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Amerikanska tankesmedjor börjar 
räkna med att vi om ett par årtion-
den kommer att ha tre supermak-

ter: Indien, Kina och USA (här nämnda i 
bokstavsordning). Först på avstånd följer 
nästa stormaktsgrupp: Brasilien, EU, Japan 
och Ryssland. Det är en kombination av 
ekonomiska, demografiska och även de-
mokratiska indikatorer som ligger bakom 
kalkylerna.

Förvåningen knyter sig kanske framför 
allt till Indien. Vi vet alla att Indien redan 
idag har över en miljard invånare och 
därmed ligger tvåa i världen knappt efter 
Kina, men ändå? Är inte Indien fortfa-
rande väldigt mycket ett barfotaland, vars 
potentiella dynamik förblivit lamslagen av 
kastväsendet?

Det nymornade intresset för Indien har 
redan börjat sätta spår i bokfloden. In Spite 
of the Gods. The Strange Rise of Modern 
India heter ett av de mest uppmärksam-
made försöken att förklara vad som håller 
på att ske på den indiska subkontinenten. 
Det är en bok som inte bara läses i väst utan 
också nått de indiska bästsäljarlistorna. 

Författare är den brittiske journalisten 
Edward Luce, som 2001–06 var chef för 
Financial Times’ Sydasienredaktion.

Luces bok är en ovanligt lyckad kombi-
nation av historia, ekonomisk analys och 
självupplevda episoder och samtal. Han 
utgår från det självklara, men ofta förbi-
sedda, att Indiens kända historia är ungefär 
lika gammal som vår egen västerländska 
civilisations, att Indien är lika stort till ytan 
och lika variationsrikt som Europa väster 
om Ryssland och har en folkmängd som 
vida överstiger någon annan världsdels och 
endast kan jämföras med Kinas.

De två viktigaste årtalen i landets mo-
derna historia är 1947 och 1991. 1947, 
d v s för exakt 60 år sedan, blev Indien 
fritt från Storbritannien. Mycket tack 
vare Mahatma Gandhi skedde det under 
jämförelsevis fredliga förhållanden. Men 
det muslimska Pakistan, som då också 
inkluderade nuvarande Bangladesh, gick 
sin egen väg med ohyggliga flyktingkata-
strofer som konsekvens. 

Det var nu Nehru som premiärminister 
lade grunden till ett demokratiskt, sekula-

Indien vid 60
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ristiskt, alliansfritt och i ekonomiskt hän-
seende socialistiskt inriktat Indien. Mycket 
av detta präglar alltjämt kongresspartiet 
som fortfarande domineras av hans familj: 
dottern Indira Gandhi (ej släkt med mahat-
man), hennes son Rajiv Gandhi och nu den-
nes änka den italienskfödda Sonia Gandhi. 
Indira Gandhi sökte regera med något mer 
autokratiska metoder, men tvingades tänka 
om. Att både hon och sonen blev mördade 
har inte avskräckt familjen från fortsatta 
politiska ambitioner. Ranjivs och Sonias 
barn står nu på tillväxt.

1991 är det år då Indiens nuvarande pre-
miärminister Manmohan Singh, som då var 
finansminister, lade om den ekonomiska 
kursen från Nehrus socialistinspirerade 
politik till en mera marknadsliberal. Det 
är den liberaliseringen som ligger bakom 
Indiens nu accelererande ekonomiska 
tillväxt. Trots vissa alltjämt kvardröjande 
inskränkningar rör det sig om en nästan 
explosionsartad expansion. Det är emel-
lertid inte industriproduktionen som är 
motorn utan tjänstesektorn symboliserad 
av IT-ålderns ”call-centers” i Bangalore. 
Vad som härvidlag betyder mycket är att 
man som arv från den annars så förhatliga 
kolonialismen bevarat engelska språket 
som lingua franca i ett Indien som vimlar 
av olika språk och t o m olika alfabet.

Att Indien 1998 blev en kärnvapenmakt 
har däremot hittills inte spelat någon större 
roll. Kina var det ju redan och Pakistan 
blev det några dagar efter Indien. Någon 
permanent plats i FN:s säkerhetsråd har 
man inte fått.

Så långt den nya ljusa bild som Luce väl-

taligt återger. Men under den sofistikerade 
engelskspråkiga IT-ytan sker förändring-
arna långsammare, understryker han. Fler 
blir visserligen läskunniga, den absoluta 
fattigdomen i byarna och storstadsslum-
men minskar och levnadsåldern stiger, men 
alltjämt präglas mycket av kastväsendets 
sociala tvångströjor och föreställningar om 
att hemvävt är bäst. Miljömedvetandet är 
underutvecklat, AIDS grasserar nästan som 
i Sydafrika, och korruptionen är satt i sys-
tem, vilket bl a försenar privatiseringar.

Indien behöver framöver importera mer 
olja och gas för sin snabba expansion. 
Därav skärpt konkurrens med Kina, EU 
och USA och försiktighet i umgänget 
med länder som Iran och Sudan, fortsätter 
författaren.

Detta gäller generellt, men, som Luce 
är angelägen att framhålla, är de regionala 
skillnaderna mycket stora. De sydliga del-
staterna Tamil Nadu (Madras) och Kerala 
ter sig i flera hänseenden mer avancerade, 
vilket kan ha med öppenheten mot havet 
och andra kulturer att göra. Punjab och 
Gujarat i nordväst har också ett bättre rykte 
om sig. Mumbai (Bombay), som traditio-
nellt varit inkörsporten för impulser från 
väst, är ett fall för sig. Idag kanske mest 
känt för Bollywood, d v s den indiska 
filmindustrins svar på Hollywood. I allmän 
glans har Mumbai emellertid fått stryka 
på foten för New Delhi, som inte längre 
är den stilla ämbetsmannastad den bygg-
des som. Dess tunnelbana har t ex blivit 
ett exempel för resten av landet, nämner 
författaren. Anmärkningsvärt nog går han 
nästan helt förbi Kolkata (Calcutta), länge 
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landets ekonomiska centrum, ökänt för 
sin slum, men i Indien också berömt som 
nobelpristagaren Tagores och många andra 
intellektuellas högborg.

Kongresspartiet var länge statsbärande, 
men motkrafterna samlade sig så små-
ningom under ledning av hindunationa-
lister och har några gånger fått majoritet i 
parlamentet och bildat regering. De har, om 
man får tro författaren, visat sig minst lika 
korrupta som kongresspolitikerna, men 
har ett klarare definierat program än kon-
gresspartiet, som fortfarande mest samlas 
kring familjen Nehru–Gandhi. Såsom Luce 
framställer saken befolkas kongresspartiet 
rätt mycket av lycksökare, medan hindu-
partiet utmärks av bigotteri. 

Hur landets 85% hinduer röstar beror 
ofta på kasttillhörighet. Kasttillhörighet är i 
sin tur mer att jämföra med etnisk tillhörig-
het än med klass, betonar författaren. Han 
redovisar också innebörden av begreppet 
sanskritisering, nämligen att folk från de 
lägre kasterna, vare sig de bokstavligen lär 
sig brahminernas sanskrit eller ej, tillägnar 
sig högre kasters levnadssätt, ideal och 
rent av gudar.

Luce tar sina läsare med till olika vis-
hetslärare som verkar inom den i princip 
rätt toleranta hinduismen. Mycket i Indiens 
religiösa föreställningsvärld och tradition 
ter sig svårgenomträngligt för rationella 
västerlänningar. Men den som vill få en 
uppfattning om landet får inte bortse från 
denna dimension i indiskt liv.

Den största religiösa minoriteten är 
muslimerna, som utgör ungefär 150 milj, 
d v s lika många som i Pakistan eller i 

Bangladesh. Bortsett från det omstridda 
Kashmir bor de flesta mest över allt i lan-
det. Luce har flera intressanta iakttagelser 
att redovisa om dessa muslimer. De har inte 
utgjort någon femte kolonn under Indiens 
krig med Pakistan, våldsamheter utbryter 
väl så ofta mellan shia- och sunnimuslimer 
som mellan muslimer och hinduer, de har 
inte tillhandahållit någon grogrund för 
internationell terrorism. Det senare vill 
Luce gärna tolka som ett gott betyg åt den 
indiska demokratin.

Det övervägande muslimska Kashmir, 
som delas av en eldupphörlinje från 
1949 – där det f ö alltjämt finns svenska 
FN-observatörer – är ett kapitel för sig. 
Självstyrelse i någon form låter tilltalande, 
som Luce framhåller, men är nog svårt att 
förverkliga. Under tiden fortsätter våldsdå-
den. De indiska arméstyrkorna i Kashmir 
är f n långt större än de brittiska någonsin 
var i hela Indien!

När det gäller det latent irriterade förhål-
landet mellan Indien och Pakistan pekar 
Luce på det faktum att det alltjämt inte 
finns samma skyddsnät av direktkontak-
ter på berörda nivåer mellan dessa båda 
kärnvapenmakter som det växte fram 
mellan USA och Sovjetunionen efter 
Kubakrisen.

Avslutningsvis spekulerar Luce en del 
om Indiens relativa framtid. Indien kom-
mer, menar han, först att gå om Japan 
ekonomiskt, sedan Kina i folkmängd och 
slutligen USA i antalet engelskspråkiga. 
Allt detta före 2050, om indierna inte 
spelar bort sina kort.

Sedan återstår att se hur den nya super-
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maktens förhållande blir till Kina, USA 
och världen i övrigt? I USA frågar man 
sig redan om det Indien man nu medvetet 
stöttar i dess tävlan med Kina kommer att 
bli en naturlig demokratisk, engelsksprå-

kig bundsförvant som Storbritannien, en 
självisk och uppstudsig meningsfrände 
som Frankrike eller en farlig konkurrent 
som Kina.   


