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Innehåll:

Revolution i det fördolda – Social utveckling och kvinnofrigörelse
präglar Sydindiens landsbygd. För 25 år sedan intervjuade forskarna Göran
Djurfeldt, Staffan Lindberg, Venkatesh Athreya och Gustav Böklin mer än 350
lantbrukarfamiljer i sex byar kring floden Kaveri i Trichy-distriktet i sydindiska
delstaten Tamil Nadu. Nu har tre av dem återvänt och intervjuat samma
familjer. Vad har egentligen hänt i dessa byar på 25 år. Hur har det gått för
familjerna? Vad jobbar de med i dag? Staffan Lindberg rapporterar direkt
från fältet. Sidan 2-5

Katastrof drabbade min ungdoms drömmars land.
Jordbävningskatastrofen som drabbade Kashmir och angränsande områden den
8 oktober har krävt tiotusentals liv och raserat tillvaron för miljoner. Professor
Bo Lindblad vid Karolinska Institutet hoppas på svenskt bistöd till den
återuppbyggnad som nu måste komma i gång. Sid 6-8

Effektiv återuppbyggnad kräver lokalbefolkningens medverkan. Zofeen
Ebrahim om den kände pakistanske arkitekten Aqeel Bilgrami som oroar sig



för huruvida regeringen ska lyckas stå emot intressen som vill tjäna pengar på
återuppbyggnaden efter jordbävningen den 8 oktober. Sid 8-9

Ajit Roys krönika om provokationerna som kom av sig. Bombattentaten
mot flera marknader i Indiens huvudstad New Delhi i oktober 2005 blev en
prövning för integrationen mellan muslimer och hinduer. Religiösa grupper
försökte utnyttja folks förtvivlan genom provokativa aktioner. Men inget tumult
följde. "Om avsikten med detta barbariska dåd var att skapa ömsesidigt hat
mellan de två trosgrupperna så misslyckades det hela skändligen" skriver Ajit
Roy. Sid 10-11

Framgångsrika daliter utsatta för mordbrand. De lågkastiga daliternas
växande politiska och ekonomiska styrka i Indien ses inte med blida ögon av de
som traditionellt dominerat det indiska samhället. I delstaten Haryana har det
lett till en rad våldsdåd riktade mot daliter. Alka Arya besökte staden Gohana
i slutet av september, tre veckor efter en förödande mordbrand. Sid 11

Bomberna i Bangladesh en väckarklocka för landet. Den 17 augusti 2005
slog Bangladesh världsrekord i terror. Inom loppet av en halvtimme briserade
över 450 bomber, minituöst utspridda i hela landet. Angreppet sände en
chockvåg genom Bangladesh och har fått stora politiska efterspel. I början av
oktober kom nästa bombattack. Journalisten Viveka Risberg rapporterar från
Dhaka. Sid 12-13

”Mänskliga hästarna” förpassas till historien. Sujoy Dhar om Kolkatas
handdragna rikshor som nu rullar på sista versen. Sid 13

Zac O’Yeah om Gandhis Saltmarsch. 2005 var ett viktigt år för dem som
hyllar Mahatma Gandhis liv och gärningar. 1930 ägde den stora saltmarschen
rum med mahatman i spetsen. 75 år senare gjorde tusentals människor
samma vandring från Ahmedabad till Indiska Oceanen. Zac O´Yeah slog följe
ett stycke med "The International Walk for Justice, Peace and Freedom". Sid
14-16

Årsdagen av tsunamin fick stor uppmärksamhet och åter var fokus på
de hårdast drabbade områdena. Svenske John Senewiratne, med Sri
Lanka som sitt andra hemland, har besökt landet för första gången sedan
flodvågen. Han mötte människor som förlorat sina hem, sina barn men som
ändå beslutat sig för att låta livet gå vidare. I detta nummer låter han och
fotografen Oscar Anderberg oss ta del av dessa människors berättelser.
Exempelvis tas upp det att Sri Lankas folkvalda dammat av en gammal lag
som vill sätta stopp för bosättningar närmare än hundra meter från havet.
Buffertzonen kan innebära tvångsförfyttningar av befolkningsgrupper som
redan är hårt drabbade av fattigdom och svårigheter att försörja sig.
"Kriminellt", säger en lankesisk journalist. "Komplicerat", menar en svensk
biståndshandläggare.
Sidorna 1, 17-23 och 40

Valet av Mahinda Rajapakse till president i Sri Lanka skapade ett
segerrus hos singhala-nationalistiska krafter. Anna von Sperling rapporterar
om den nya presidentens utmaning; att motsvara de singalesiska kärnväljarnas
förväntningar
och samtidigt bevara freden. Sid 24-25

Utvecklingen i Nepal. Två artiklar av Marty Logan. Sid 26-27

Den vackra Bamiyan-dalen i Afghanistan kan komma att bli
turistattraktion på nytt. Jättebuddhorna som sprängdes sönder av talibaner
2001 är på väg att återuppstå. Med hjälp av muskelkraft – eller ny laserteknik.
Gunnar Filseth har träffat bergsklättrarna som på hög höjd gör sitt bästa för
att rädda Buddhorna. Han berättar också om spekulationerna kring den
försvunna liggande jättebuddhan i samma område. Sid 28-31

Avväpningen av afghanska milisstyrkor är avslutad. Men arbetet har
gått trögt. I slutet av september förra året hade 63 000 man avväpnats men
bara drygt 36 000 handeldvapen lämnats in. Det saknas alltså 27 000 vapen.
Börje Almqvist berättar om insamlingen som av många betraktas som ett



misslyckande. Sid 32

Parlamentsvalet i Afghanistan framgång för kvinnorna. Rapport av IPS
utsända i landet. Sid 33

Halva Pakistans befolkning lever i ständig skräck. Våldtäkt är den
grövsta formen av tortyr mot kvinnor i Pakistan. Tusentals fall rapporteras
årligen och då rapporteras ändå bara en bråkdel av alla fall. Rana Rizvi
berättar om detta med
utgångspunkt i de enskilda fallen Sonia Naz, Mukhtaran Mai och Dr Shazia
Khalid. De är några få som vågat ta strid för rättvisa, vilket inte ses med blida
ögon av president Musharraf. Sid 34-36

Utbildningens mål att vara statusbekräftande. Tina Durrani om pressen
på ungomar i Pakistan. Sid 37

Bertil Falk och den vediska vetenskapens forskningsresultat. Jan
Johansson besvarar debattinlägg i SYDASIEN 3/05. Sid 38

Recensioner:
Tina Durrani om Mohsin Hamids bok ”Moth Smoke”: Överklassens liv i
Pakistan mitt i prick. Sid 36
Lars Eklund om Amartya Sens bok ”The argumentative Indian. Writings on
Indian culture, history and politics”: Kritiska debatter kännetecknet för indisk
utveckling. Sid 37

Normalt brukar SYDASIEN endast publicera några få artiklar på
Internet. Men denna gång har vi valt att låta hela numret finns
tillgängligt i form av pdf-filer:

Ladda ner SYDASIEN nr 4/2005, sidorna 1-13

Ladda ner SYDASIEN nr 4/2005, sidorna 14-33

Ladda ner SYDASIEN nr 4/2005, sidorna 34-40
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