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Tre saker slår mig när jag efter 45 år åter-
vänder till Indien. Den första är alla rå-
djurssmala tonårstjejer i tajta jeans och 
T-tröjor, på järnvägsstationer, på gatan, 
fräsande förbi på scooter med eller utan 
hjälm. Den andra är alla djupt beslöjade 
muslimska kvinnor. Den tredje är den 
magra lilla kvinnan utanför Gandhimu-
seet i Delhi, på huk i sliten bomullssari, 
som smackar ny cement i stenläggning-
ens fogar och skopar upp den från ett 
järnfat exakt likt dem som jag och mina 
kamrater langade jord i vid brunns-
grävningsprojektet på ett gandhianskt 
ashram, då, för längesen.

Vad är en kvinna värd i Indien? Som 
överallt annars beror det på i vilken 
klass hon är född. Tjejerna i jeans och 
T-tröja tillhör den växande medelklas-
sen, som gynnas av att Indien idag har 
en av världens högsta ekonomiska till-
växttal. Unga indiska medelklasskvinnor 
utbildar sig, har jobb och karriär. Jäm-
ställdhetsfrågor diskuteras på samma sätt 

som i västerlandet. För att vara gångbar 
på medelklassens äktenskapsmarknad 
måste en kvinnas familj kosta på henne 
utbildning.  Och med utbildning vidgas 
världen, insikten växer om det egna vär-
det.

Idag ifrågasätts i Indien de religiösa 
samfundens traditionella kvinnosyn. 
Den katolska, högutbildade feminist-
grupp i storstaden Mumbai som en in-
disk läkare, Dr Astrid Lobo Gajiwala, in-
troducerar mig till, är lika ilsket militant 
i sin kritik av den patriarkala kyrkohie-
rarkin som italienskor, tyskor, fransyskor 
eller svenskor. Dr Gajiawala var den dri-
vande kraften bakom den indiska katol-
ska biskopskonferensens beslut 2010 att 
anta en jämställdhetspolicy. Från ord till 
handling är det som alltid långt, men att 
biskoparna officiellt tagit ställning har 
betydelse, menar hon.

Indiska kvinnoorganisationer kräver 
idag tillträde till hindutemplen för kvin-

nor i menstruerande ålder, något som 
hittills varit tabu. Muslimska kvinno-
grupper kräver en reform av familjelag-
stiftningen, där idag olika regler gäller 
för muslimer, hinduer och kristna, vilket 
innebär att muslimska kvinnor är under-
kastade regler i sharialagen som kraftigt 
missgynnar dem ifråga om skilsmässa 
och arvsrätt. 

Indien är ett land där mycket av för-
ändringen sker på ytan. 35–40 procent 
av befolkningen lever fortfarande under 
fattigdomsstrecket. Det finns betydligt 
fler magra små kvinnor i slitna bomulls-
saris, på landsbygden och i städernas 
slum, än häftiga unga tjejer i jeans.  

Men också fattiga kvinnor reser sig. När 
jag frågar Pamela Fernandez, som i näs-
tan 25 år arbetat för den katolska kom-
missionen Rättvisa och Fred med kvin-
nogrupper i Mumbais slum, vad hon 
tycker är den största förändringen, så 
svarar hon: ”Kvinnor är empowered nu. 
De har självkänsla.” 

”Vi är alla ledare!”
Kvinnor i mumbais slum övar folkbildande gatuteater.
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Och det stämmer, i varje fall för den 
kvinnogrupp ur slummen jag träffar. Jag 
blir djupt imponerad av kraften och frej-
digheten hos dessa kvinnor, som arbetar 
för att fattiga ska få tillgång till rent vat-
ten, ska lära sig enkel hygien, undvika 
droger och, framför allt, få bo kvar. 
Slumområdet är byggt på mark som ägs 
av Mumbais flygfält, hotet om avhysning 
finns hela tiden. ”De vill flytta männis-
korna till tolvvånings höghus utan hiss, 
där vattentrycket är så lågt att de måste 
bära vattnet alla våningarna upp. Klart 
att de inte vill flytta!”

För något år sedan skrämde kvin-
norna vettet ur den lokala polisen när 
de i flera hundratal demonstrerade för 
att kräva utredning av ett fall med en 
kidnappad flicka. När polisen krävde att 
få veta vem som var ledaren, svarade de 
med en mun: Vi är alla ledare.

Men familjer förväntas fortfarande be-
tala för att få en flicka bortgift. Det är 
ett skäl till att flickebarn är oönskade 
och ofta aborteras. En son är en tillgång, 
han drar hustru och hemgift till huset 
och försörjer föräldrarna på ålderdomen. 
En dotter kostar pengar och försvinner 
till en annan familj. Oroande nog stärks 
tendensen. Även i Kerala, delstaten på 
Indiens sydvästkust, där kvinnor tradi-
tionellt haft en stark ställning, märks en 
tendens att färre flickor föds än pojkar. 

– Är du fattig kläms du allt hårdare, 
tillgången på mark minskar, det blir 
svårare att få ihop till hemgiften, för-
klarar jesuitpatern och sociologen Fr 
James Joye vid Loyola College i staden 
Trivandrum. Det är också, menar han, 
en del av bakgrunden till det ökande an-
talet våldtäkter i Kerala. Unga män får 
allt svårare att hitta fruar. Den sexuella 
frustrationen ökar, och därmed också 
spänningarna i samhället.

Cirka 15 procent av Indiens befolkning, 
180 miljoner, är muslimer.  Den växan-
de hindunationalismen, som ser musli-
mer, och även kristna, som ”främmande 
element” i den indiska samhällskroppen, 
gör att muslimerna alltmer drar sig inom 
sitt skal. Många män arbetar i Gulfen 
och tillägnar sig en konservativ islams 
kvinnosyn. Det är, menar många jag 
träffar, viktiga skäl till att indiska mus-
limska kvinnor idag går beslöjade.

Men också flickor ur konservativa mus-
limska familjer måste idag få utbildning 
för att ha ett värde på äktenskapsmark-
naden. På det katolska Sophia Women’s 
College i Mumbai, Indiens äldsta uni-
versitetsförberedande skola för flickor, 
är 40–45 procent av studenterna flickor 
ur den muslimska eliten. Skolans akade-
miska standard är hög och rektorn, Sr 
Ananda Amritmahal, leder ett ambitiöst 
program för genusstudier. 

– Flickor ska lära sig att de kan bli allt 

vad de vill, säger hon när vi träffas. 
Visst, också de här muslimska flickor-

na bär slöja. Men jag har svårt att tro att 
de när de lämnar den här miljön, som så 
tydligt uppmuntrar flickor att läsa, tän-
ka och kräva frihet, inte gör det med en 
ny och starkare känsla av sitt eget värde 
som människor och inte bara som äkten-
skapsobjekt.

Text och foto: Ulla Gudmundson, 
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