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MAGASINET

KI.ASSEKAMPEN

Kaste mot kaste

Loven om kastekvotering til offentlige stillinger i India møter de samme argumentene som brukes mot kvinnekvotering. (Foto: Siri Jensen)

Jeg
kommer til
.
Delhi midt i en
.blokade.

P

å veien inn fra
flyplassen blir
melkebilen
ved siden av
oss plyndret,
og bilen foran
oss får sluppet
lufta ut av dekkene. Vi får en
klar melding om å snu. Etter 4
timer på flyplassen gjør vi et
nytt forsøk og kommer fram,
etter å ha passert utallige øde
lagte busser og blitt stoppet 3
ganger. De to første ble vi vin
ket videre fordi vi var damer;
tredje gang måtte vi betale 10
rupier.

Overkaste
mot underkaste

Det som foregår er en offensiv
fra de høyere kastene mot en
regjeringsbeslutning om å re
servere 27 prosent av jobbene i
offentlig sektor for de såkalt
OBCs, (other backward cas
tes), dvs, folk i kaster som er
blitt hengende etter i utvikling
en, men som ikke tilhører de
aller laveste. For dem, og for
en tilsvarende gruppe stam
mer, har det vært kvotering på
22,5 prosent av offentlige job
ber siden frigjøringa i 1947.
Studentene er i ledelsen; un
der 5 prosent av studentene
kommer fra de kastene som nå
skal favoriseres. Studentene
forsvarer sine privilegier i en
situasjon der det er trangt om
jobber. Kvinnelige studenter
argumenterer med at de ikke
vil ha arbeidsløse ektemenn og
avslører dermed sin kastetenk
ning; menn fra lavere kaster er
tydelig uakseptable. Pressa er
ensidig på deres side.

Mot kvotering
Argumentene mot kvoteringa
er til forveksling lik argumen
tene mot kjønnskvotering:
- En slik kvotering vil

nettopp opprettholde skillet
mellom kastene, mens målet
fra 47 var å fjerne det. Noen
skriver som om the Mandal
Commission har funnet opp
kasteskillene på ny.
- Kvotering vil senke kvali
teten på offentlige tjenester,
føre til ansettelse av middelmå
dige leger, hindre effektiv bruk
av ny teknologi osv.
- Det er urettferdig overfor
velkvalifiserte folk, urett mot
lavere kaster kan ikke gjøres
godt igjen med ny urett. At 52
prosent av befolkningen nå
skal få 27 prosent av offentlige
jobber gjør ikke noe inntrykk.
Fra deler av venstresida
kommer argumentet om at det
istedet må være riktig å reser-

vere jobber etter økonomiske
kriterier. At det fins dårlig stil
te også i høyere kaster og at
det er de bedrestilte i de lavere
som vil stikke av med jobbene.
Og plutselig snakker og skri
ver folk om klasseskiller som
ikke har gjort det på lenge.
Mens andre understreker at all
organisering og kamp på
grunnlag av kaste står i motset
ning til klasse- kampen.
Slik er dette spørsmålet blitt
et viktig politisk og ideologisk
spørsmål langt utover de prak
tiske konsekvensene. De øvre
kastene kan si at kasteskillene
er forelda og bør proklameres
vekk; de møter ikke daglig
konsekvensene i tusen små og
store ting. Fortsatt kan de øvre

kastene nekte lavere å ta drik
kevann av landsby-brønnen.
Fortsatt er de lavere kastenes
kvinner fritt vilt. Også i ar
beiderklassen gjør kasteskille
ne seg gjeldende blant annet i
skillet mellom fast ansatte ar
beidere og kontraktarbeidere.
For og imot Mandal Commis
sion er blitt et spørsmål om på
hvilken side du står.
Men mange intellektuelle
har store problemer og mange
argumenter både om taktikk
fra regjeringa og alle de prak
tiske vanskene. Og sjølsagt vil
ikke denne kvoteringa løse alle
problemer, og noen av de
mange praktiske argumentene
kan sikkert ha noe for seg,
men kvoteringa er en del av et

opprør for demokratiske rettig
heter.

M-1-gruppene for
De fleste m-1-gruppene tok et
klart standpunkt for kvoter
inga og i Dehli var det konkret
samarbeid. Et viktig argument
er at kasteskillene bare kan
fjernes gjennom at det nettopp
utvikler seg klasseforskjeller
innafor hver kaste og at alle
kaster er representert i alle
klasser.
I Dehli dominerte motstan
derne av kvotering, med sine
blokader og demonstrasjoner.
Mest studenter og ungdom. De
som tok penger av oss var en
gjeng unger og ungdom som
åpenlyst nøt å være herrer på
gata. Universitetene og skole
ne ble stengt for å hindre at de
ble sentre for videre bråk. Da
jeg var i Dehli så det hele ut til
å. roe seg ned og skolene ble
åpnet igjen. Overklassens stu
denter er også redde for å kom
me i konflikt med politiet og
ødelegge karrieren. Etterhvert
kom også tilhengerne på ba
nen.
De siste dagers meldinger
viser at kampene har blusset
opp igjen. Og som i de fleste
kamper i India har det ikke gått
uten at politiet har skutt og
drept. F.eks. i Patna, i Bihar,
skjøt og drepte de 5 som de
mon- strerte mot kvoterings
forslaget. For det er i Nord den
ne kampen står nå, store deler
av Sør-India har tidligere gjen
nomført ulike former for kvo
tering og styrkeforholda mel
lom kastene er anderledes.
Vi kom ikke til Patna fordi
byen var avsperret. Kulehull i
vinduene på natt-toget hører
med blant mine inntrykk fra In
dia.
SIRI JENSEN
I INDIA
Dette er den første av en se
rie artikler om India fra Siri
Jensen, som besøkte landet
.. tidligere i høst.
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Mote med landsbybeboere i Basuhari.

-Kampen om jorda
Om lag 70 prosent av Indi
as befolkning bor på
landsbygda.

J

eg besøkte noen små landsbyer i Bi
har, Indias fattigste delstat, der lands
bygda fortsatt er prega av store jordei
ere og eiendomsløse landbruksarbei
dere i ulike slags leilendingssystemer.
Marxist-leninistenes analyse er at In
dia fortsatt er et halvkolonialt, halv
føudalt land. Forøvrig er Bihar sam
men med Andhra Pradesh de to områdene i India
som har hatt mest omfattende bondeopprør si
den slutten av 60-tallet.

Drap i Basuhari
Da jeg kom til Basuhari var aktivistene i full
gang med å mobilisere i mange ulike landsbyer
til en demon-strasjon mot en jordeier et annet
sted i området som hadde slått ihjel en landarbei
der som tidligere hadde nektet å være bundet til
jorda med stavnsbånd. Jordeieren hadde etterpå
gått på en fest og skrytt av at han hadde drept et
skadedyr. Denne jordeieren hadde en lang histo
rie med overgrep. Bl.a. hadde han tidligere bun
det landarbeidere til en jeep og tvunget dem til å
løpe til de døde. Med en bror i politiet var han
også kjent for å ødelegge bevis. la vitner forsvin
ne osv. Kravet fra aksjonskomiteen som var
bredt sammensatt, var at
�-------- det skulle settes ned en
Dette er den andre spesiell
undersøkelav Siri Jensens ar- seskommisjon, uavhengtikler fra India etter ig av den lokale politiet.
·· en reise tidligere i
Innbyggerne i Basuhøst. Neste artikkel
handler om kvinne- hari hadde jaget sin
egen lokale jordeier på
kampen.
nukt etter en kamp som

hadde vart siden 1981. Det starta med motstand
mot at over 100 personer, de fleste i landsbyen,
ble mistenkt for å stjele et musikkinstrument et
ter en slags konsert arrangert av jordeieren.
Folk i landsbyen tok kontakt med partiet som
fikk dem ut av knipa. Deretter starta kampen for
høyere lønn til landarbeiderne, som i hele perio
den fram til nå er tidobblet. De organiserte også
mot jordeierens overgrep mot kvinnene. Men
kampen ble utvidet til en kamp for jorda til den
som dyrker den. Under ledelse av bondeor-gani
sasjonen Bihar Kisan Samiti.

Kampen om jorda
Det starta en kamp der hvert framstøt fra landar
beiderne er blitt møtt med arrestasjoner og vold
fra politi og godseiernes lokale bander. Arbeider
ne har hindret godseieren i å dyrke jorda, de har
ødelagt såkorn, gjødsel og redskaper, de har sjøl
dyrket jorda og høstet kollektivt. Og de har be
skyttet seg med våpen mot jc,·deierens reaksjo
ner og overgrep. De forteller med stor glede om
da politiet omringet dem for å ta ulovlige våpen
og kvinnene smuglet våpnene ut i sariene sine.
En leder som var under jorda og ettersøkt, kled
de seg som en kvinne og slapp unda.
India har regler for hvor mye jord det er lov å
ha. I Bihar er det ca. 60 mål, når jorda har tilgang
til vanning slik at det blir to avlinger. Jord over
det taket skal deles ut til jordløse. For å få dette
overholdt trengs både væpna kamp og juridisk. I
Basuhari brukte jordeieren en vanlig metode,
jorda var registrert på et tempel, i navnet til 21
ulike guder. Etter 87 er det en ulovlig metode. Så
de reiste sak mot ham som de tilslutt vant, men
jordeieren har anket så de lovlige rettighetene
lar vente på seg. Ennå har de ikke fått inn første
høst fra egen jord. Og av sikkerhetsgrunner tør
de ikke la oss være mer enn en natt i hver lands
by.

«Over taket»

Flere landsbyer i området har starta med okku
pasjon av den delen av godseiernes jord som er
over det lovlige «taket». Etter å ha organisert seg
setter de opp et rødt banner: dette er jord «over
taket», vi vil ikke tillate at det blir dyrket, det til
hører oss. I en landsby hadde det nettopp vært
en væpna konfrontasjon etter at godseieren had
de fjernet banneret og 300 mennesker hadde satt
det tilbake. Med tilstrekkelig stor støtte fra
andre landsbyer hadde presset blitt for stort og
godseieren hadde trukket seg tilbake. Midlerti
dig, også her venta de på neste trekk. Det under
strekes for oss at det har liten nytte å reise kam
pen om jorda lovveien dersom en ikke setter
makt bak krava og okkuperer jorda. Saka kan
treneres gjennom 5 lovinstanser og i mellomtida
kan landarbeiderne være drevet bort av sult.

M-1-leda
I dette området er kampen ledet av en av m-1gruppene i India. Også andre grupper opererer i
Bihar, til dels i samme området. Det er noen kon
frontasjoner, men også samarbeid, som nå i de
monstrasjonene mot mordet på landarbeideren.
Tradisjonelt har uenighetene i m-1-bevegelsen
bl.a. dreid seg om rolla til den væpna kampen i
den nåværende fasen - hvor mye selvforsvar,
hvor mye offensive angrep på lokale undertryk
kere? Om forholdet mellom den militære sida og
jobbinga i masseorganisasjoner. Mer om det sei
nere. Uansett er det enighet om at væpna kamp
er nødvendig i dagens India både for å oppnå selv
de mest opplagte, lovfesta demokratiske rettig
heter på landsbygda og for å gripe den politiske
makta.
SIRI JENSEN
I INDIA

KLASSEKAMPEN
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Siri Jensen molte kvinner som er iferd med å stille hard�;e krav
i landsbyene i denfattige delstaten Bihar under en reise til India
nylig.

Kvinnekrav
i Bihar

I Indias fattigste

delstat, Bihar, gjør
kvinnene seg be•
merka i og rundt
det lokale m-1-par
tiet.

B

asuhari snakket jeg til
aktivister om kampen i
Norge. Og spesielt om
erfaringene i kvinnekampen.
Vi var to kvinner, så kvinnene
var spesielt invitert. To saker
fikk respons, det ene var at
kvinnemishandling var uforen
lig med partimedlemskap. Her
slår de oss, var kommentaren.
Det andre var kvinnelønna og
dobbeltarbeidet. Det ble livlig
diskusjon, etter møtet.
Folkemøte i Sanura
Enda livligere ble det i nabo
landsbyen Sunara. Først en dis
kusjon på et spontant folkemø
te som oppsto mens vi ble vist
rundt i landsbyen. Plutselig
kom noen bærende med 3 gam
le stoler og det ble møte. Ny
runde om Norge og kvinnene.
Og hissig diskusjon da en
mann sa at kvinnene var så til
bakeliggende at de ikke fort
jente likestilling. Den lokale
organisatoren, Farsani, benyt
tet anledningen til folkeopplys
ning. Men vekten han la på
kvinnenes egen rolle i familien
ved at de gir mer mat og utdan
ning til gutter enn til jenter,
førte til at noen kvinner ble
provosert og gjentok igjen og
igjen at fattigdommen var ho
vedproblemet.

Kamp om senga

Diskusjonen fortsatte på et
kvinnemøte om kvelden. Det
begynte med at Govind, som
fulgte meg, spurte om ikke
kvinnene også skulle sitte på
charpoyen, senga som brukes
til å sitte og ligge på både ute
og inne. Hun spurte menna om
de lot kvinnene sitte på bak
ken. Nå hadde de tatt retten til
å sitte på charpoyen fra zemin
daren (godseieren hadde tidli
gere enerett på å sitte slik
utendørs), ville de da nekte
kvinnene? Kvinnene tok imot
invitasjonen raskt og kontant
og en mann som ikke flytta
seg, ble feid vekk.
Govind spurte om de hadde
fått tildelt jord etter at jordeie
ren var drevet vekk. Kvinnene
sa at de ikke hadde fått jord i
sitt eget navn, enda de hadde
deltatt aktivt i kampen og det
Dette er den tredje av Siri
Jensens artikler fra en reise i
India tidligere i høst. De to
foregående sto på mandag
og tirsdag.

var det viktigste kriteriet som
ble brukt. De lokale lederne
spurte hvorfor de ikke hadde
stilt krava sine mer aktivt, og
viste til en kvinne i Basuhari
som hadde deltatt i kampen,
krevd land og fått det. Kvinne
ne ble sinte, viste til at de had
de vært med på å ta utstyr og
redskaper fra godseieren, vært
med på ulovlig innhøsting osv.
En kvinne sa at de ikke fikk
land fordi menna trodde at
kvinnene ville gå fra dem hvis
de fikk egen jord. Dette ble be
krefta av en av menna.

Rett til møter

Kvinnene var også sinte fordi
de ble møtt med at de ikke stil
te opp på møtene. Svaret deres
var kontant: Vi blir ikke inn
kalt. De lokale lederne sa at de
innkalte alle, men det viste seg
at den som innkalte som regel
bare gikk utafor husene, slik at
kvinnene ikke fikk vite noe. Og
dessuten ble møtene holdt på
tidspunkter da kvinnene var
opptatt med mat og barn. Le
derne ble litt defensive, gikk til
angrep, og spurte hvorfor
kvinnene ikke lot svigerdøtre
ne sine komme på møtet?
Før regnet kom og avslutta
møtet altfor tidlig, ble det enig
het om 2 ting:
* Møtene skal holdes på tids
punkter som passer for kvinne
ne.
* Alle kvinnene skal bli inn
kalt og menna skal få beskjed
om å ta med kvinnene i sitt
hushold. For mannlige aktivis
ter kan ,anskelig oppsøke
kvinnene spesielt.
Diskusjonen om kvinner og
rettigheter til jorda er helt
sentral for utviklinga av kvin
nenes stilling på landsbygda. I
Basuhari er de kommet til sta
diet der jorda gis i felles navn,
bare kvinner som er enker el
ler uføre har fått i eget navn. Et
untak var en familie der begge
hadde vært aktive i kampen og
mannen truet med å gå fra
kvinnen. Der gikk partiet inn
for at jorda skulle gå til kvin
nen, og jeg ble fortalt at man
nen oppførte seg bedre etter
på.
Etter dette spurte jeg flere
ulike m-1-grupper om denne
diskusjonen. De fleste fordelte
jorda etter familier, i mannens
navn. De sa at diskusjonen ikke
hadde kommet opp. En gruppe
gikk inn for at den nye jorda
var kollektiv eiendom og at den
enkelte (ikke familien) fikk ris
o.l. utfra arbeidsinnsats på jor
da, i tillegg til at noe ble fordelt
utfra behov, som f.eks. mange
barn. Heller ikke de kommer
til å komme utenom spørsmå
let om verdsetting av kvinners
arbeidsinnsats. Men skal m
l'ere
vente til kvinners
spørsmål presser det fram?
SIRI JENSEN

Onsdag 12. desember 1990
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Indias kvinner

Rajkomari, Meena og Nira i Fonon mot kvinneundertrykking.

Det tar tid å dan
ne seg et bilde
av kvinnebeve
gelsen i India.

D

et sterkeste
inntrykket
gjør ele flotte
damene du
møter, som
midt oppi alle
fo rskjellene
sliter med ele samme proble
mene som vi i Norge, både i li
vene sine og i politikken. Som
Meena, som har sønnen hos fo.
reldrene sine mens hun sjøl er
partiaktivist på heltid. Men
først et slags overblikk. For en
kelhets skyld kan vi dele beve
gelsen i tre.

Partiene og
kvinnene

De ulike partiene har sine
kvinneorganisasjoner.
Hvor
mange av dem som kan define
res til kvinnebevegelsen er
sjølsagt et spørsmål, ettersom

T

ele fleste blir knytta til regjer
ingsmakta gjennom partiet sitt
i elet minste i noen stater. Sjøl
fikk jeg først og fremst kontakt
med kvinner i ml-gruppene,
som tildels hadde egne kvinne
organisasjoner/grupper. Solid
plassert i en tradisjon som har
gitt kvinnespørsmålet lite vekt,
strever de med å få elet plassert
på dagsorden i sine partier.
Fortsatt dominerer «kvinne
kamp er jo egentlig klasse
kam1:>-tradisjonen.» Det sies at
kvinner må mobiliseres på
egne krav, og alle mener at
vold mot kvinner, voldtekt, sati
(enkebrenning) og dowry
(medgift) er viktige spørsmål.
Men dette kombineres med et
tildels sekterisk syn på kvinne
grupper som ikke setter kvin
nekampen inn i et revolu
sjonært perspektiv. Samtidig
leder ml-gruppene folkelige
kamper på landsbygda og i fag
bevegelsen, der kvinnene spil
ler en viktig rolle og der kvin
nespørsmåla tvinger seg fram
som en del av kampen.

Utallige
De uavhengige kvinnegruppe
ne er små og utallige. I Dehli
møtte jeg kvinnene i forlaget
Khali for women, redaktøren
av magasinet Manushi, Saheli
som først og fremst jobba mot
skadelige prevensjonsmidler,
en forskergruppe innretta på
kvinner og en løsere gruppe av
feminister. I Bombay traff jeg

Forum mot kvinne- under
trykking og Kvinner og media
gruppen. Forumet besto av

kvinner fra mange ulike grup
per, også ml-erne, som samar
beida om kampanjer og aksjo
ner. Bl.a. forsvar av systemet
med kvinnevogner på t-banen
slik at kvinnene i arbeiderbyen
Bombay kunne komme seg til
og fra jobb uten å bli trakas
sert.

Enke-brenning
Kvinner og media-gruppen
hadde jobba spesielt med å do
kumentere et tilfelle av sati,
enke-brenning, eler enka ble
gjort til helgen og dyrket etter
på. De har også nylig anmeldt
et hefte som heter Hvordan

voldta? som inneholder en
oppskrift på hvordan man gjør
det. Og de tar opp pornografi.
Mange grupper har tatt opp
vold mot kvinner og det har
vært store kampanjer for endra
lovgivning på områder som
voldtekt, dowry etc. Anklagen
mot disse gruppene har vært at
de for det meste har bestått av
intellektuelle, men de har opp
lagt spilt en viktig rolle i å
utvikle kvinnebevissthet og
sjølstendige analyser og studi
er av kvinnenes situasjon i In
dia.
Fins det en kvinnebevegelse
i India? Spørsmålet reises for
meg av Madhua, redaktøren i
Manushi. Men også m-1-menn
sier at kvinnebevegelsen er
svak og ikke har massekarak
ter. Det høres ut som en
undskyldning for ikke å ta
spørsmålet alvorlig. Kvinne
gruppa i Bombay har akkurat
hatt helgeseminar og diskutert
nødvendigheten av å formulere
problemene slik de ser ut for
kvinnene sjøl. Er det forbindel
ser mellom ml-kvinnene, de au
tonome gruppene og massene
av kvinner?

Massebevegelser
Mitt høyst foreløpige svar er ja.
Den tredje delen av kvinnebe
vegelsen er nettopp massebe
vegelser der kvinnene har spilt
og spiller en rolle, og der kvin
nene underveis organiserer
seg særskilt eller stiller sine
egne krav. I boka «A space
within the struggle» doku
menteres denne prosessen i
ulike folkelige bevegelser. Ofte
har bevisste feminister spilt en
rolle som aktivis- ter i slike be
vegelser. Det er ikke bare kvin
neaktivister i India som ofte er
intellektuelle.Manila Manch
Sjøl møtte jeg en kvinne som
hadde organisert et kvinnefo
rum, Mahila Manch, i indus
tribyen Kanpur i staten Uttar
Pradesh. Med utgangspunkt i
fagforeningsvirksomhet OPI>
søkte hun slumområder og
oppdaget snart nødvendighe
ten av å ta opp kvinnenes situa
sjon. Det var det ikke rom for,
så resultatet ble en egen orga
nisasjon. De tok opp barneha
ger, voldtekt, dowry-morcl

(mord på kvinner som bringer
for lite medgift). Og de tok opp
individuelle saker. De forfulgte
advokater, leger og andre som
bagatelliserte vold mot kvin
ner, eller som erklærte mord
for selvmord, og krevde at de
hadde ansvar overfor folket.
Og samlet etterhvert 15.000 til
hørere på sine møter. For meg
var det en viktig erfaring som
rokker ved mange andre ut
sagn om at arbeiderkvinnene
ikke er opptatt av slike
spørsmål og har helt andre pro
blemer enn middelklassekvin
nene. I Kanpur startet Mahila
Manch et slags krisesenter,
men har etterhvert fått store
problemer med offentlig øko
nomisk støtte. De siste to åre
ne har de prøvd å organisere
enheter av organisasjonen i bo
ligområder og ta opp konflikter
der.

Kvinne
konferanse

I 1988 ble det gjort et viktig
forsøk på å knytte de ulike de
lene av kvinnebevegelsen sam
men. En stor kvinnekonferan
se i Patna hadde representan
ter fra partikvinnene, uavheng
ige grupper og massebevegel
ser og samlet nesten 700 delta
kere fra nærmere 200 organi
sasjoner. 60 prosent var fra
landsbygda. Konferansen ble
avslutta med en demonstrasjon
med 12.000 kvinner. Kvinner
som tross alle spådommer var
vanlige arbeidende kvinner.
Samarbeidet fortsetter med
ny konferanse i Kerala denne
måneden. Både dette samar
beidet og spørsmåla og krava
fra kvinnene i Basuhari og Su
nara utgjør viktige utfordring
er for ml-gruppene i India.
S!Rl JENSEN
I INDlA

Dette er Siri Jensens femte
artikkel fra India. Tidligere ar
tikler 1o., 11 . 12. og 17. de
sember.
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Her er noen ho

For de revolusjonære gruppene
i India er spørsmålet om væp
na kamp mer nært enn hos oss.
Den voldelige undertrykkinga
er beinhard, og det politiske
livet er korrupt. (Foto: NTB)

vedinntrykk fra
m-1-bevegelsen i India etter en

I

kort reise.
væpna kamp ikke bare som
sjølforsvar, men også til aktivt
å slå tilbake mot undertrykker
ne, politiet og lokale godseiere.
De har bygd opp en alternativ
lokal maktstruktur der de står
sterkest. En del av de andre
gruppene kritiserer dem for å
gå i retning av militarisme og
terrorisme. Sjøl legger ele vekt
på at det er politikken som må
styre geværet, og på nødven
digheten av å organisere folk.
Deres studenter var svært
skeptiske til å møte meg på
grunn av vårt seine brudd med
Kina. I byene går de inn for å
konsentrere seg om st·rntegis
ke punkter i industrien, og å
bygge opp hemmelige masse
organisasjoner innafor breiere
legale organisasjoner.
Ei anna gruppe er Chandra
Pully Redcly-gruppa som også
jobber særskilt i Andhra Pra
desh, men også i andre stater.
De går inn for væpna sjølfor
svar mot angrep fra politi og
godseiere. Og de stiller til valg.
De jobber nå med enhetsfor
handlinger med noen av de
andre gruppene, bl.a. CPI(m-1),
og tar sikte på en enhetskon
gress om ikke så lenge. De har
også et større arbeid i fagfore
ningene og arbeider nå for å
samle flere fagforeninger på en
felles plattform.

ndias Kommunistparf
(marxist-leni nistene)
CP!(m-1), ble danna i
1969 på grunnlag av
erfaringene fra det
væpna bondeopprøret
som brøt ut i Naxalbari
i Vest-Bengal og flere andre
steder i 1967. Partiet besto av
ulike grupper som brøt ut av
CPI(m) (som var danna som ut
brudd fra CP!) og aktivister fra
bondeopprøret og støttebeve
gelsen elet utløste. Grunnlaget
for partiet var enighet om nød
vendigheten av væpna kamp
opp mot den parlamentariske
veien, og prinsippet om langva
rig krig etter kinesisk modell.
CPI(m-l)s linje for væpna
kamp ble etterhvert i stor grad
preget av det som ble kalt ut
ryddelse av klassefiender og
som tilslutt utvikla seg til å bli
ei linje for militær kamp atskilt
fra masseorganisering. Lede
ren for partiet var Cheru Ma
zumclar.

I oppløsning
Etter at denne linja led neder
lag etter noen år gikk CPI(m-1)
i oppløsning, og del oppsto uli
ke grupper som alle fortsatte
med samme navn. De var utsatt
for hard undertrykking, nere
tusen ble drept og de fleste le
derne fengsla. Ette1· at Kon
gress-regjeringa falt og un
takstilstanclen ble oppheva i 77,
slapp flere ut av fengslene og
bevegelsen har bygd seg grad
vis opp igjen.
Det er enighet mellom de al
ler fleste gruppene om analy
sen av India som et halvføydalt,
halvkolonialt samfunn. Av det
følger at oppgaven i denne epo
ken er en nasjonal, demokra
tisk revolusjon, nydemokrati,
og at hovedkrafta i revolusjo
nen finnes i ele fattige massene
på landsbygda som må alliere
seg med arbeiderklassen i bye
ne. Det er enighet om nødven
digheten av væpna kamp. De
gruppene som betyr noe, har
også alle lagt hovedvekta på
masseorganisering og folkelig
makt i ulike områder på lands
bygda, samtidig som de alle, i
ulik grad, jobber i fagbevegel
sen, studentbevegelsen og byg
ger opp kvinneorganisering.
Uenighetene dreier seg om
noen hovedspørsmål. Hva skal
være linja for væpna kamp på
elet nåværende tidspunkt? Hva
er forholdet mellom legalt og
illegalt arbeid? Er det riktig å
stille til valg, og hva slags vekt
skal legges på den parlamenta
riske arena?

Nasjonaliteter
Et annet viktig spørsmål er sy
net på kampen de ulike nasjo
nalitetene fører og hvordan en
skal stille seg til krav om løsri
velse. Hva er viktig i dagens si
tuasjon, hovedvekt på en brei
front for et føderativt India
med stor grad av lokalt sjølsty
re, eller åpen støtte til nasjone
nes rett til løsrivelse? Et tredje
spørsmål er synet på allianser.
Delvis springer det ut av deler
Dette er sjette og siste artik
kel om India fra Siri Jensen.
Artiklene er basert på en rei
se hun gjorde i landet tidlige
re i høst. Tidligere artikler har
stått 10., 11., 12., 17. og 18.
desember.

Positive
tendenser

m-1 i India

av ml-gruppenes tolkning av
tre verdener-teorien. Analysen
av Sovjet som den mest agres
sive supermakta førte !il at
noen ønska å alliere seg med
pro-USA-krefter i India mot so
sialimperialismen.
Beslekta
med dette er uenigheter rundt
hva slags allianser det var rik
tig å inngå for å kaste Indira
Gandhi og Kongresspartiet.
Skulle en gå i allianse med høy
re? De største gruppene ser
idag ut til å være CPI(m-l} Li
beration (frigjøring, navnet på
bladet eieres) med fronten IPF
(et slags RV) og Peoples War
(Folkekrigsgruppa).
Group
Den første av disse legger nå
større vekt på del parlamenta
riske arbeidet og går inn for å
danne en venstreføderasjon,
dvs. et organisert samarbeid
mellom CP!, i hvertfall deler av
CPM og dem sjøl. Derfor av
skrives ele i dag av ele andre
gruppene. Likevel har de elet
kanskje mest omfattende mas
searbeidet og leder væpna
kamp, spesielt i Bihar, der de
fikk 600.000 stemmer og en re av Sovjet som et sosialistisk
presentant i parlamentet. De land.
skilte seg fra ele andre ved å ta
et svært uklar t standpunkt til Folkekrigsgruppa
kvotering for ele lavere kaste
ne. Denne gruppa står også re Peoples War group med hoved
lativt alene om sin nyvurdering base i staten Anclhra Pradesh

Det første marx
ist-leninistiske
partiet India
sprang ut av et
væpna opprør
blant bøndene i
Naxalbari. Bildet
viser demonstren
de bønder i Mee
rut i 1988. (Foto:
NTB)
har som målsetting å bygge
opp en geriljasone og jobber
målbevisst for det. De jobber i
hovedsak under jorda, og er
mot å stille til valg i en situa
sjon der den væpna kampen
står på dagsorden. De bruker

I del hele tatt er del positive
tendenser i forholdet mellom
gruppene. Riktignok hadde det
nylig vært væpna konfrontasjo
ner, men de var nå stoppet, og
begge parter har gjort noen in
nrømmelser. Både i Delhi og
særlig i Bombay deltok ulike
grupper på de samme møtene,
og det var samarbeid om kvo
teringssaka.
Men problemet med å
utvikle en helhetlig strategi for
India er fortsatt stort. Her
hjemme har vi trøbbel nok med
å forene klassekamp og kvin
nekamp, både i og utafor parti
et og vi har en undertrykt na
sjon. I India kommer hundre
vis av kaster, stammer og ulike
nasjonaliteter i tillegg til klasse
og kjønn, som faktorer strate
gien må ta hensyn til. Ikke rart
det blir splittelser når stilen
med å gjøre uenigheter ufor
sonlige tildels er bevart. Og
ennå er kjønnsspørsmålet
knapt kommet ut av startgropa.
Fortsatt defineres kvinnene
som problemet, fordi de er til
bakeliggende, ikke-utdanna og
prega av føydale rester.
India er et land med helt
andre forutsetninger for revo
lusjonære enn Norge. Den vol
delige undertrykkinga er bein
hard, og det politiske livet er
korrupt. Væpna kamp er mer
enn en programpost. Feilgrep
får større konsekvenser. Mas
sene på landsbygda ønsker et
annet samfunn, uten at du har
alle svara på sosialismens pro
blemer. Samtidig reises disku
sjonen der som her om lær
dommene fra de sosialistiske
forsøka. Og interessen for kon
takt og informasjon om andre
marxist-leninister og andre
synspunkter er enorm. Den in
diske ml-bevegelsen har rike
erfaringer. Vi har mye å lære
av videre kontakt.
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