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Indien skulle kunna sjunka i havet utan 
att någon brydde sig om det! Så cyniskt 

och avfärdande kunde många resonera 
ännu i början av 1970-talet, även om de 
aldrig vågade utrycka sig lika grovt. Idag är 
människor förvisso medvetna om ett annat 
Indien än det myllrande fattiga, en jättena-
tion i färd med att gå ikapp västvärlden, 
överskuggad endast av att Kina ligger före. 
I internationella rådslag kring handel och 
levnadsbetingelser tar landet ton – ingen 
kan längre göra upp räkningen utan hän-
syn till framför allt de stora i vad som för 
avfärdades som ”tredje världen”.

Medvetandet om Indiens väg framåt, 
ekonomiskt och tekniskt en kommande 
stormakt, skärps av faktum att landet sedan 
35 år är en kärnvapenmakt, tidsmässigt 
världens femte, därtill granne med en an-
nan kärnvapenmakt, det instabila Pakistan. 
Bushadministrationens beslut att stödja 
Indien på kärnenergiområdet betraktas av 

många som förhastat och föga ägnat att dra 
in Indien i försöken att hindra kärnvapnens 
spridning.

Världen har inte längre råd att negligera 
detta Indien. Ändå skrivs förhållandevis 
litet om landet, åtminstone i den nordiska 
akademiska världen. Det är som om det 
fortfarande inte hade kommit särskilt långt 
från strandkanten.

Desto viktigare är det att några ändå 
satsar på att forska om Indien. En av dem 
är den finländske överstelöjtnanten vid 
försvarsuniversitetet i Helsingfors, som 
i år har publicerat avhandlingen Nuclear 
Weapons and Indian Foreign Policy. Titeln 
anger en ambition att värdera kärnvapnens 
roll i indisk utrikes- och säkerhetspolitik.

Arvet från den första självständighetsti-
den gjorde det inte självklart att Indien med 
sina inre problem och sociala spänningar 
skulle använda resurser till att utveckla 
egna kärnvapensystem. En klyfta gapar 
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mellan Mohanda Gandhis och många an-
dra indiers moraliska ickevålds-principer 
och statens politik i verkligheten. Många 
faktorer har påverkat utvecklingen – såväl 
personligheter och interna faktorer som 
internationella påtryckningar och bilaterala 
konflikter.

Ett särdrag är att Indien har kunnat avva-
ra en kärnvapendoktrin och ett strategiskt 
lednings- och kontrollsystem. Kerttunen 
nedvärderar det nationella säkerhetsråd 
som inrättades 1999. I varje fall tills vidare 
är det premiärministern som fattar alla be-
slut i kretsen av sina närmaste rådgivare, 
ofta personer utan uttalat politiskt ansvar. 
Som en stor brist ser författaren en total 
avsaknad brist på långsiktig planering och 
analys. I parlamentet och massmedierna 
förs heller ingen debatt värd namnet.

Med sin av teoribildning välunder-
byggda avhandling vill Kerttunen bidra 
till litteraturen om kärnvapnens roll i 
nationell och internationell politik med 
ett sydasiatiskt perspektiv på en annars 
anglo-amerikansk domän. Han granskar 
vad man kan kalla för en indisk strategisk 
kultur utifrån bland annat vad författningen 
stipulerar. En genomgång av snart sextio 
års indisk utrikes- och kärnvapenpolitik 
följs av en granskning av den ledning som 
utövas av premiärminister Manmohan 
Singhs regering. 

Den Oxfordutbildade ekonomen Singh 
är en av det självständiga Indiens vik-
tigare figurer. Som en framträdande 
representant för det ofta(st) statsbärande 
kongresspartiet och tidigare finansminister 

bidrog han verksamt till den för landet 
nödvändiga ekonomiska liberaliseringen 
i början av 1990-talet. Sedan 2004 leder 
han den regering som baseras på koalitio-
nen UPA (United Progressive Alliance) 
med kongresspartiet som tyngsta part. 
Den efterträdde motståndarna i NDA 
(National Democratic Alliance) lett av 
det hindunationalistiska BJP (Bharatiya 
Janata Party).

Vad utmärker då UPA-regeringens – el-
ler snarare Manmohan Singhs – politik 
vad det gäller utrikes- respektive kärnva-
penpolitik? Kerttunen pekar på alternativa 
förhållningssätt: En regering kan välja 
mellan en öppen samarbetsmodell och 
en mer inåtvänd hantering som vänder 
sig mot utländska försöka till inflytande. 
Båda alternativen kan faktiskt fungera 
parallellt för en regering, men är givetvis 
utomordentligt problematiskt.

I princip hade Indien i sin utrikespolitik 
kunnat välja att isolera sig från sina gran-
nar Kina och Pakistan och inte eftersträva 
någon dialog alls. Globalt skulle landet 
kunna nöja sig med sin nuvarande politiska 
och ekonomiska roll och inte aktivt söka 
medlemskap i olika organisationer och 
grupperingar. Samtidigt kunde Indien på 
kärnvapenområdet aktivt ansluta sig till 
strävan att rusta ned världen.

Så ser det alltså inte ut. På det utrikes-
politiska området vill Indien delta i de 
viktigaste internationella organen, vidga 
sin inflytandesfär, engagera sig i dialog 
med Kina och Pakistan (hur svårt det än 
är ibland) och använda sin diplomatiska 
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förmåga för att befordra social och ekono-
misk utveckling. När det gäller den egna 
kärnvapenförmågan vill Indien undvika 
främmande inflytande över det egna va-
penprogrammet, vidmakthålla ett själv-
ständigt beslutsfattande, utveckla inhemsk 
teknisk förmåga och stärka den nationella 
säkerheten med militära maktmedel.

Det här kändes kanske särskilt oroande 
i omvärlden – och möjligen betecknande 
för den regimens drivkrafter – under åren 
av BJP-styre (senast 1999–2004). Men 
det visar sig i Kerttunens undersökning att 
UPA, trots skillnaden i ideologiska rötter 
och inrikespolitiska mål, för en med NDA 
praktiskt taget identisk kärnvapenpolitik.

En av författarens slutsatser är sålunda 
att Indiens nuvarande regering bedriver 
en kärnvapenpolitik som inte ter sig för-

enlig med dess utrikespolitik. Indiens lit 
till kärnvapen är hur som helst uppenbar. 
Avsikten är att gradvis skapa en triad av 
kärnvapenplattformar liksom ett robust 
system vad det gäller ledningskedjan för 
planering, beslutsfattande och verkstäl-
lande. 

Det låter som om morgondagens indiska 
kärnvapenarsenal blir mera strukturerad än 
dagerns. Frågan huruvida detta bidrar till 
ett avspänt Sydasien har Mika Kerttunen 
inget svar på. Men med sina analytiska 
verktyg har han gett läsaren nya möjlig-
heter och ett bättre underlag för att själv 
dra sina slutsatser.

Recensenten var 1973–1998 utrikesredak-
tör i Dagens Nyheter. Han är ledamot av 
KKrVA.

 

  


