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NAXALITERNA - 2
I förra numret skrev vi om Jan Myrdal
och hans besök hos Naxaliterna i februari i år. Myrdal åtföljdes på sin resa av
den indiske journalisten Gautham Navlakha, som har varit gift med en svenska och talar svenska. Navlakha har
skrivit en 52 (femtiotvå!) A4-sidor lång
artikel om naxaliterna och sitt besök
hos dem i tidskriften Sanhati.
Sympatisör.
Gautham Navlakha är sympatisör till
naxaliterna - vilket han själv skriver på
ett ställe i artikeln. Han argumenterar
på samma sätt som ”sympatisanterna”
till Baader-Meinhof-ligan på sin tid
gjorde: man tar halvhjärtat avstånd från
deras våld, men försvarar det samtidigt
genom att överdriva motståndarens
(statens) förtryck och våld. Dessutom
innehåller artikeln långa ideologiska,
marxist-leninistiska, utläggningar. Artikeln andas väldigt mycket 1970-tal,
precis som alla Indiens kommunister
gör.
Varifrån får de sina vapen?
Inte desto mindre är artikeln intressant,
man får reda lite på hur samhället är organiserat i de ”befriade” maoistiska områdena. Slutsatsen är att det är hierarkiskt och ofta även militärt: plutoner,
brigader etc. Man får reda lite på hur deras ekonomi fungerar. Man får däremot
inte reda på någonting om deras militära träning - var har de utbildats och varifrån får de sina vapen? Vapen nämns
knappast i artikeln - däremot finns en
utförlig skildring av hur de skaffar
grönsaker! Trots att Navlakha har ett
långt avsnitt om maoisternas historia
så får man inte reda på någonting om
den splittring som rådde (och eventuellt
fortfarande råder) bland maoisterna och
som ibland resulterade i blodiga uppgörelser dem emellan.
Undviker att svara.
Navlakha ondgör sig över den indiska
statens respons på naxaliternas milita-

rism. Detta är malplacerat, tar man till
väpnat våld så får man räkna med att
bli bemött med samma mynt (se artikeln ”Prabhakaran vs Dalai Lama” i
Nyhetsbrev 3/2009). Däremot är alla
experter eniga om att den indiska statens polisiära insatser är ganska små i
relation till yta och invånarantal. Men
när Navlakha frågar maoisterna om
vissa mord och massakrer så undviker
de att svara eller påstår att det var några andra (inom samma rörelse?) som
gjorde det.
Maoisterna har sagt att de skall ta över
hela Indien år 2050. Navlakha är lite
tveksam: hittills är de en rörelse som
finns i djunglerna och på landsbygden,
hur skall de möta stadsbefolkningen?
Indien är ju ett mångfacetterat land
med en fri press, en fri och livlig diskussion om allting - hur skall maoisterna klara av detta?, undrar han.
En ideologisk urvattning.
Anledningen till att maoisterna överhuvudtaget finns i Indien är naturligtvis myndigheternas vanstyre i de berörda områdena - det är ingen hemlighet. Men anta nu att man gör en kraftansträngning och påbörjar en social
och ekonomisk utveckling tillsammans med lokalbefolkningen. Hur
skulle maoisterna ställa sig till det?
Om maoisterna vill ta över hela Indien
så måste de förändra sin ideologi och
sina metoder, vilket skulle resultera i
en ideologisk urvattning. Om inte, så
kommer de aldrig att nå utanför de underutvecklade stamfolksområdena i Bihar och Chattisgarh.
För kan någon föreställa sig Indien
som ett maoistiskt land, med Chairman Ganapatis stora fotografier överallt, där alla tidningar till 80 % innehåller samma text, där alla gatuförsäljare och småaffärer är borta och där
folk viker undan när en utlänning vill
tala med dem?
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Planerats medan Myrdal var där.
Strax efter Jan Myrdals besök och Gautham Navlakhas artikel skrevs anföll
maoisterna en poliskonvoj och dödade 76
konstaplar. Överfallet ägde rum den 6
april. I Navlakhas artikel påstås det att
varje anfall planeras noga, måste godkännas av partiets centralkommitté m.m. innan det verkställs. Om detta är sant så
måste anfallet ha planerats medan Myrdal
var där.
Den 28 maj utsattes tåget Gyaneshwari
Express för ett attentat, med följd att det
spårade ur och c:a 148 personer dödades.
Olyckan förvärrades av att det urspårade
tåget kördes på av ett mötande godståg.
Maoisterna har förnekat inblandning i
detta attentat. Polisen säger att de har bevis för att maoisterna ligger bakom. Om
detta är sant, så har maoisterna övergett
sin ”klassbaserade” strategi och ägnar sig
nu åt terrorism. Om det inte är sant så
har de antingen dålig disciplin i sina led
eller också utger sig andra element för att
vara maoister. I samtliga dessa fall innebär det att den av Myrdal och Navlakha så
omhuldade ”ideologiska” kampen har
övergivits.
Hela Gautham Navlakhas artikel med
kommentarer av Nyhetsbrevets redaktör
insprängda kan fås från Empatum på begäran.
Se även rutan ”Vilka är naxaliterna?” på
sid 3.
SAVE THE CHILDREN INDIA
Då Nyhetsbrevets redaktör leder resor i
Indien brukar han uppmana till restriktivitet med att ge pengar till tiggare - särskilt till tiggande barn. Men eftersom resenärerna ofta vill göra något för de fattiga, så har han tagit reda på Save the
Children India’s bankkontonummer. Det
är 52205574986 i Standard Chartered
Bank, India (BIC-kod: SCBLINBB), telefon till Save the Children Fund är 009111-422 949 00.

PRISJÄMFÖRELSE
Empatum har påbörjat en prisjämförelse mellan varor och tjänster i Sverige och
Indien. Vi gör den i samarbete med företaget Litebreeze i Cochin (se Nyhetsbrev
2/2010). De indiska priserna kommer från Goa och Cochin. De svenska priserna
kommer från ”normala” svenska butiker. Vi har i regel valt de billigaste alternativen i Sverige. Vi kommer att återkomma med prisjämförelser i framtiden.
Undvik tvål, importerat rödvin och spaghetti! Visst är varor billigare i
Indien, men kanske inte så mycket som många av oss tror. Prisnivån är ganska
ojämn. Tumregel är att allting som är importerat är jättedyrt, utländska varumärken som tillverkas i Indien är ganska dyra. Tjänster är däremot avsevärt billigare i
Indien. En annan svårighet är att prisspreaden för en tjänst eller vara är så mycket
större i Indien än i Sverige. T.ex. kan man äta en lunch för tre kronor i Indien,
men också för 300 kr!
Svenska kronor. Ibland har vi fått räkna om volymerna. Varor som är väsentligt
dyrare i Indien är märkta med rött. Kurs: 1 SEK = 6 INR.
VAROR
Vitt skivat bröd, 800 g
Barilla spaghetti 500 gr
Heinz ketchup 500 g
Djupfryst kycklinglever, 450 g
Coca Cola, burk, 330 ml
Ariel, tvättmedel 1 kg
Deodorant, Nivea RollOn 50 ml
Rödvin, Perequito
Jockey kalsonger, boxermodell
Kalsonger, billigaste,
- Åhléns, anonymt märke
Ris, 1 kg
Potatis, 1 kg
Mjölk, 1 liter
- mjölk i påse, 1 liter
Smör, 500 g
Vetemjöl, 1 kg
Yoghurt, 500 g plastmugg
Ost, cheddar 10 skivor
Ägg, 6 st
Colgate tandkräm, normaltub
Tvål, 1 kg (!)
Bensin, 1 liter
Diesel, 1 liter
Bomullsbyxor, herr

INDIEN
4:20
25:80
11:9:50
4:20
25:30
25:99:20
16:50

TJÄNSTER
Hårklippning (herr)
Dagens lunch
Taxi 10 km
Hotellnatt
Hembiträde per timme 3)
Tåg, 200 km
Tandläkaren:
- Bortoperering av visdomstand
- Insättning av krona

INDIEN
10:15-35
30:fr 100
11:45:-

SVERIGE
200-350
55-85
200-300:fr 650
100:100-250

605:934:-

5.000:4.000:-

4:71
2:33
5:3:66
21:65
4:83
5:95
15:2:10
5:166:50
8:61
6:60
216:-

SVERIGE
21:9
7:45
11:95
17:5:90 + pant 0:50
47:29 1)
24:90
67:99:50
34:50
21:90
7:90
7:50
25:90
11:90
29:90
30:39
12:90
22:90
57:80
13:34
12:61
999:- 2)

1. Sverige: Via 1 kg 37:20; billigaste tvättmedlet Eldorado, rea, 17:86
2. Indien: Parthas, Cochin. Sverige: Ströms, extraerbjudande vid köp av två par.
3. Svart i Sverige, legalt i Indien.

SKATTETABELL
Indien har sänkt inkomstskatten igen.
Den nya inkomstskatten är:
Årsinkomst
Skatt
0 - 160.000
0%
160.001-500.000
10%
500.001-800.000
20%
800.001 30%
Det finns också vissa lättnader för kvinnor och pensionärer. OBS att skatteskalan inte är progressiv. Tjänar man en
miljon Rs om året så är de första
160.000 skattefria, på nästa nivå betalar
man 10% osv.
Fler skatteskalor finns på
http://multiutils.com/itax/rates10_11.htm

BÄTTRE
TILLVÄXT ÄN VÄNTAT
Indiens tillväxt ökade till 8,6 % under det
brutna räkenskapsårets fjärde kvartal, avslutat i mars. Kvartalstillväxten var marginellt lägre än väntat, men lyfte tillväxten för hela räkenskapsåret till 7,4 %,
vilket var något bättre än väntat. Kurserna på Bombaybörsen steg och valutan,
rupien, stärktes då siffrorna offentliggjordes. Enligt premiärminister Manmohan
Singh bör Indiens tillväxt ligga på 10 %
för att det ska gå att föra en rimlig politik mot fattigdom och undernäring i befolkningen. Med en inflation på omkring
10 % räknar många bedömare med att Indiens centralbank, som sedan i mars höjt
sin styrränta två gånger, stramar åt penningpolitiken ytterligare.
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INDIEN OCH GLOBALISERING
”Indien och globalisering” samt ”Indien: en annan sorts kris” var ämnena som Nyhetsbrevets redaktör ombads tala över vid ett seminarium om kapitalism, globalisering och krisen anordnat av Axel och Margaret Axelson-Johnsons Stiftelse den 3
- 5 juni på Avesta Herrgård.
Indien och globalisering är ett ämne som Nyhetsbrevet tidigare har behandlat. Nyhetsbrevets redaktör inledde med att påpeka att det finns c:a sex svenska kvinnor
som dansar indisk klassisk dans, c:a 20 personer som spelar klassisk indisk musik. Dessutom har en Demoskopundersökning år 2002 visat att 49 % av svenskarna tror på reinkarnation, jämfört med 14 % som tror på den kristna läran om himlen. Allt detta är exempel på globalisering. Indier blir ofta förvånade när de hör
detta, eftersom de ofta tror att globalisering är något som bara äger rum i Indien.
Globalisering är en mental process. Ny teknologi som t.ex. internet, e-post,
satellit-TV, snabba resor etc är endast hjälpmedel som kan resultera i globalisering, dvs i nya mentala processer. Dessa mentala processer består i att folk blir
mer välinformerade, får nya värderingar och nya lojaliteter. Eliten hr alltid haft internationella utblickar, det nya idag är att folkets breda massor kan ta del av detta.
Detta är utmanande, ju konservativare ett samhälle är desto mer utmanande är det.
Indien genomgår nu inte mindre än tre förändringar: 1) ”Inrikes globalisering”, att
olika delar av Indien integreras. T.ex kan man idag äta sydindisk mat i norra Indien, kvinnor i hela Indien är ofta klädda i ”punjabi dress” och framför allt är man
mycket mer välinformerad om andra delar av Indien än tidigare; 2) utrikes globalisering, dvs nya internationella massmedia, utländska företags närvaro etc; samt 3)
”kapitalismens triumf” efter liberaliseringarna som startade år 1991. Bokstavligen
massor av nya företag har startats, nya arbetstillfällen har skapats, och inte minst
kvinnorna är de stora vinnarna. Levnadsstandarden har stigit för alla, även för de
fattiga - trots att motsatsen ofta påstås.
Men allt detta är naturligtvis inte smärtfritt. Folk tvingas till stora omställningar.
Dels tvingas många ta nya arbeten eller acceptera nya arbetsuppgifter på sin befintliga arbetsplats, dels innebär det en stor mental omställning. En hel ideologi socialismen - utmanas.
Det är ingen tvekan om att det på sina håll finns ett motstånd mot Indiens ekonomiska framgångar. Det kan vara såväl rent känslomässigt som ideologiskt. Men
håller då indierna på att bli mer giriga och glömma sin egen kultur och sina egna
värderingar? Detta är något som ofta framförs, ibland som fråga, ibland som påstående. Nyhetsbrevets redaktör tror inte på detta. Girigheten är nog tämligen konstant, men den visar sig på lite olika sätt. Den indiska kulturen är alldeles för stor
och livskraftig för att drunkna i det internationella bruset. Indien hr alltid tagit
emot impulser utifrån och omtolkat dessa, så att de har blivit indiska. Ett fint exempel på detta är de nordindiska klassiska musiken, som uppstod i sin nuvarande
form när islam kom till norra Indien. Ett annat är MacDonalds, i vars indiska restauranger man knappast känner igen några maträtter här hemifrån. Allt har anpassats efter indisk smak.
Under avdelningen ”Kris” sade redaktören att Indien inte har någon bankkris eller
lånebubbla. Däremot har man drabbats lite grann av minskad export och av att indier i gulfstaterna har skickats hem.
Den stora utmaningen i Indien är att få med landsbygden i utvecklingen. Halva befolkningen arbetar i jordbruket, men bidrar endast med 16 % till bruttonationalprodukten. Det finns tecken på att det kan bli fart på det indiska jordbruket. Livsmedelskedjor och kontraktsodling börjar göra sitt intåg. Genmodifierade grödor
kommer att bli lika utbrett i framtiden som den gröna revolutionen. Priserna på
jordbruksprodukter måste höjas, mellanhänder rationaliseras bort, jordlotterna bli
större och ny teknologi införas. Inget av detta är omöjligt - och det kan t.o.m. gå
fortare än vi tror i dag.

VILKA ÄR
NAXALITERNA?
Till de mer militanta organisationerna kan man räkna:
Communist Party of India
(Marxist-Leninist) People's War
Communist Party of India
(Marxist-Leninist) Janashakti
Communist Party of United States
of India
Communist Party of India
(Marxist-Leninist) Naxalbari
Communist Party of India
(Marxist-Leninist) (Mahadev Mukherjee)
Till de mer moderata kan man räkna:
Communist Party of India
(Marxist-Leninist) Liberation
Provisional Central Committee,
Communist Party of India
(Marxist-Leninist)
Communist Party of India
(Marxist-Leninist) (Kanu Sanyal)
Communist Party of India
(Marxist-Leninist) Red Flag
Communist Revolutionary League
of India
Marxist-Leninist Committee
En mellankategori kan sägas utgöras av partier som Communist
Party of India (Marxist-Leninist)
New Democracy (som kombinerar
väpnad kamp med legala arbetsmetoder).
Källa: Wikipedia

DETTA NYHETSBREV
utannonseras till 1.728 mottagare.
Därtill tillkommer de som själva letar
upp Nyhetsbrevet på Empatums hemsida.
Rättelse: Maoisterna sitter inte vid
makten i Nepal, som vi påstod i förra
Nyhetsbrevet. De befinner sig just nu
i opposition.

