effektiv teknologi,
tillade han.
På frågan om Sveriges instälning till Indiens önskan om ett permanent säte i
FN:s säkerhetsråd svarade han att Sverige är positivt.
Förbjuden export.
I ett direktiv den 20 februari i år förbjuder Indien all export av material, utrustning
och teknologi som kan användas till framställning av kärnvapen till Iran. Premiärminister Manmohan Singh har understrukit de gamla politiska, kommersiella
och civilisatoriska förbindelserna med Iran, och har påpekat att Iran är i sin fulla
rätt att utveckla civil kärnkraftsteknologi. Men Indien vill inte ha en ny kärnvapenmakt i grannskapet, tillade han.
Inte bara kärnteknologi:

MANGOS OCH MOTORCYKLAR
De indisk-amerikanska handelförbindelserna har uppgraderats och intensifierats på
sistone. Mest uppmärksamhet har kanske det nya avtalet om samarbete när det
gäller kärnkraftsteknologi fått (se Nyhetsbrev 2/2006). Men handelsförbindelserna
innefattar mycket annat, t.ex. samarbete när det gäller medicinsk forskning. Dessutom har nu USA lyft ett förbud mot import av indiska mangos. Som en svarsgest lyfter Indien ett förbud mot import av Harley Davidson motorcyklar. Handeln
mellan USA och Indien uppgår f.n. till endast 30 miljarder dollar, att jämföras
med handeln med Kina som uppgår till 350 miljarder dollar.
Indien är världens största mangoproducent, och mangon är något av en nationalsymbol för Indien. Att såväl USA som Japan börjar importera indiska mangos
har även ett symboliskt värde och är ett sätt att marknadsföra Indien som land.
Mangoexporten kan kanske liknas lite vid Sveriges export av Absolut Vodka fast mangos är utan tvekan en trevligare produkt! Exporten av mangos kan dessutom innebära ett uppsving för Indiens jordbrukssektor.
Även Hemköp i Sverige har börjat saluföra indiska Mangos. Den 18 maj hölls en
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Utkommer 5 gånger per år
Trettonde årgången

SWECO I INDIEN
SWECO har fått i uppdrag att vara expertrådgivare i samband med projektering och uppförande av en anläggning
under mark för lagring av råolja i Visakhapatnam på Indiens ostkust. Uppdraget är initialt värt ca 30 miljoner
SEK och utförs tillsammans med
Skanska Teknik och Midroc Engineering.
Uppdraget innebär att, tillsammans med
kunden Engineers of India Limited, EIL,
utveckla konceptdesign, sammanställa
dokument för entreprenadupphandling
ochgenomföra entreprenadledning under
byggnadsfasen. Anläggningen ska rymma drygt 1 miljon kubikmeter råolja
och utgör starten för ett större program
som totalt omfattar tre anläggningar
med en sammanlagd lagringsvolym på
drygt 5 miljoner kubikmeter.
- Uppdraget är en stor framgång för oss.
Det var framför allt vår långa erfarenhet
i Norden av avancerad teknik för lagring
av råolja i grundvattenbalanserade bergrum som avgjorde att vårt expertteam
fick uppdraget i hård konkurrens med
konsultgrupper från bland annat Frankrike, Österrike och USA, säger Mats
Påhlsson, VD i SWECO VBB.
Arbetet startar omgående och kommer
att pågå till 2010. I uppdraget deltar experter från Sverige, Norge och Finland.
Projekterings- och upphandlingsfasen
kommer delvis att bedrivas från SWECOs kontor i Stockholm och delvis från
EIL:s kontor i New Delhi, därefter flyttas en fast organisation ut till byggarbetsplatsen i Visakhapatnam.
”invigningsceremoni” på Hemköp i
Stockholm där indiske ambassadören,
Deepa Gopalan Wadhwa talade. Resten
av dagen anordnades ”mangoprovning”
och mangos delades ut gratis till allmänheten.

ANMÄL OM DU FÅR
NY E-POSTADRESS!

Svenskar överfallna i Kerala:

BROTTSLIGHET - 2
I förra numret av Nyhetsbrevet berättade vi om det svenska paret som blev överfallet av en berusad man i Kerala. Vi publicerade också en jämförande statistik över
brottsligheten i Kerala (32 milj invånare) och Sverige (9 milj invånare). Vi visar
statistiken ännu en gång:
Antal brott per 100.000 invånare år
Kerala Sverige
2005. Källor: Keralapolice.org resp
Brottsförebyggande rådet (www.bra.se).
Mord
2,6
3
*Posterna mordbrand och upplopp är
Våldtäkt
1,5
42
borträknade i den indiska statistiken, efRån
2,3
74
tersom dessa brottstyper är mycket
Misshandel
805
ovanliga i Europa och dessutom inte
Totalt våldsbrott 7,7*
924
räknas till kategorin ”våldsbrott”.
I statistiken framgår att våldsbrott (serious assault) är mycket vanligare i Europa än
i Asien. Indien har något färre våldsbrott än Japan, ett land som ofta framhålls som
säkert. Konstigt nog har Luxemburg Västeuropas högsta frekvens av våldsbrott
medan Ryssland ligger ganska lågt.
Ett annat oväntat faktum är att Kerala har nästan dubbelt så hög våldsbrottslighet
som genomsnittet i Indien, medan Uttar Pradesh ligger en bra bit under. Delhi ligger över genomsnittet men lägre än Kerala.
Det råder en ganska stor okunskap beträffande brottslighet både i Indien och i Sverige. Svenskar oroar sig ofta för att det kanske är farligt i Indien, och Indierna tror
att Sverige, som är så rikt och utvecklat, inte har någon brottslighet. I själva verket är det tvärtom! Nyhetsbrevets redaktör har i år träffat på två indiska sällskap
som blivit bestulna på pass, pengar m.m. i Stockholm. Båda höll med om att de
varit oförsiktiga och inte haft väskorna under uppsikt, men ”vi trodde inte att sådant händer här!”
Vad hände med gärningsmannen?
Enligt uppgift från april i år sitter gärningsmannen, Santosh, 30 år, han som anföll det svenska paret, i häkte. Ingen, varken släktingar eller vänner, har hälsat på
honom eller ställt borgen för honom. Han försökte vid ett tillfälle begå självmord i
fängelset men hindrades.
Anmärkning: E-postmottagarna av Nyhetsbrevet får samtliga tabeller med
brottsstatistik bifogade.
Bokrecension:

MEDELKLASSENS INDIEN
Det moderna Indien av Per J Andersson. Stockholm 2006. ISBN 978-91-5010721-0
Incident från redaktörens andra resa i Indien, år 1976: En sådan där resa med buss
som tar en hel dag. Ganska skraltig buss med reserverade säten och några extra passagerare. Vi har alla köpt biljett vid busstationen och fått den granskad såväl av
konduktören som av en extra kontrollör. Bussen startar och efter c:a en halvtimme
kör den in på en bensinmack för att tanka. Konduktören tar räkningen och stegar
fram till mig, bussens ende utlänning, och ger räkningen till mig. Jag tittar på
räkningen, nickar och säger ”Very good!” och försöker ge tillbaka den. Men konduktören vill ej ta emot den. ”Betala!” säger han. Jag bestämmer snabbt att min
engelska inte är så bra. Jag ler, säger ”Very good!” och försöker ge tillbaka räkningen. Men konduktören ger sig inte. Han pekar på slutsumman, ”754 rupies,
you pay, you give” och gestikulerar. Det är omöjligt för mig att inte förstå vad
han menar. Jag visar min biljett ”have paid ticket - no pay petrol!” säger jag mödosamt på engelska. Medpassagerarna börjar nu lägga sig i. De tycks också anse att
jag skall betala bensinen. Jag härsknar till: ”Varför skall just jag betala? Men OK,
forts nästa sida

Ny buddhistisk tidskrift:

BUDDHISM-NU
Buddhism-nu heter en nystartad tidskrift
om buddhismen, som hittills har hunnit
komma ut med två nummer. Tidskriften
är buddhistisk, men ej bunden till någon
speciell skola eller nationalitet.
Tidskriften innehåller artiklar om den
buddhistiska läran, praktiska råd, reportage från buddhistiska länder (i nr 2 från
Ladakh), ”buddhistiska nyheter” t.ex. om
nya munkar som anlänt till Sverige, resor m.m., samt sist en serie som heter
”Vad anser buddhismen om...?” I nr två
handlar det om transplantation, i nr ett
handlade det om homosexualitet.
Prenumeration kostar 250 kr för ett år (4
nr) och insättes på plusgiro 445 06 80-6.
Tidskriften rekommenderas!
Buddhism-nu. Redaktör Lisbeth Larsson, tel 0504-300 11,
e-post: info@buddhism-nu.se
hemsida: http://www.buddhism-nu.se

NÖJDA TURISTER
Av de utländska turister som kom till
Indien var 48,9 % ”nöjda” med besöket,
35,7 % var ”mycket nöjda”. 12 % var
varken nöjda eller missnöjda, medan 3,2
% var missnöjda. Allt detta enligt en
opinionsundersökning utförd på de internationella flygplatserna i höstas. År
2004 besöktes Indien av 3,3 miljoner turister, år 2005 var det 3,9 och 2006 hela
4,4 miljoner.
Nyhetsbrevets kommentar: Indien
har utvecklats betydligt sedan 1990-talet,
då Empatum även bedrev resebyråverksamhet. De stora problemen då var de
ideliga ändringarna i tåg- och inrikes
flygtidtabellerna, samt att bokningar och
andra arrangemang ofta inte fungerade.
Detta hade också en avhållande effekt på
resebyråerna. Konkurrensen inom inrikeflyget, som de många privata flygbolagen har medfört, har haft en avsevärd effekt, både på priserna och servicen. Även
järnvägarna har förbättrats, de stora stationerna har moderniserats med displayer
med perrongnummer m.m.
Flygplatsernas kapacitet, med väntetider
och trängsel både i luften och på marken
är ett problem, liksom att vissa välkända
turistattraktioner, särskilt i Jaipur med
omnejd, är överfulla.

Bokrecension:

TERRORISM BLIR BEGRIPLIG
Occidentalism av Ian Buruma och Avishai Margalit. Penguin India, 2004.
ISBN 0-14-303251-8.
Kommer ni ihåg Edward Saids bok ”Orientalism”, där han hävdade att att vetenskaper som orientalistik, indologi, sinologi m.m. hade som syfte att dels befästa det
koloniala styret alternativt Västs ekonomiska och politiska dominans, dels att
framställa ”österlänningar” som irrationella, mystiska och mindre vetande?
Denna bok vänder på steken och handlar om ”occidentalism”, dvs om de fantasier,
fördomar och missuppfattnngar om Väst som finns i Asien och Mellanöstern (och
i viss mån även i Afrika).
Västerlänningar är materialistiska, de är otrogna dvs de har ingen religion, de är
omoraliska, deras kvinnor går omkring halvnakna och är lösaktiga, deras höga levnadsstandard beror på att de suger ut resten av världen. Väst, ofta personifierat av
USA, kan sammanfattas i ett nötskal som en omoralisk, oetisk och materialistisk
bordell. Denna motbjudande livsstil försöker nu Väst att ”tvinga på” resten av världen, dels genom att locka med olika frestelser, dels med ekonomiska sanktioner,
invasioner, bombmattor och målsökande robotar.
Alla som har tagit del av Usama Binladins utläggningar känner redan till detta. Det
intressanta med denna bok är att den sätter in hatet mot Väst i ett historiskt sammanhang. Motvilja, förakt och hat mot ”det moderna projektet” har funnits alltsedan 1700-talet.
Det ”moderna projektet”, alltifrån att lära sig att behärska elden, till att samla kunskap, bygga städer, köra bil, åka flygplan har alltid medfört en rädsla för att bli bestraffad av Gud bland dem som gör det, och avundsjuka kombinerat med hat bland
dem som inte gör det. Redan Gamla Testamentet vittnar om detta två gånger:
Adam och Eva som åt av äpplet samt historien om Babels torn. Redan det gamla
Rom kritiserades för sin omoraliskhet, och ”den stora staden” har sedan kritiserats
på olika sätt (bl.a. av T.S. Elliot, Voltaire m.fl.) för sitt onaturliga liv där folk
umgicks hur som helst och gjorde affärer med vem som helst, där nationaliteter,
klasser och raser blandades hur som helst.
Denna motvilja mot det moderna, personifierat av Väst, har på senare tid stegrats
p.g.a. USA:s politik i Mellanöstern.
Självmordsbombare är inte heller så svårt att förklara. Nästan alla kulturer lär sina
unga män att det är fint att offra livet för ett högre ideal. Skillnaden är att självmordsbombarna riktar sin offervilja mot etablissemanget och mot sina civila medmänniskor.
USA är naturligtvis det primära målet, tätt följt av England, p.g.a. sin likhet med
USA, därefter Europa. Indien är också ett viktigt mål. I Indiens fall är katalysatorn
naturligtvis Kashmirkonflikten, men den egentliga orsaken är Indiens ekonomiska
framgångar, samt att folk av olika klasser och religioner lever blandade. Indien
kommer därmed att framstå som något av den ”omoraliska staden”.
Bokens främsta förtjänst är att den sätter in vår tids terrorism i ett historisk sammanhang. Terroristerna och självmordsbombarna är inte några oförklarliga galningarm, utan de kan sättas in i en intellektuell tradition. Terrorismen blir begriplig.

SVENSK-INDISKA FÖRENINGEN
Svensk-Indiska Föreningen höll en musikafton den 28 maj på restaurang Maharaja i Stockholm. Anurag Choudhary spelade flöjt och Jon Jansen spelade tabla.
Därefter åt de som ville middag på restaurangen. Evenemanget, som var mycket
uppskattat, bevistades av 28 personer.

forts från föreg sida
vi betalar alla för bensinen. Vi delar på
kostnaden!” Nu är det dödstyst i bussen.
”Jag betalar inte ensam. Alla betalar, annars no pay!” säger jag, släpper räkningen som hamnar på golvet, vänder mig
om och tittar ut genom fönstret. Konduktören tar upp räkningen och går ut
och betalar, bussen startar. Jag känner
medpassagerarnas blickar, jag tittar mig
försiktigt omkring. En del ser förnärmade ut, men några ser ut som om de faktiskt beundrar mig lite. Efter en timme
är hela incidenten glömd.
Jag kommer att tänka på denna incident
när jag läser Per J Anderssons bok. Det
är en intervjubok där ett antal människor
ur den ”nya” medelklassen kommer till
tals. De är naturligtvis positiva till Indiens ekonomiska utveckling, men ett
återkommande tema är att indierna har
blivit mer materialistiska. Men är det
verkligen sant? Är inte graden av materialism ungefär densamma, men att man
idag kan tillfredsställa den i högre grad
och på ett annat sätt. Förr i tiden fanns
en frustration, som ibland kunde ta sig
absurda uttryck. Incidenten ovan skulle
knappast inträffa idag. Oro för ökad materialism och ”konsumism” återkommer
ideligen i boken. Personligen tror jag
denna oro är obefogad. Indierna kommer
inte att bi värre ”kosnumister” än några
andra.
Boken handlar helt om medelklassen, det
är den som är det nya i Indien. Andersson
påpekar att det egentligen inte är så
konstigt att det numera finns en medelklass i Indien, men att vi är vana vid att
beskriva Indien i extremer. Extrem fattigdom, extrem rikedom, extrem religiositet, extrema asketer, extrema politiska
sekter. Men att det finns alldeles vanliga
människor som lever ungefär som vi,
med lägenhet, TV, kylskåp och som har
ungefär samma önskningar i livet som
vi, det är fortfarande konstigt.
En intressant observation är att de förbättrade kommunikationerna inom Indien medför att regionala seder och bruk
nu sprids i hela Indien, en sorts ”inrikes
globalisering”, t.ex. finns sydindisk mat
numera i hela Indien, och sydindiska
kvinnor går ofta omkring i Panjabidress. Den enda plumpen i boken är väl
att Andersson upprepar det idiotiska påståendet, som framförs av bl.a. Pankaj
Mishra, att hinduismen inte finns (se
Nyhetsbrev 2/2004). Annars är boken
lättläst och intressant, och lämpar sig
väl för sommarläsning.

KVÄLLSKURS OM INDIEN I STOCKHOLM
Under senare tid har Indien trätt fram som en stormakt inom naturvetenskap, IT,
men även inom traditionell industri. Indien har vitt skilda levnadsförhållanden, kulturer och religioner. Men finns det något i indiernas kultur som gör dem extra
lämpliga inom områden som matematik, logik och dataprogrammering? Indienspecialisten David Ståhl tar upp Indiens folkslag och språk samt dagens politiska och
ekonomiska situation. Dessutom behandlar vi hinduismens centrala läror såsom
karma, återfödelse, dess syn på livet samt kastsystemet.
12 studietimmar, 4 kvällar den 2, 9, 16 och 23 oktober 2007, kl 18.30 - 21.00
Kursnr 21666. Kursavgift: 695 kr.
Anmäl dig på tel 555 352 00 eller http://www.studieframjandet.se/stockholm

Hästsafari i Indien, 16 dagar
27 Jan - 11 Feb 2008
Denna resa går genom delstaten Rajasthan. Rajasthan är annorlunda än det övriga
Indien, det är glesbefolkat, och stora delar är öken. Här är det kamelen och hästen
som gäller. Rajasthan är den enda del i Indien där det finns engammal och genuin
hästtradition. Hästar har sedan urminnes tider spelat en stor roll i Rajasthan, både i
fredligt och militärt bruk och man har en tradition av avel och tävlingar av olika
slag.

INDIEN

historisk översikt
det moderna Indien
hinduismen
kastsystemet
livsattityder, etikettsregler
bilder av Indien
av Indienanalytikern
David Ståhl
Häfte, v + 130 sidor med kartor.
Stockholm 2006.
ISBN 91-631-9522-4
Pris: 170 kr inkl moms och porto.
Beställes enklast genom
insättning på pg 460 75 60-2.
Bokförlaget EMPATUM
Tel 08-411 04 08

Vi rider i sex hela dagar från plats till plats utanför Rohet, nära Jodhpur. Vi bor i
bekväma tält. Ridvana erfordras. Färdledare är Nyhetsbrevets redaktör David Ståhl.
Begär fullständigt program från Samuel Travel, tel 08-545 952 50, eller se
deras hemsida http://www.indienresor.se klicka på ”Alla våra resor” i listen, dra
till ”Alla våra resor på ett bräde/Hästsafari”. Inte helt lätt!

RESA
TILL INDIEN
med Nyhetsbrevets
redaktör som reseledare
den 4 - 14 mars 2008

Matresa till Indien – Rajasthan
25 oktober – 3 november 2007
Under vår rundresa i Rajasthan kommer vi att få uppleva den indiska matglädjen. Indien är ett enormt land med mångskiftande matkultur. Vi kommer
ändå att få prova på flera olika matkulturer tex. sydindiskt vegetariskt
kök och Tandoori kyckling från Punjab. Naturligtvis blir det också maträtter
från den region där vi befinner oss. Vi besöker en familj på landsbygden
och se hur de lagar sin mat på lerspis och äter middag tillsammans med
en indisk medelklassfamilj i Jaipur. Det blir också matlagningsskola
där vi får lära oss att laga några nordindiska rätter tillsammans med en lokal kock.
Dessutom: kamelsafari med övernattning i öknen, mytomspunna städer
som Jaipur och den heliga staden Pushkar och naturligtvis besöker vi det omtalade Taj Mahal!
Vår reseledare och ciceron, Jörel Berggreen Clausen, kommer att guida
oss genom det indiska potpurrit av maträtter, traditioner, seder och bruk. Jörel har
stor erfarenhet när det gäller indisk mat och vi vågar kalla henne
Indien-expert då hon varit bosatt i landet under 22 år.
Pris per person 21.990 kr

Vi kommer att uppleva Indiens mångtusenåriga historia, religioner, dagligt
liv, matkultur och samhällsutveckling.
Resan går till Delhi, Jaipur, Pushkar,
kamelritt till ett tältläger med övernattning i öknen, Ranthambore Nationalpark där vi blir informerade av projektet ”Bevara Tigrarna”, samt Agra
med Taj Mahal och Fatehpur Sikhri.
Information, beställning av detaljprogram och bokning sker hos researrangören.

Information och bokning: OmniaResor Tel. 021 - 12 90 90

OmniaResor

Stora Gatan 44, 722 12 Västerås
Fax: 021 - 18 98 90 E-post: info@omniaresor.se Internet: www.omniaresor.se

tel. 021-12 90 90
e-post: info@omniaresor.se
http://www.omniaresor.se

GÅ MED I SVENSK-INDISKA FÖRENINGEN!

http://www.indien.nu

INTERNET-TIPS
En nyhetssida med diverse nyheter
och reportage ur en ”hinduisk
synvinkel” finns på

Filmer och dokumentärer om Indien, t.ex. ”Brahmins in India have become
a minority”, ”Visit to Indian Call center”,
http://www.hinduvoice.co.uk
”India, next super power?” och liknande
Bl.a. finns ett utförligt reportage
finns på
om Richard Geeres berömda kyss av
http://www.youtube.com/watch?v=P7Xgc4ljHKM
skådespelerskan Shilpa Shetty vid
en Aids-gala i Indien.

Upplaga för detta Nyhetsbrev:
Snigelpost: 1.139 ex. E-post:
1.349 ex. Totalt: 2.488 ex.
Det är i skrivande stund dock
osäkert om snigelpostupplagan
kommer att ges ut.
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