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Stor turbulens i m
Den 10 april är det ett år sedan
valet i Nepal. Men fredsprocessen haltar. Det tog ett halvår att
bilda en regering och fortfarande
sitter den maoistiska gerillans
soldater i läger. Martin Schibbye
rapporterar här från sitt besök
i Nepal tidigare i år, och från
maoistledaren och numera premiärministern Prachandas statsbesök i Norge i slutet av mars.
n n IenföreningslokalpåGrønlandiOslo
har aktivister ur partiet Rødt hängt upp en
banderoll.Längstbakilokalenstårettbokbord med en insamlingsbössa. Det kunde
varavilketpolitisktvänstermötesomhelst.
Mendetärtvåsakersomstörbilden.Fördet
förstaärlokalenfullsatt.Fördetandrastår
Nepalspremiärministerbakommikrofonen.
–Detärlitelustigtattdelåtermigträffa
KungHaraldVavNorge.Jagsomstörtaten
240-årig monarki, säger Prachanda och
publikenvikersigavskratt.
Hanharfogförattvarakaxig.Sedanoktober2008ärhanvärldensförstafolkvalda
maoistiska premiärminister. Det första beslutetvarattavskaffamonarkin.KungGyanendra, vars släkt suttit vid makten sedan
1768,fickijunitvåveckorpåsigattlämna
sittpalats.IdagärpalatsetNationalmuseum
ochförväntningarnapåPrachandasregering
är enorma. Men de som tror de ska få se
historienfrånKinaellerRysslandupprepas
kanandasut.
–Revolutionerkanintefotostatkopieras,
demåsteutvecklasivarjelandefterlandets
egnavillkor,sägerPrachanda.
Hantalarfrittutanmanus.Betonarvarje
konsonantsomvoredethanssista.Huvuduppgiftennuärattslutförafredsprocessen,
vilketinnebärattskrivaennykonstitution
förvärldensyngstarepublikochattslåsammanfolkarménmeddenföredettakungliga
armén.TillNorgeharhanrestförattlocka
tillsiginvesteringarilandetsoexploaterade
vitaguld:Vattenkraften.Menhansbudskap

– De stora globala företagen kommer inte
stå på rad för att investera i Nepal. Vi siktar
på att sluta kontrakt med mindre företag
och organisationer, och med progressiva
länder, säger maoisternas internationelle
sekreterare CP Gajurel. Foto: Tor Härnqvist

påkvällensmöteiOsloförutsätterattpublikenlästsinLenin.
– Vi måste vinna slaget om freden. När
Lenin kunde ge folket inte bara bröd och
jordutanocksåfredsåvarrevolutionenssegerettfaktum.
***
Tvåmånadertidigareplöjerentusenhövdad
demonstration genom Katmandu och lamslår all biltrafik. Slagorden haglar mellan
husen. Newarfolket kräver autonomi i den
nya konstitutionen. Kravallpolisen har besattvarjegathörn.Hjälmarnaärknäpptaunderhakanochbambukäpparnaframplockade.
Närendemonstrationpasseratdykernästaupp.Denhärgångengällerdetenmördad
journalist. Nepalesiska journalistfederationengårmedraskastegmittikörbananoch

gast.Någontidförattfiraochnjutaavsegernverkarpartietintehaft.
–Monarkinärbesegrad,menfolketsförhoppningarharinteuppfyllts.Delsmåstevi
förändra människors livsvillkor och dels
måstevisyihopennykonstitutionpåtvåår.
Detärnudetgäller,sägerGajurel.
BakomhonomsitterenkartaöverNepal
uppsatt.Inritatärpartiets40-årsplanförlandet.Nyajärnvägar,motorvägar,vattenkraftverkochflygplatser.Ivilketannatlandsom
helst hade bara tanken på en fyrtioårsplan
med miljardinvesteringar fått politiker att
kippa efter andan och känna efter plånboken.Iettlandmedotillgängligterrängoch
outvecklad industri känns planen närmast
futuristisk.FlerfiligamotorvägargenomHimalayas bergsmassiv till Kina. Milslånga
linbanor kring hela Kathmandudalen – hur
skanifinansieraallt?
–Mångatrorattpengarärettproblemef-

”Vår ideologi leder oss framåt,
men det är ingen motorväg mot
socialism vi färdas på. Det är en
väg som kommer ta oss hit och
dit, upp och ner, fram och tillbaka, men tro mig när jag säger
att vi gör vårt bästa.”
Maoistledaren och premiärministern
Prachanda under sitt besök i Oslo 31 mars
drarmedsigflerochflerdemonstranter.
–Närpressenangripssåsätterdetettstort
frågeteckenkringdendemokrativisägeross
hauppnått.Dagenssituationgörinterättvisa
åt dem som offrat sina liv för demokratin,
sägerparlamentarikernSunilPantfrånettav
demindrekommunistpartiernaiparlamentet
ochanslutertilldemonstrationen.
Prachandas resa till Norge var planerad
tilljanuarimenskötsupp.Orsakenvarden
storaturbulensenilandet.Denharintebedarrat. Under våren har landet dessutom
drabbatsavdenvärstaenergikriseniAsien.
Strömavbrottpåupptill16timmarperdag
gör befolkningen i huvudstaden irriterad
ochlamslårindustrin.IKatmanduärmissnöjetstortöverattsålitehäntmeddennya
regeringenochidesödradelarnaavlandet
ärvägnätetperforeratavvägspärrariettförsökattdämpadesocialakonflikterna.
Över hela nationen brakar de politiska
partiernas ungdomsförbund samman med
en sådan intensitet att undervisningen på
universitetenlamslås.Allaärpåfötter.Alla
harenåsikt.Klasskrafternavräkersigmot
varandra.
Sommaren 2007 var läget i Katmandu
spänt. Två år senare är det närmast explosivt.Äveninommaoistpartiethardetstormat.Ihöstasbrötsigengruppledandemaoister ut i protest mot vad man uppfattade
somalltförstorakompromisser.Påmaoisternas högkvarter i Katmandus utkanter är
stämningenalltannatänsömning.
– Vi gick till val på att förändra det här
landetigrundenochryckauppfeodalismen
medrötterna.AllakonflikteridagensNepal
handlaromdetta:Skavibehållastatusquo
ochvaranöjdamedrepubliken,ellerskavi
gåvidareochskapaett”NyttNepal”.
Maoisternas internationelle sekreterare
CPGajureltalarsnabbt.Hansermerstressadutnuänförtvåårsedandåhanlugntsatt
ochlauttextenbakomskrivbordet.Nuhinnerhaninteenstaavsigjackan.Närjagpåminneromattallthandålovade–enstor
segerivaletochattlandetskulleblienrepublik–infriatsnickarhanbaratillsomhasti-

tersomviärettfattigtland.Mendetärfel
tänkt. Pengar är inget problem. Pengar är
aldrigettproblem,sägerGajurelochförklarar att det finns många utländska företag
som visat intresse av att investera i landet
om de ser till att ordna fram ett bra företagsklimat,fredochpolitiskstabilitet.
–Detfinnsdesomtrorattmanmåstelåna
av världsbanken eller IMF, det tror vi inte
på.Detärenmytsommångautvecklingsländergåttpå.Vikaniställetgåförbidem
ochslutaavtaldirektmedföretagen.Vibehöverintesjälvavararikamenvimåstespelavårakorträttförattkunnautvecklainfrastrukturenochöppnaupplandet.
Gajureltryckerpåattdetärenlångsiktig
plan.Påkortsikttrorhandetblirsvårtatt
förändravanliganepalesersliv.
–Vimåsteförstlösalandetspolitiskalåsning.Detäridagdetstörstahindret.Närvi
gjort det kommer den ekonomiska utvecklingenatttafart.
Bortsett från de politiska hindren finns
ävendefysiska.Himalayaliggerdärdetligger.80procentavNepalshandelskermed
Indien. Åtta med Kina. Gajurel pekar med
handenmotnorradelenavkartan.
– Nu måste alla varor som ska till Kina
bäras över Himalaya eller köras på små
eländiga vägar. Tänk om vi kunde öppna
upp en järnvägsförbindelse och en motorväg.Tänkvidareattdenjärnvägsombinder
ihop Lhasa med Beijing byggs vidare genom Nepal till Lumbini, Buddhas födelsestad.
–VarendabuddistiKinakommerattvilja
resadit.Varjeårkommer30miljonerbuddistertillLhasa.Omsåbaraenynkaprocent
resertillLumbiniblirdet...
Gajurel börjar fippla med mobilens miniräknare.
–Hundratusentalsturister.
Man smittas av entusiasmen. Viljan att
göra något genomgripande. Men frågan
måsteställas.
–Detärklartdetfinnsrisker,detkanbli
enmardröm.Sebaravadsomskernumed
krisenimångautvecklingsländer.Menvad

Newarfolkets demonstration i Katmandu i
närmast explosivt. Maoisternas internation
.
äralternativet?,sägerGajurelochförklarar
attpartietsplanärattskrivakontraktochutveckla relationer med länder och företag
som inte bara ser till kortsiktig vinst, utan
somharettintresseavattlandetutvecklas
pålångsikt.
–Destoraglobalaföretagenkommerinte
ståpåradförattinvesteraiNepal,tvärtom
siktar vi på att sluta många kontrakt med
mindre företag och organisationer. För att
intetalaomandraprogressivaländer.Venezuela till exempel, de gör ju också revolution,debordevaraintresserade,ellerhur?
***
ProcesseniNepalliknar–bortsettfråndet
tioårigakriget–densomskettiSydamerika
under2000-talet.Valtillkonstituerandeförsamlingar och sedan en ny inkluderande
konstitution.Arbetetmedattfångainfolks
synpunkterharpåbörjatsibyarnaochGajurelharsedanvaletblivitHugomedChavez.
Men håller han med Venezuelas president
omattgerillakrigetsstrategiärhistoria?
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maoisternas Nepal

januari i år lamslog trafiken. De kräver autonomi i den nya konstitution som håller på att utarbetas. När denna demonstration passerat dyker nästa upp. Läget i Nepal är
nelle sekreterare CP Gajurel konstaterar att monarkin är besegrad, men att folkets förhoppningar ännu inte har uppfyllts. Foto: Jonas Gratzer
–JagvariVenezuelanyligenochvetatt
detärHugosåsikt.Jagharsettdefriasjukhusen,skolornamedfriutbildningochhela
den bolivarianska revolutionen i all sin
prakt.Mendetfinnsenstorskillnad.”What
aboutcommunism,Hugo”frågadejag,men
hanbaralog,hansvaradealdrig.Hanärintekommunist,detärvi.Vivillrekonstruera
statsapparaten.
***
Prachanda rör sig som en boxare bakom
mikrofoneniföreningslokalenpåGrønland.
Hanflyttartyngdpunkten,frånvänsterben,
tillhögerochtillbaka.AttsägaattdenpolitiskasituationeniNepalärkompliceradär
attskönmålaläget.ettrevolutionärtpartiinneharregeringsmaktenochstyren240-årig
feodal statsbyråkrati. Försvarsministern
överdenföredettakungligaarménärenpolitiker ur maoistpartiet som tidigare slagits
motjustdenkungligaarmén.
– en delikat politisk situation, säger
Prachanda när han sammanfattar situa-

tionen.Hanärövertygadomattdetärmöjligt att slutföra fredsprocessen innan sommaren är slut. Men den haltar betänkligt.
Motståndetmotattlåtafolkarménssoldater
gå upp i den före detta kungliga armén är
stort inom oppositionen. Fortfarande sitter
20000avsoldaternaitillfälligalägerövervakadeavFN.enkommittéärtillsattföratt
intervjuaallasoldaterochfrågavaddevill
med sina liv: Fortsätta i armén eller resa
hem.
Arbetet med den nya konstitutionen är
påbörjat.Medcirka40procentavplatserna
i parlamentet har maoisterna ett veto mot
förändringar som inte går deras väg, men
samtidigtkandeinteuppnådetvåtredjedelarsmajoritetsomärnödvändigtförattdriva igenom förslagen. Koalitionspartnern
CPN(uml) gör ständiga utspel om att det
finnsenantimaoistiskmajoritetiparlamentet. ett ouppklarat mord på en medlem i
(Forts på nästa sida.)

Nepals regering under ledning av maoisterna har stora uppgifter framför sig. En tredjedel
av befolkningen lever i extrem fattigdom och hälften är analfabeter. Foto: Jonas Gratzer
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Stor turbulens i…
(forts fr föreg sid)
CPN(uml) har de senaste veckorna lamslagitarbetetmeddennyakonstitutionen.
Så länge det inte är uppklarat bojkottar
CPN(uml)allamöteniparlamentet.Ivrigt
påhejadeavKongresspartiet.Dagarnainnanpåskdrabbadepartimedlemmarurregeringskoalitionens konkurrerande ungdomsförbund regelbundet samman i gatustrider.Detärsvårtattsehurproblemen
skalösasmeddennuvarandeparlamentariskasituationen.MenPrachandaärobotligoptimist.
–Viladevårtödeifolketshänderoch
visadeattvikundevinnaöverreaktionen
äveniöppnademokratiskaval.Viharutsettstillattledaarbetetmeddennyakonstitutionenochvitänkerslutföradet.
Arbetetskerpåtrefronter:iregeringen,
från parlamentet och på gatan. Bland
knäckfrågorna finns förutom folkarméns
framtid,antaletdelstateridenframtidarepubliken,denöppnaindiskagränsen,landets akuta energikris och även den politisktskållhetapotatisenomenjordreform.
För ett parti som kallar sig maoistiskt är
detintevilkenfrågasomhelst.”Jordentill
densombrukarden”,harvaritettmantra
underfolkkriget.
–Men,viärienkänsligsituationdärvi
tvingastillkompromisserochdärförheter
det i regeringsförklaringen att vi ska genomföraen”vetenskapligjordreform”inteen”revolutionärjordreform”.Detären
lekmedord,vaddetinnebärharviochreaktionen helt olika uppfattningar om och
vi ser fram emot en lång och hård kamp
ominnehållet,sägerPrachanda.
***
Hanärmärkbartstoltövervadsomuträttats.Minimilönernaharhöjtsmed25procent. Den första budgeten ökade statsutgifternamed45procent.Analfabetismen
skavarautrotadomtvåårochpåsiktska
frisjukvårdochutbildninginföras.Dessutombestårdetnyvaldaparlamentetav33
procentkvinnor.Detgerenfjortondeplats
ivärldsrankingen–uniktförAsien.
–Reaktionentrorattfredenhindraross
frånattföravårpolitik.Mendebegriper
inte vår plan. Vår ideologi leder oss
framåt, men det är ingen motorväg mot
socialismvifärdaspå.Detärenvägsom
kommer ta oss hit och dit, upp och ner,
framochtillbaka,mentromignärjagsägerattvigörvårtbästa,sägerPrachanda.
MARTIN SCHIBBYE
frilansjournalist och
redaktör för Folket i Bild/Kulturfront
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Underutvecklat land
n Nepal har under de senaste åren
gåttfrånensträngmonarkiplågadav
ettbrutaltinbördeskrigtillenfredlig
republik.Valhöllsiapril2008.
Folkmängd: 29miljoner.
Yta: 147181kvadratkilometer.
Statsskick: Blev republik ifjol efter
240åravmonarki.
Fakta om Nepal:
•1/3avbefolkningenleveriextrem
fattigdom
•48procentöver15årkanläsa.
•80procentavbefolkningenjobbari
jordbruket.
•1,5miljonernepaleserjobbarutomlandsochderashemskickadepengar
stårför20procentBNP.

Läs mer om Nepal!
n På www.proletaren.se hittar du
mer läsning om Nepal, inklusive
Martin Schibbyes och Tor Härnqvists reportageserie från sommaren 2007.

Maoistledaren Prachanda, för bara ett par år sedan efterlyst av Interpol, mottogs i slutet av mars av Norges kung Harald.

Kungen välkomnade
f d efterlyst terrorist
n n IStrindbergsbok”Litenkatekesför
underklassen”, skriven för över hundra
år sedan, ställer sig författaren frågan
”närblirenrevolutionlaglig?”Ochhan
svararsjälv:”Detärnärdensegrat.”
Under sitt officiella besök i Norge
togs nepalesiska premiärministern och
maoistledaren Prachanda emot av kung
HaraldV,statsministerJensStoltenberg
ochbiståndsministererikSolheimunder
alladeformellavördnadsbetygelsersom
hörstatsbesöktill.Alltunderpressfotografernasblixtrar.
*
PåtågetupptillOslo,tilldetoffentliga
mötemedPrachandasomskullehållasi
Oslo31marskomjagihågenannanresa
tillOslotvåårtidigare.Kampenmotnepalesiska kungahuset var ännu inte avgjordochdeninternationellapolisorganisationen Interpol hade på nepalesisk
begäran – med USA och Indien i bakgrunden–iettparomgångartidigaresatt

Maoisterna i Indien trappar upp
n MaoisternaiIndienharinförvaleniapril
ochmajtrappatuppsinaattacker.Idelstaten
ChattisgarhicentraladelenavlandetangrepsförraveckandenparamilitärapolisreservstyrkanCRPF.Tiodödadesochelva
skadades.Underveckoslutetstormadesen
gruvaiOrissa,delstatenösteromChattisgarh.Idehårdastridersomföljdedödades
elvapoliser,menocksåfyramaoister.
DenmaoistiskaväpnaderörelseniIndien,
somharsittstarkastestödhosjordlösabönder,kastlösaochandragrupperlängstnerpå
klasstrappan,harstärktsunder2000-talet.
Tidigarevarnaxaliterna,sommaoisternai
Indienkallas,splittradeimångaolikapartier
ochorganisationer.2004förenadesdemest
inflytelserikaavdessaiIndienskommunistiskaparti-maoisterna(CPI-Maoist).
enligtarabiskaal-Jaziraärmaoisterna
idagverksammai182avlandets625dist-

upp ledarna för Nepals kommunistiska
parti(maoisterna)påsinlistaöversynnerligenfarligaochterroristiskaförbrytare.
”Rödvarning”ärbenämningenpåde
mest efterlysta, och Prachanda var givetvisföräraddennabenämningmeden
internationell arresteringsorder hängandeöversig.enarresteringsordersombådenorskochsvenskpolishadeattefterföljaifallhanellernågonannanefterlyst
maoistskulledykauppivåraländer.
Då, för bara två år sedan, när undertecknad hade förmånen att tillsammans
med norska kamrater träffa ”Bikash”
frånmaoistpartietscentralkommittéville
dennepalesiskemaoistenattmötetskullehemlighållas,medtankepålägetoch
USA:sterroriststämpling.
Undertecknad fick på grund av den
osäkra situationen för våra nepalesiska
vänner,ävenieuropa,nöjamigmedatt
skrivaeninternrapporttillvåregenpartistyrelseochvikundetyvärrinteoffentliggöranågontingavsjälvamötetiOslo

rikt.AttrörelsenstärktsbekräftasavattpremiärministerManmohanSingh2006förklaradeattnaxaliternautgördetstörstaenskilda
hotetmotdeninternasäkerheten.

Skärpt konflikt Egypten-Hizbollah
n ”Omdetärettbrottatthjälpapalestinierna,dåärjagstoltöveratthabegåttdetbrottet”.DetsalibanesiskaHizbollahsgeneralsekreterareHassanNasrallahietttv-sänttal
somsvarpåanklagelserfrånegypten.
MotsättningarnamellanmotståndskrafternaiMellanöstern,somHizbollahochpalestinskaHamas,ochdevästvänligaregimerna,somegypten,skärptesunderIsraels
krigmotGaza.HizbollahsHassanNasrallah
kritiseradeöppetdenegyptiskaregimenför
attdenställdesigpåUSA:sochIsraelssida
genomatthållagränsövergångentillGaza
stängdochförattdenförvägradeegyptierna

förProletärensläsare.
Genomattförakampentillenviktig
etappseger, om än en begränsad sådan,
ochefteratthablivitstörstapartiilandet
efterdemokratiskaval,hardenepalesiskamaoisternaupphävtdeninternationellaInterpolefterlysningen.Dettavisarän
en gång på ihåligheten i västvärldens
kriminalinseringochterrorstämplingav
folkochrörelserdeintegillar.
*
Detärgivetvisingetsjälvändamålfören
ledare som Prachanda att träffa Norges
statschefkungHaraldViOslo.Menaudiensen,medbildenpådebådatillsammans,gerStrindbergsordför124årsedanförnyadaktualitet.
enrevolutionblirlaglignärdensegrar.
ERIK ANDERSON

erik.anderson@kommunistiskapartiet.org

rättenattgåutpågatornaochvisasinsolidaritetmedpalestinierna.
Förraveckankomdetframattegyptiska
myndighetergripitHizbollahmedlemmar
somtillsammansmedegyptierochpalestinierpåståshaplaneratterrordådiegypten.
Degrovaanklagelsernavarorsakentillatt
Hizbollahledarengickutietttv-sänttali
fredags.HassanNasrallahtillbakavisadeatt
denlibanesiskaorganisationenplaneradeaggressionshandlingariegyptenellernågon
annanstansivärlden.
DäremoterkändeNasrallahattenHizbollahmedlemgripitsiegyptensamtattdennes
uppgiftvaritatthjälpadetpalestinskamotståndetviddenstängdagränsenegyptenGaza.Hizbollahledarenförklaradeattden
endesombegåttettbrottochbordeställas
införrättaärdenegyptiskaregimen,som
deltaribelägringenavGaza.
PP

