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Barn har det svårt i många delar av världen. Deras liv 
och utvecklingsmöjligheter ar ofta hotade, sannerligen 
inte bara i u-länderna. Men hoten är olika. I den här boken 
berättar vi om barn i Indien. De hotas av sjukdomar och 
umbäranden. Många av dem dör före fem års ålder. För dem 
som överlever börjar arbete och plikter tidigt. Skolgången 
kan det vara si och så med, 
Barnen kommer nära oss i intervjuerna som finns 
insprängda i boken. De får knappast vara barn, glada, 
sorglösa. Men de visar prov på ett mod, en kraft och tåga, 
som imponerar och inger hopp för framtiden. Och tid för 
lek lyckas de alltid hitta. 
Willy Petterson skriver om barnen som kommer till de 
"vandrande krubborna" i New Delhi. I de barnstugorna 
får några av Indiens fattigaste barn mat och syssel- 
sättning medan deras mödrar arbetar på byggen. Willy 
Petterson är fil kand och frilansjournalist. Han har 
tillbringat de senaste två åren i Indien. 
Rami Chhabra är journalist, född och uppvuxen i Indien. 
Hon ger fakta om barnens situation i sitt hemland och 
beskriver några barns situation. 
Materialet till denna bok och till Liv och lek i Afrika, 
en antologi om barns situation i fem länder, samlade SIDA 
in till det internationella barnåret 1979. Materialet finns 
också utgivet på de europeiska språk som talas i respektive 
land (engelskalportugisiska). 

Karin Himmelstrand 
SIDAS utredningsbyrå 
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Starten 

År 1969 firades loo-årsminnet av Indiens nationalhelgon 
Mahatma Gandhis födelse. För a t t  hedra minnet byggdes 
ett monument i New Delhi. Arbetet utfördes på ett sätt 
som inte förändrats mycket sedan Moghul-härskarna på 
1600-talet byggde vddiga slott och det oefterhärmliga Saj 
Mahal. I stort sett samma byggteknik användes också på 
1920- och 1930-talen, när det moderna Delhis monument 
uppfördes. Materialet hämtades från olika håll i landet 
och fördes till Delhi. Arbetskraften kom från de fattigaste 
landsortsdistrikten. Det behövdes många arbetare för at t  
slutresultatet skulle stå i överensstämmelse med skaparnas 
skönhetsideal. Skillnaden mellan förhållandena på 1600; 
1930- och 1960-talen var hårfin när det gallde yttre arbets- 
villkor och mänskliga umbäranden. 
När Gandhi Memorial uppfördes, blev en kvinna som 
passerade förbi upprörd över att människor, som arbetade 
för at t  hedra minnet av den store Mahatman, levde så uselt 
och framförallt a t t  deras barn blev så utsatta. Ungefär så 
kom de vandrande krubborna, Mobile Creches, till. En 
impuls, ett  raskt beslut av en socialt medveten överklass- 
kvinna och så fanns början till de vandrande krubborna. 
Kvinnan ägnade sedan resten av sitt liv åt organisationen. 
Hon var med och byggde upp den från en anspråkslös talt- 
inrättning vid en byggarbetsplats till de nuvarande dag- 
hemmen kombinerade med fritidshem, bespisning och 
vuxenskola. 
Början var blygsam, liksom resurserna. Men kvinnorna 
som engagerade sig visade ingen blygsamhet. De var 
beslut samma. Det fanns många svårigheter att övervinna. 
Många byggherrar hade svårt a t t  förstå a t t  vad som var 
gott nog för de människor som arbetade åt mogul-kejsarna, 
inte dög åt dem som byggde nutidens monument. 
Men, all right, sade de, om det verkligen ska vara nöd- 
vändigt så visst får ni komma in på bygget och ta hand 
om byggarbetarungarna, d v s om ni får för mödrarna och 
f ör f äderna. 



Början var svår och slitsam, snårig och förtvivlad, på 
gränsen at t  aldrig bli något annat än en början. Så små- 
ningom tog det sig, byggherrarna började inse a t t  det 
kanske inte var så dumt at t  någon tog hand om ungarna. 
Aven mödrar och fader övervann sin misstänksamhet och 
överlämnade sina minsta i krubbans vård under arbetstid. 
Syftet var inte at t  frigöra mödrarna från tungt kropps- 
arbete utan at t  se till a t t  barnen inte behövde vara med 
i det. Et t  satt att  argumentera för detta blev helt naturligt 
a t t  peka på den ökade arbetsinsats som modern kunde 
utföra, om hon befriades från dagansvaret för barnen, till 
fromma för såval byggherren - som krubban behövde 
såval tillstånd som finansiellt stöd ifrån - som för för- 
äldrarna, som kunde öka sin dagsförtjänst något. 

Arbetet koncentrerades till en början till de allra minsta, 
eftersom de for mest illa. Men snabbt utökades verksam- 
heten till at t  omfatta också aldre barn. 

Processen har inte varit smärtfri. Byggnadsarbetarna 
lever som de gjort i hundratals år. De andrar sig inte lätt. 
Men då Mobile Creches rent konkret visade sig vara till 
nytta för alla, har de långsamt vunnit människornas för- 
troende. Et t  återkommande problem är at t  familjerna 
hela tiden flyttar från bygge till bygge. Det kommer också 
nya familjer som inte är vana att  lämna ifrån sig barnen 
till andra. 

Vid varje nytt bygge upprepas samma procedur. Till 
krubban kommer barn som redan gått i en krubba vid 
något annat bygge, medan barnen till andra nyanlända 
arbetare följer det gamla mönstret och stannar hemma 
eller följer med föraldrarna. Efter några veckor eller kanske 
en månad kommer aven de barnen. Men Mobile Creches 
har inte möjlighet a t t  nå alla de barn som skulle behöva 
nås av den omsorg de kan ge. Verksamheten bedrivs nu 
på cirka 30 platser. Antalet barn varierar från krubba till 
krubba. Enligt gjorda uppskattningar ingår ca 3 000 barn 
f n i verksamheten. 
Den första krubban inrymdes i ett talt. SA var också fallet 
med den andra, den tredje och den fjärde.. . När persona- 
len blivit lite modigare och sakrare på stöd för den verk- 



samhet de ville driva, började de stalla krav, först gent- 
emot byggherrarna och samhallet och sedan gentemot 
barnens föraldrar. Det finns lagar som skyddar barnen. 
Dessa åberopades. Motspänstiga byggherrar tvingades 
a t t  sörja för at t  det fanns utrymme där barnen kunde tas 
om hand och att där fanns vatten och elementär utrustning. 
Samhallet förmåddes stalla upp med pengar, som dock 
inte räckte till. Föraldrarna lyckades man också förmå att  
ställa upp. Det var den viktigaste förutsättningen för 
verksamheten. 
Nästan alla tillgängliga fakta, och de är inte så få, visar 
att en förkrossande majoritet av de indiska barnen, liksom 
barnens föräldrar, existerar på en nivå där de nätt och 
j ämnt överlever. 
Hopplöshet, förtvivlan, hunger och desperation finns där 
i sådant övermått a t t  alla försök till kvantifiering blir 
meningslösa. Det är svårt at t  fatta a t t  ca 315 000 000 
människor går hungriga till sängs - om de ens har någon 
säng - varje kväll i sitt liv. Det är nästan hälften av 
Indiens totala befolkning på 650 000 000! 
Andå är en bild av hur Indiens små barn har det, inte bara 
en bild av hopplöshet, förtvivlan, hunger och desperation. 
Vi får inte glömma att  indiska barn är precis som svenska 
barn, bara de får chansen. Att lägga pussel, hoppa hopp- 
rep, spela fotboll, leka kull och kurragömma, fnittra med 
kompisarna bakom ett plank, at t  gå på upptäcksfärd, att 
känna lyckan att  kunna läsa, allt detta och mycket annat 
är lika viktigt för barn i Indien som i Sverige. 
Många barn i Indien blir dock utan barndom, därför att 
omständigheterna tar den ifrån dem, Et t  daghem i New 
Delhi, som j ag vill berätta om, försöker ge barnen den 
barndom de behöver och har rätt till. 



För de flesta familjer börjar dagen redan vid femtiden på 
morgonen. Alla i huset vaknar ungefär samtidigt. Det 
finns inte stora möjligheter at t  vara särskilt individua- 
listisk på ett utrymme av kanske tio kvadratmeter när 
sex-sju personer delar på utrymmet. Ar det mat kvar 
sedan gårdagen får det bli dagens frukost. Lite bönor eller 
några chapatis. Te om det finns bränsle at t  värma vatten 
med, och om det finns vatten. Morgonbestyren går lång- 
samt, dels därför a t t  metoderna och utrustningen inte till- 
låter någon hast, dels därför att tid är det man har gott om. 
Här lever barnen och deras familjer i skjul av staplat tegel, 
med stråtak som hålls på plats av några extra tegelstenar. 
I trasiga talt om det inte finns tegel. I en lerhydda om det 
inte finns taltduk, under en presenning eller under några 
brädlappar. Ja, de lever under vad som helst som kan ge en 
smula skydd åt deras arbetsslitna kroppar och deras få 
tillhörigheter, 
Om de har skjul av tegel saknas fönster. Dörröppningen 
saknar tröskel och för det mesta aven dörr. Golvet är 
stampad lera och inredningen består av några kokkärl, en 
gudabild, några filtar och kanske en sang. 
På alla byggarbetsplatser kan man se dem, kvinnor klädda 
i enkla, nötta bomullsklader, ofta kjolskynke, blus och 
huvudduk, barfota med fotring av vitmetall, näsring, ibland 
Örhängen. Deras kroppar är alltid tunna och slitna, slitna 
av barnsbörd, arbete, undernäring, dysenteri och malaria. 
Kvinnor balanserande tegel eller cement i en korg på huvu- 
det, ett barn på höften och ett eller två hoppande bredvid. 
De g& långsamt i värmen, dels för at t  inte tappa bördan, 
dels för att ingen orkar arbeta i ett uppdrivet tempo. Dess- 
utom har de daglön, så varför skynda på. 
Kvinnorna är unga, många mycket unga. De orkar inte 
länge och lever heller inte länge. Arbetet är tungt och slit- 
samt och förtj ansten ringa, men racker oftast till at t  över- 
leva på och kanske då och då till något extra vid nagon 
stor högtid. 



P6 byggarbetsplatsen bor familjerna z skjul av staplat tegel eller vad som nu 
erbjuds au arbetsgivaren. 

Byggnadsarbetarbarnen är en grupp stadsbarn med en 
stark bindning till den landsbygd de ursprungligen kommer 
ifrån. Då och då, kanske en gång om året, kanske en gång 
i livet, återvänder familjen till byn varifrån den kommer. 
Men sedan Atervänder de till tegelbärande och murning, 
i Delhi eller i någon annan stad. De för med sig sin kultur, 
sina vanor, seder? livsmönster och lever bredvid det sam- 
halle de hj alper till a t t  bygga. 

De är stadsbor, men stadsbor som i liten utsträckning tar 
del av de möjligheter staden och dess kultur erbjuder. I byn 
finns inget byggnadsarbete, men skillnaden mellan jord- 
bruksarbete och byggnadsarbete är endast en skillnad 
i arbetsuppgifter, inte i arbetsvillkor, fysisk och psykisk 
påfrestning. De lever för sig sj alva på byggarbetsplatsen 
i enkla "j huggis", skjul, av tegel eller tältduk eller vad 



som nu erbjuds av arbetsgivaren. I byn skulle de ha bott 
för sig sjalva i de kastlösas del av byn utan mycket kontakt 
med resten av bybefolkningen. I byn får de arbete som 
jordbruksarbetare vid skörd och sådd, ibland också när 
kanaler ska grävas, vägar byggas eller liknande, mot dag- 
lön och inte varje dag och under ständigt hot om at t  för- 
lora arbetet, bli utan pengar och mat. I staden har de oftare 
arbete, men bara så länge byggherren eller hans under- 
huggare vill, mot daglön och bara när de behövs. När det 
regnar, när det är för kallt, eller när materiel inte har anlänt 
blir det inget arbete, ingen lön, ingen mat. Lönen är 7 rupier 
och 25 paisas per arbetsdag. Det motsvarar ungefär 3 kro- 
nor och 50 öre. I lyckliga fall, och det är inte så sallsynt, 
har två i familjen arbete. Det är ingen dålig betalning, 
men den ska räcka till mycket och gör det sallan. Den första 
rupien av varje daglön går till "the middle-man" som har 
skaffat jobbet. Nästa utgift går till att  betala av på ständigt 
stigande skulder till personer som har lånat dem pengar 
till resan, till hemgift, till medicin, till lakarvård och till 
uppehalle under de dagar de inte har arbete, som ibland 
kan vara månader om regnet är långvarigt eller kylan svår. 
Resten av pengarna ska räcka till allt annat, 
Jag ska berätta om de barn som fods på jordgolven i bygg- 
nadsarbetarnas "j huggis", och som förmodligen kommer 
at t  leva där eller på något annat jordgolv större delen av 
sina liv. 
De här barnen är lika olika varandra som vilken annan 
grupp barn man finner varhelst man reser i Indien, Småland 
eller i resten av världen. De är glada barn, svultna barn, 
sjuka barn, friska barn, lekande barn, ledsna barn. De leker, 
sjunger och busar,.passar sina småsyskon, är arga på sina 
föräldrar (fast det får de inte visa). De älskar sina föräld- 
rar, sina syskon, mormor och farfar, kusiner och morbröder 
och tycker hjärtligt illa om hela bunten ibland, men kanske 
inte om alla på en gång. 
Barnens liv regleras av seder som familjen tagit med sig 
från sin hemby och vanor familjen snappat upp i den nya 
omgivningen genom sporadiska kontakter med stadslivet. 
Att inte göra som fadern säger, är en tanke som rinner upp 
i få barnahuvuden. Lydnad, som gränsar till underkastelse, 



är ingen uppoffring, det är naturligt och sj alvklart. Barnen 
kritiserar aldrig fadern, ifrågasätter vad han säger eller 
sätter sig upp emot honom, eller den som är familjeöver- 
huvud. Så är det på många håll, inte bara i Indien eller 
bland byggnadsarbetarna i New Delhi och Bombay, 
Alla kvinnor har inte arbete och alla har inte arbete samma 
dag eller varje dag. Många kvinnor stannar hemma och 
många gånger går det åt en halv dag bara att skaffa vatten 
och bränsle till de mål familj en har råd att  äta. På små 
byggarbetsplatser finns ofta ingen krubba och även om 
den finns, utnyttjas den inte av alla. 
Prean Nath är pappa till U e  Ram 18 månader. Lila är Rams 
mamma. Båda föräldrarna jobbar och ibland följ er Ram 
med. För det mesta sover han i skuggan av en tegelhög 
eller bredvid cementblandaren. Idag är han hemma och 
ska passas av sin större syster. Ram leker krypande för 
sig själv. Syster Mamla hämtar vatten eller leker bland 
trasiga tegelstenar och allsköns bråte som samlats mellan 
skjulen. Han gnyr lite sakta, men kavar på i riktning mot 
ett dike och är nära a t t  lyckas komma dit. En kvinna som 
ar på vag a t t  utratta sina behov i diket upptäcker honom, 
vhder  honom i en annan riktning och han kryper obekym- 
rat vidare i sin nya riktning, medan kvinnan lugnt fort- 
sätter med sitt. 

Familjerna leuer i enkla 'Jhuggis': skjul au tegel eller taltduk. 

<P l' 



Utrustningen i krubban är enkel, men ändamålsenlig. Barnen 
sover i skynkvaggor. Vaggan består av två träbockar med en 
tvärslå som förbinder dem och ett tygskynke som spanns upp 
mellan bockarna och fasts i tvärslån. De större barnen har en 
stor jutematta a t t  sitta på, de mindre ett plastskynke. Vidare 
finns några handdukar, ett bord, några förvaringsboxar för 
mat, plåtskålar och skedar.Nappflaskor a t t  mata de allra minsta 
med, en vattentunna, grundförråd av medicin för de allra van- 
ligaste sjukdomarna och några enkla basleksaker ingår ocksa 
i utrustningen. 

E t t  problem har varit lärarna. De måste kunna ta itu med alla 
förekommande arbetsuppgifter. En fördomsfri Inställning till 
manuellt arbete är nödvändig, liksom öppenhet inför nya metoder 
a t t  arbeta med barn. Någon formell utbildning för a t t  arbeta i 
Mobile Creches finns inte. Allmänt anses det battre ju mindre 
formella meriter en lärare har, innan honlhan kommer. Det ger 
lärarna battre möjlighet at t  anpassa sig till de former som existe- 
rar. Det är också viktigt a t t  de socialt inte befinner sig på ett 
alltför stort avstånd från de barn de ska ta  hand om. Idealet k 
att de har gått igenom vad som ungefär mrairstsvara gymnasiesko- 
lan i Sverige, vilket gör dem kompetenta at t  fungera som förmed- 
lare av enkla baslärdomar som skrivning, läsning och räkning. 
Den utbildningen byggs på med på-platsen-träning som varje ny 
person g&- igenom. Den fungerar också som en sållning. Miljön 
är hård. Det kravs mycket av lärarna fiBr a t t  de ska kunna arbeta 
effektivt i byggarbetsplatsmiljön. 



Ram La1 
Jag heter R a m  Lal. Jag går i tredje klass. Min mamma ar 

mycket fattig och min pappa är död. Min mamma arbetar 
som vattenbarerska vid bygget. Den by som jag kommer 
ifran heter Rergatti. Jag föddes i Rajasthan. Vi  är två bröder 
och jag har två systral: Jag ska läsa till och med 14e klass 
och sedan ar jag vuxen. Då ska jag bli en lärare som barnen 
tycker o m  och jag kommer a t t  tjäna 550 rupies i månaden. 
Jag kommer a t t  ta hand o m  min mamma då. Mamma 
kommer då att  vara gammal och jag kommer att  gifta mig. 
Sedan kommer jag a t t  köpa en bil och undervisa barn. Jag 
kommer också a t t  köpa en teve och sedan en telefon och 
sedan kommer jag a t t  köpa en radio. Nar jag blir 95 år 
gammal kommerjag a t t  ha köpt en massa diamantel: Min 
mamma kan då stanna hemma och behöver inte arbeta. 
Senare kommerjag a t t  bli en hög tjänsteman. 
(Ur uppsats skriven av Ram Lal) 
Det är fortfarande tidigt. De små barnen som kommmer 
på morgonen är verkligen små, många otroligt små. De lite 
äldre ser glada, men kanske lite trötta ut. De lyser upp när 
de hdsas av krubbans personal. Mammorna bär späd- 
barnen och lägger dem i skynkvaggan eller på golvet. 
Ganska många barn kommer idag, fast det har regnat på 
morgonen och det antagligen inte blir något jobb för de 
flesta föraldrar. 
Några tegelbärerskor kommer sakta förbi. De balanserar 
tegel i en korg på huvudet. De rör sig sakta, men mycket 
värdigt. 
Först möter jag de allra minsta barnen, från kanske 2 måna- 
der till 3 år. De större sitter på golvet. Leken har inte riktigt 
kommit igång och de plockar lite håglöst med några tra- 
klossar i blandade färger. Några ligger i sina skynkvaggor 
och gnyr sakta. Tre av dem har alldeles rakade huvuden 
och är blåmålade på svålen. Troligtvis har de haft löss 
eller skabb. Den blå färgen kommer av en sårvätska. Det 
ser inget vidare ut. Men det är nödvändigt. En annan liten 
krabat har ett stort bandage kring huvudet. E t t  något 



Leksakerna ar få och enkla. Personalen på krubban har sjalva tillverkat dem. 

större barn dunkade honom vanskapligt i huvudet med 
några ohyvlade traklossar häromdagen och han fick en del 
sår. 
Vid elva-tiden får de minsta barnen mat. De minsta ammas, 
andra får valling. De mammor som ammar sina barn kom- 
mer och tar upp dem ur vaggorna och lutar sig sittande 
mot en vägg och ger barnen mat. Indra som har hand om 
de små hinner inte med alla de andra på en gång, så några 
får sköta sina flaskor sjalva med följd a t t  flaskor tappas, 
mjölk och valling spills, tjut upphävs och tårar rinner. 
Indra tröstar och torkar, plockar upp och sätter flaskor på 
nytt i hungriga munnar. De ammande mammorna ropar 
uppmuntrande åt henne och skrattar förtjust. Snart ä r  allt 
lugnt och barnen färdigmatade. De som behöver f å r  nya 
blöjor och vaggskynke. Efter en kort stund sover de flesta 

2 - Liv och lek i Indien 
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av barnen. Mammorna fortsätter att  bära tegel och mur- 
bruk och Indra kan diska, tvätta och försöka göra i ordning 
till nästa matlag. Två-tre-åringarna är näst i tur. Den här 
förmiddagen räcker det med fyra matlag, andra dagar kan 
det vara fler. Aven nu kommer några mammor och hjalper 
till med matningen. De största får försöka sj älva, men för 
a t t  inte så mycket ska spillas får de hjalp. De är hungriga. 
De äter under tystnad och ser fina och värdiga ut i sina 
nystrukna haklappar, men som alla barn torkar de sig om 
munnen med klänningen eller skjortan när de ätit färdigt. 
Barnen i lekskoleavdelningen är fortfarande upptagna av 
sin lek. Leksakerna är få och enkla. Personalen på krubban 
har själva tillverkat leksakerna. De är lika viktiga för 
indiska barn som för andra barn. 
När det blir lekskolebarnens tur att  äta går de i samlad 
tropp till vattenkranen och tvättar sig innan de sitter ner. 
Lärarna är noga med att  lära barnen hygien och andra 
enkla saker som de kan göra hemma, även om förutsätt- 
ningarna ofta saknas. Det finns inte alltid tillgång till vatten 
där de bor och byggdamm är svårt att  få bort även med 
vatten. 
De slår sig ner på mattor i två rader mittemot varandra. 
De väntar tyst, utan det kiv och bråk som präglar den 
sj avklarhet med vilken svenska barn inväntar skolmål- 
tiderna. När alla har satt sig och plåttallrikarna är fram- 
sthllda får Dilip hj älpa sina kamrater. 
När Sushila har hällt upp bönröra på en tallrik, klickat på 
curd (yoghurt) tar Dilip tallriken och går med den till den 
längst bort sittande kamraten. Han tar sin uppgift på allvar, 
är stolt över att  få utföra den. Han balanserar försiktigt 
iväg med tallrik efter tallrik tills alla har fått. Då börjar alla 
äta. De äter fort, tyst, koncentrerat och noga. 

Jag heter Laxman. Jag föddes i Maharashtra. Jus t  nu 
bor jag på bygget vid Rajendra Place. Jag går i den vanliga 
skolan också och jag går i fjärde klass. Jag har två  bröder 
och en systex Eftersom min pappa ar mycket fattig kan 
han inte se till a t t  jag far studera mera. Annars skulle jag 



vilja fortsatta och ta en examen. Jag skulle vilja bli en hög 
tjänsteman så a t t  jag kan se till a t t  alla som jag känner 
kan få det bra och så a t t  min mamma och pappa kan få lite 
lugn och ro och inte behöver arbeta så mycket. Jag vill helst 
inte jo b ba på bygge sedan. Mina bröder heter Shatrughan 
och Bharat och min systers namn ar Rukmani. Min far 
heter Bhagwat och min mor Tarawati. Jag ar 14 år gammal. 
Vi har en liten jordbit i min hemby, men vi var tvungna 
a t t  lämna byn för det var sådan förskräcklig torka. V i  fick 
skaffa annat arbete för at t  ha något at t  fylla våra magar 
med. Jag kommer a t t  bli 82 år gammal och kommer at t  
göra vårt land stort och berömt. Jag kommer att  bli premiär- 
minister och göra alla som bor i landet lyckliga. När jag 
har blivit 82 år kommerjag a t t  dö. 
(Ur uppsats skriven av Laxman.) 
An en gång upprepas proceduren. Nu är det skolbarnens 
tur. De går alla och tvättar sig, sätter sig sedan i två rader 
och väntar på att bli serverade. När alla har fått mat, reser 
de sig och anförda av Rekha, som serverade, läser de en 
bordsbön. Sedan börjar de äta, lika tyst, hungrigt koncen- 
trerade som den förra gruppen. De slukar långsamt maten 
och ber om mer, när de har ätit upp. Tallrikarna skrapas 
ordentligt rena, varje bönrest tas till vara. Ingenting slängs 
och mycket litet spills. När de ätit färdigt tar var och en 
sin tallrik och går till sköljbaljan och tvättar den. 



Durga 
Durga är 11 år. Från Rajasthan, men bor i Delhi. I likhet 
med de andra kvinnorna från Rajasthan går hon klädd i 
kjol, blus och en rödrosa sjal om huvudet. Så liten hon är, 
ser hon ut som de aldre kvinnorna. Hennes lott är att  bli 
som de vuxna är nu. 
Jag har gått  i skolan i . .  . ja, hur länge ar det? Durga 
frågar en av lärarna. Ja, viss t. I e t t  år har jag gått  hal: 
Vad gjorde du innan du började skolan? 
Jaa, ingenting särskilt.. . ingenting för det mesta, mamma 
ville a t t  jag skulle gå hit på dagarna, men.. . 
Plötsligt springer hon iväg på fjärilslätta ben och den röd- 
rosa huvudduken fladdrar efter henne. En halv minut 
senare är hon tillbaks. Ogonen strålar, hon skrattar och 
bakom ryggen håller hon något dolt. Jag kan läsa nu, 
säger hon stolt. Hon slår upp en sida i boken - på måfå - 
och börjar läsa. Hon läser fort och nästan utan att  staka sig. 
A, vad det är roligt a t t  gå i skolan, säger hon. Numera 
kommer hon varje dag. Varje dag hjalper hon sin bror at t  
komma dit. 
Jag ska gå i skolan tills jag blir 16 61; jag ar il nu. Sedan ska 
jag gifta mig. Hon ser plötsligt generad ut, men fortsätter: 
Pappa har sagt a t t  jag får gå i skolan först och sedan gifta 
mig. 
Durgas båda aldre systrar, 15 och 13 år gamla, är gifta. De 
bor fortfarande hemma för at t  lära sig sköta hushåll. En 
12-13-årig brud flyttar inte alltid till mannens hem genast. 
Giftermålet är en försakring för många föraldrar at t  dött- 
rarna kommer at t  bli försörjda. I ett samhalle där döttrar 
är en ekonomisk belastning och söner en ekonomisk till- 
gång är det ofta enda sättet. De flyttar sallan till mannens 
hem förrän de blivit 15-16 år. Aven det kan ju förefalla 
tidigt, men allt är relativt. 
Durga är en kvick tjej. Hennes ansikte lyser av glädje när 
hon talar om skolan och om hur bra hon tycker a t t  det är 
att gå där. Att studera är det bästa som finns. Någonstans 
förstår hon att  studier kan öppna möjligheten till ett liv 
som inte är begränsat till byggarbetsplatsen, men hon 



kan inte formulera det. Hennes erfarenhet av livet och 
hennes föreställning om vad Indien är utanför bygget och 
skolan är begränsad. En gång, som hon kommer ihåg, har 
hon varit i sin "hemby" och det var både roligt och ruskigt. 
Roligt därför a t t  det var fest, en av hennes systrar skulle 
gifta sig, och ruskigt därför a t t  det var så långt bort. 
V i  åkte tåg hela natten och sedan buss och sedan oxkärra 
och så fick vi gå en bit också. Hela upplevelsen var så 
annorlunda mot vad hon är van vid. Hon vill helst inte till- 
baka till byn, men det är inget som hon kan bestämma 
sj alv. Vill hennes pappa at t  hon ska gifta sig med någon 
från byn, blir det så. 
Att göra något som pappan inte vill är otänkbart. Den 
enda auktoritet som kan mata sig med pappan och mamman 
är lärarinnan i skolan. Men lärarinnan vet villkoren och 
skulle inte drömma om at t  lära barnen at t  satta sig upp 
mot föriddrarna. Det skulle vara slutet för skolan, för 
Mobile Creches och med allt de jobbar för och tror på. 
Durga har varit på bio två gånger. En av filmerna var val- 
digt bra. 
A, de hade så vackra kläder och de sjöng så fint. A, o m  jag 
kunde få gå lite oftare, men det är när pappa vill och kan 
som vi får gå. Den andra filmen kommer jag inte ihåg något 
av, det var länge sedan. 
Och en gång var vi på Zoo. A, det var så mycket at t  se så 
jag kommer inte ihåg så mycket. Men det var spännande. 
Jo, jag kommer ihåg a t t  det fanns djur och fåglar och vi 
åkte buss genom hela Delhi och det var första gången jag 
åkte buss. 
Om några år ska hon gifta sig. Hennes pappa kommer att  
bestämma med vem. Hon vet inte riktigt vad det innebär, 
men fnissar lite när hon talar om det. En av hennes aldre 
systrar har börjat sticka och tjänar lite extra pengar till 
familjen. Det vill Durga också göra. Att sticka förknippar 
hon med giftermål. Hon kan inte tänka sig a t t  börja med 
det mycket tidigare. Sticka är något som gifta eller i vart 
fall vuxna kvinnor gör. 
När hon inte går i skolan, som hon alskar at t  göra, vad gör 
hon då? 



Ibland hämtar jag vatten eller hjalper min mamma, men 
för det mesta leker jag. V i  hoppar rep och hage, leker kull 
eller så sjunger vi  och så. Men vi  hinner inte så mycket. 
Det blir mörkt och då äter vi och sedan går vi och lägger oss. 
Durgas två aldre systrar sköter hushållsarbetet så Durga 
behöver inte göra så mycket än. Men hennes tid kommer. 
På morgonen brukar hon också hj alpa till lite med maten 
och så tar hon hand om sin bror ibland. Brodern, Paphu, 
är den enda pojken av sex barn. Han har haft polio, Som 
följd har hans högra ben blivit förvridet. Han kan inte gå. 
Mamman är gravid igen. Det är ett nytt försök att  få en 
pojke som så småningom kan hj alpa pappan när han blir 
för gammal och inte orkar längre. 

Paphu 
Durga bär Paphu till skolan varje morgon och bär honom 
därifrån på kvallen. Paphu gillar inte riktigt a t t  bli om- 
kringburen, men det är hans enda chans att komma någon- 
stans och han har insett det. Han vill inte prata utan vänder 
bort huvudet, som för a t t  uppmärksamheten som riktas 
mot honom ska passera och träffa någon annan. Så att 
han slipper. Men han är stolt över a t t  han lärt sig rakna. 
Snabbt raknar han till tjugo, men slutar lika tvärt som 
han började. 
Paphu vet att det till hans uppgifter borde höra att ta hand 
om systrarna, men han kan inte. Det är ingen som ankla- 
gar honom för hans dåliga ben, men han observerar till- 
räckligt av livet på byggarbetsplatsen för a t t  han ska inse 
att han inte iir och inte kommer att kunna bli som de andra 
killarna. 
I det yttre rummet håller skolbarnen till. Mobile Creches 
driver en reguljär men icke erkänd skola på varje plats. 
Den fungerar huvudsakligen som förberedelse för den 
vanliga skolan. Åldern. som man ofta inte vet så noga, 
varierar mellan 5 och 13-14 år. För barnen i 10-årsåldern 
blir det ofta inte så mycket skolgång. I den mån de inte 
passar mindre syskon hemma, hjalper de sina föraldrar 
med arbetet. Arbetsgivarna vågar inte anstalla barn som 
verkar vara under 14 år. Men alltid kan barnen hjalpa till 
a t t  lindra förbldrarnas arbetsplåga något. 



Barn till standigt flyttande byggjobbare har ofta suårt med skolgången. 

Shusma 
Shusma är fyra år. Hennes dag börjar som alla andras. 
Hon kommer till krubban på morgonen med sin mamma 
och sina två bröder. När hon kommer får hon tvätta sig. 
Alla barnen får tvätta sig. Sedan får hon en mugg mjölk. 
Shusma är för liten för skolan men inte för liten för at t  
lära, Sittande i en ring kring en lärare leker Shusma och 
hennes kamrater enkla men roliga inlärningslekar, som att 
lära sig rakna med hj alp av fingrarna och föremål de känner 
igen. Tillsammans ritar de först en tegelsten, sedan två 
tegelstenar bredvid den första. Nästa stapel innehåller tre 
tegelstenar och så håller de på. Proceduren upprepas, men 
den här gången med kapsyler. I den f6rsta högen en kapsyl, 
i nästa h6g två kapsyler, i niista hög.. . 
Innan. Shusma kom till den här krubban var hennes för- 



aldrar på ett annat bygge och det var där hon började 
i krubba. 
Et t  av målen bakom Mobile Creches verksamhet är att  ge 
barnen den barndom de annars inte skulle få. Alternativet 
för barnen är att  ligga vid en dammig, fuktig eller kall 
vägkant tills de lär sig gå. På krubborna får barnen tidigt 
utlopp för sitt aktivitetsbehov genom at t  springa, hoppa 
omkring eller bygga, måla, rita eller konstruera. Ett viktigt 
led i verksamheten är at t  göra leksaker. Materialet kostar 
nästan ingenting. Trådrullar, tomkartonger, tomma tänd- 
sticksaskar, slutritade tuschpennor, kapsyler, kokosnötskal, 
allt som är möjligt a t t  använda och inte är farligt. Klister 
och färg måste köpas, ingen skänker sådant förstås. 

Leksakerna känner barnen igen. De vet vad de är gjorda 
av och kan sj dva skaffa materialet och göra leksakerna 
hemma. Kamala, lärarinnan, sprider ut materialet på ett 
lågt bord. Shusma och de andra barnen sätter sig runt om 
och gör hus, halsband, skramlor, mobiler eller vad nu mate- 
rialet räcker till under Kamalas ledning. Uppfinningsrike- 
dom och improvisationsförmåga är långt viktigare än exa- 
men och teori. Lärarna får ständigt kämpa för a t t  få fram 
material. Deras kärlek till barnen driver dem långt utöver 
det vanliga när det galler at t  hitta på saker som barnen 
kan få ut något av och använda i sina egna liv. 

De lär sig samarbete genom experiment. Har man ett pussel 
och bitarna är ungefär så många som det är barn, krävs att 
de samarbetar om de någonsin ska kunna se vad pusslet 
förestaller. Väggarna i rummet är täckta av målningar, 
stora och färgglada, Barnen ritar ofta motiv från sin tradi- 
tionella byrniljö, som de har fått dem återgivna av för- 
aldrarna. De har sj alva knappast sett dem. 

Leksakerna är viktiga. Et t  hus görs lätt och bra av en 
tomkartong. Några tomma tändsticksaskar blir fina bal- 
konger och slutritade tuschpennor används till skorstenar. 
Färg, lim och fantasi fulländar verket. Teaterdockor görs 
av trasor, lim, tråd, garnstumpar och ibland kokosnötskal. 
Halsband och skramlor behöver man bara lite kapsyler och 
en bit snöre för at t  göra jättefina. Allt tas till vara och kan 
användas antingen för sig sjdvt eller i en fantasifull kornbi- 



"Syftet var ~ n t e  att frlgora modrarna frUn tungt kroppsarbete, utan att se t111 
att barnen znte behouer vara med L det." 
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Lararna ar noga med att lara barnen hygien, aven om forutsattningarna 
ofta saknas hemma. 



Burnen Liantur t y s t .  medan Dilip delar u t  tallrikarna. D e  ater fort, 
koncentrerut och noga - inte e n  honrest blir huar: 





Det ar uzkt~gt att leksaksmaterzalet ar sadant som barnen kanner tzll och har 
rnojl~ghet att skaffa sjalua. 

nation tillsammans med nAgot annat. Ytterst få leksaker 
är köpta. Det viktigt a t t  leksaksmaterialet iir sadant 
som barnen känner till, har möjlighet a t t  skaffa sjdva. 

'Yag kan lasa nu. A, vad det ar roligt att gå i skolan." Durga, l 1  ål: 
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Ibland avslutas dagen med lek och dans. 

Jag heter Kanji. Jag föddes i Rajasthan i en by som heter 
Bapui. Eftersom min pappa ar mycket  fattig, kunde han 
inte ordna så att jag kunde studera i vår by. Pappa bestam- 
de att  vi skulle flytta till Delhi eftersom det skulle bli lättare 
a t t  studera dal: Jag ar nu ungefär 12 ål: Trots a t t  min upp- 
växttid varit full av svårigheter harjag alltid sett  fram- 
tiden som ljus. Eftersom min pappa ar mycket fattig 
kommer han inte at t  låta mig studera så länge som jag 
skulle vilja. Men jag tror i alla fall a t t  han tanker låta mig 
gå i alla klasserna i skolan och ta examen. Med Guds hjälp 
går jag nu i femte klass. T o  m fjärde klass gick jag i byn 
i Rajasthan och sedan kom jag till Delhi. Så  fort jag kom 
hit till staden och såg hur folk levde förstod jag a t t  jag 
aldrig skulle kunna leva och bo i en stor stad. Strax efter 
det vi kommit till Delhi fick min far ett  brev från min farbror 



som bad a t t  jag skulle komma tillbaks till byn. Därför åkte 
jag tillbaks. Men jag blev väldigt sjuk i byn och så fort 
jag blivit lite battre hämtade min pappa tillbaka mig till 
Rajendra Place har i Delhi dar vi bor just nu. Jag fick gå 
i skolan har vid Rajendra Place. Lärarna var väldigt snälla 
mot mig. Jag fick mjölk varje dag och så blev jag undersökt 
av en doktor också. Efter några veckor vart jag frisk igen. 
I början kunde jag inte prata eller förstå språket har i Delhi, 
men nu har jag lart mig. 
Efter några månader i krubbans skola ordnade min Lärare 
så at t  jag fick börja i den vanliga skolan. Jag jobbar hårt 
i skolan och jag hoppas a t t  jag ska klara mig bra. Jag har 
redan bestämt mig för vad jag ska göra, nar jag blir stol: 
Precis som Mahatma Gandhi vill jag tjäna mit t  land som 
premiärministel: Fast Mahatma Gandhi ville ju förstås 
inte bli president trots at t  han ar landets grundare. Men 
jag har beslutat a t t  jag, precis som Mahatma Gandhi och 
Jawaharlal Nehru, ska försöka hjälpa dom fattiga och för- 
söka se till a t t  de kan få jord at t  odla. 
(Ur uppsats skriven av Kanj i.) 

Kailash 
Kailash' mamma är tegelbärerska. Själv är han åtta år, 
eller sju, han vet inte så noga. I krubbans skola har han 
gått i drygt fyra månader. Han har inte hurinit lära sig läsa 
riktigt än, men han vill gärna. Innan han började skolan 
gjorde han - ja, just ingenting. Drev omkring lite på byg- 
get, någon gång utanför, men gjorde inget särskilt. Mailash 
går B den kommunala skolan också där han började i första 
klass nyligen. Mit till krubban kommer han varje dag och 
här får han hjalp med hemarbetet och ett mål mat mitt 
på dagen. Kailash gillar krubbans skola battre. Likarna 
bryr sig inte så mycket om honom i den vanliga skolan och 
så är det en bit at t  gå och han trivs inte riktigt utanför 
bygget. 
Familjen best& av Kailash och hans mamma. Pappan dog 
för några år sedan i en olycka på bygget. Kailash kommer 
inte ihdig s i  mycket av honom, men m a m a n  har berättat. 
Hans ddre syster har gift sig och flyttat till sin nya familj, 
så nu iir de bara tval. 



När Kailash slutar skolan vill han bli murare som hans 
pappa var, och nar han tjänar pengar ska han köpa kläder 
till sin mamma och förbjuda henne at t  arbeta. 
Livet utanför bygget vet han nästan inget om och erfaren- 
heten inskränker sig till at t  han och hans kompisar någon 
gång går en liten bit utanför, antingen till skolan eller bara 
för a t t  titta på något. Bio har han aldrig varit på och läng- 
tar inte heller efter, eftersom han inte vet vad det är. Nästan 
alla barnen är hinduer till namnet och som för alla hinduer 
ar mycket i livet reglerat av religiösa sedvänjor och tradi- 
tioner. Nastan ingen av dem har någon aning om varför de 
gör olika ting, de vet sallan bakgrunden. Kailash har i lik- 
het med de flesta barnen aldrig någonsin varit i ett tempel. 
Det beror inte på att det skulle vara ont om tempel. Durga, 
Paphu, Kailash och de andra barnen är kastlösa och skulle 
med stor sannolikhet inte bli insläppta i templet om de 
försökte gå dit. Samma grymma lagar som reglerar livet 
för de vuxna galler också för barnen även om de ännu inte 
har förstått vad det innnebär för dem. Kailash kan inte 
tänka sig a t t  bli någonting annat än det hans pappa var. 
Frågan om han skulle vilja bli något utanför bygget förstår 
han inte. Världen utanför är inte för honom. Det har han 
insett utan att  begripa varför. 
Indiska barn stojar och stormar som andra barn när de är 
f ör sig sj älva, men nastan aldrig i vuxnas sallskap. Efter- 
som det nastan alltid är någon vuxen med, är barnen sallan 
stojiga och skrikiga. I skolan är de allvarliga, tysta och 
koncentrerade. Chand är tolv år, tror han. Han har gått en 
termin i den kommunala skolan och lika länge i krubbans 
skola. Han går i första klass och är mycket ivrig. Han till- 
hör de bästa i sin klass och arbetar hårt. Det är nastan som 
om han och hans kamrater är medvetna om det stora och 
märkvärdiga i at t  de får lära sig läsa, skriva och räkna. 
Skolan ar för barnen något stort och löftesrikt. Söner och 
döttrar till ständigt flyttande byggjobbare tillhör de många 
kategorier som aldrig har förekomit i planerarnas kalkyler 
över antalet skolplatser som behöver ordnas och anslås 
medel till. 
På morgonen innan läraren kommer är stamningen ofta 
lite sömnig. Några plockar fram sin bok, sin griffeltavla 



och ritmaterial. Några kliar sig, men när läraren kommer 
förbyts stämningen snabbt till ivrig uppmärksamhet. 

Arjun 
Arjun är drygt två år. Men mindre an en ett-åring. Han 
kan inte gå än och bärs till krubban av sin bror. Arjuns 
ögon rinner. Det är en kraftig konjunktivit, Ogonen är 
alldeles simmiga och han ser inte mycket genom den gula 
varaktiga vätska som sprider sig över hans ögon. Sumita 
- som också hj alper till med de små barnen - grejar med 
hans ögon. Doktorn har ordinerat en behandling som han 
utstår varje morgon under höga skrik. Sedan är han all- 
deles slut. Han är tyst och stilla i timmar varje morgon 
efter behandlingen. Han är också satt på förstärkt diet. 
Han är tandstickstunn och visar klara tecken på under- 
näring. Han verkar inte tillgodogöra sig maten. Persona- 
len skulle vilja at t  hans mamma la in honom på sjukhus, 
men mamman slår ifrån sig. Hon verkar inte tycka at t  det 
behövs. Men de är inte sakra för ingen förstår riktigt vad 
hon säger. Familjen är relativt nykommen från östra Uttar 
Pradesh och dialekten är svårförståelig och det är tveksamt 
om hon ens fattat a t t  sonen är sjuk. Förmodligen är han 
inte sjukare än vad något av de andra barnen var vid samma 
ålder. Dessutom gillar hon inte riktigt a t t  frågan kommer 
upp så hon har slutat a t t  komma. Arjun bärs dit varje 
morgon av sin aldre bror och hämtas på samma sätt på 
eftermiddagen. 
Att lyda sina föraldrar eller andra aldre slaktingar är sjalv- 
klart och at t  visa respekt och vördnad för vuxna ingår 
som en del i kulturen. För Durga är det sjalvklart a t t  lyda 
pappan men lika sj dvklart är att  göra som läraren säger. 
Men det är annorlunda med läraren. Han, eller hon, för- 
medlar något nytt, som tillhör en annan spännande värld, 
medan föraldrarna förmedlar de urgamla traditionerna. 
Det kan vara en balansgång för läraren att  inte komma 
i konflikt med föraldrarna och det händer a t t  föraldrar 
i vredesmod tar sina barn ur skolan, heligt ilskna över att 
deras barn fått ideer som inte står i överensstämmelse 
med hemmets värderingar. Det är dessbättre sallsynt och 
för att i möjligaste mån undvika sådana konflikter försöker 



A t t  åstadkomma något uackert med krita och farger betyder mycket for barnen. 

man jobba även med familjen som helhet och inte bara 
med barnen. 
Varje eftermiddag pågår en mängd aktiviteter. De barn 
som går i den kommunala skolan liksom de som går i krub- 
bans skola, kommer för att få hjalp med läxorna. De sätter 
sig tyst ner vid låga langa bord, tar fram sina griffeltavlor, 
kritor, böcker och pennor. Varje eftermiddag kommer de. 
De är vana att  gå till krubban. Förutom hjalp med läxor 
får de ocksa mellanmål. Många kommer därför a t t  de se- 
nare ska hämta ett eller flera småsyskon som är i krubban 
om dagarna. Som mest finns det 125 barn i krubban, men 
det är sällan som alla ar dar samtidigt. 
Inte bara l k h j  alp och mellanmål lockar. De flesta efter- 
middagar har ett tema. Det kan vara keramik, dans, 



De arbetar stegvis. Forst tecknar depå en tavla, sedan for de over teckningen 
till papper och fargluggel: 

drama, måleri, teckning eller ett organiserat besök utanför 
krubban. 

Ashok tycker om färger. Glädjen lyser ur hans ögon, när 
han får måla. Men det iir mödosamt, omständligt och resul- 
tatet inte alltid som han vill ha det. Först ritar han motivet 
noga, på en liten svart tavla som han har i knäet. Då och 
då reser han sig, går fram till Mr Mukherjee som berömmer 
honom, rättar honom, klappar honom, gralar på honom eller 
uppmuntrar honom. Varje gång går Ashok tillbaks och 
fortsätter a t t  rita under allvarlig glädje. Att kunna åstad- 
komma något vackert med krita och med färger betyder 
mycket för Ashok. När Mr Mukherj ee och Ashok i& nsiöj da 
med kritteckningen, börjar Ashok at t  föra över teckningen 
till papper och nu använder han f &g. 



Eftermiddagsaktiviteterna varierar från dag till dag, men 
det är alltid något av en fest när Mr Mukherjee kommer. 
Då målar och ritar barnen och jobbar med lera, saker som 
sedan bränns i ugn, stalls ut, försaljs och bidrar till at t  
hålla verksamheten levande. Mr Mukherjee är en liten 
vänlig man som har fin hand med barnen. Han är lågmald, 
men bestämd och låter sig inte jaktas utan förklarar och 
tillrättavisar, berömmer och kritiserar. 
Några av de stora barnen, som också går i den kommu- 
nala skolan, har tillsammans med en av lärarna åkt till Zoo. 
Det är en stor händelse och mycket efterlängtad av dem 
som ännu inte hunnit med ett besök. 
Handarbetsläraren ordnar fest i krubban. Bröllop. Ja, inte 
mellan barnen utan dockbröllop. Brud och brudgum görs 
av trasor och kläds vackra i traditionella bröllopskläder 
från Rajasthan, varifrån många av barnens föraldrar kom- 
mer. Brudens klädsel är riktig in i minsta detalj, brudgum- 
mens likaså och han har t om en häst som det är brukligt 
at t  brudgummen kommer ridande på. 

Jag heter Bharat. Jag föddes i Maharashtra. Jag går nu 
i andra klass. Jag har två  bröder och en syster Jag vill gå 
i skolan till tolfte klassen. Då kan jag bli läkare och tjäna 
600 rupier i månaden. Sedan kommerjag att  köpa en skoter 
och ha en massa pengar - som jag kommer a t t  dela med 
alla andra. 
(Ur uppsats skriven av Bharat.) 

Shanti 
Jag heter Shanti. Jag går i första klass. Jag har tre syskon. 

Min mamma är väldigt sjuk. Jag vill bli en "Behenji" (skol- 
fröken). 
(Ur uppsats skriven av Shanti.) 

Leran ar dyr  och måste  anuandas många gånger for at t  racka. 



3 -Liv och lek i Indien 
3 3 



Jagan 
Jagan gillar at t  jobba med lera. Han tycker om at t  känna 
saker formas av händerna och han längtar efter de efter- 
middagar då Mr. Mukherj ee kommer. Då trivs han och 
han får leva ut sin talang. Men det är inte alltid det finns 
lera. Leran är dyr och budgeten liten. Det har inte blivit 
råd till mer lera. Mr. Mukherjee ser villrådig ut ett ögon- 
blick men kommer snart på lösningen. De letar i skåpet och 
hittar några obrända lerfigurer som inte gjorts tillräckligt 
stadiga och därför delvis fallit sönder. De bärs ut på terras- 
sen och krossas omsorgsfullt med hjalp av en kavel. När 
leran finfördelats häller de på lite vatten och börjar knåda. 
Efter ytterligare vattenbegjutning och knådning har leran 
fått den rätta konsistensen och Jagan kan börja jobba. 
Han är lycklig. 

Jagan formar med sina händer vad som ska bli en elefant. 
Mr. Mukherjee är långsam, noggrann och varsam. När 
något inte blivit så bra, talar han om det, men är noga med 
att peka på vad som blivit fel och ge ett förslag till lösning. 
Kritik och uppmuntran i ett. Jagan jobbar på. Balansen 
mellan de olika delarna av figuren är viktig. Blir huvudet 
för tungt riskerar elefanten att  välta framåt. Blir benen 
för klena orkar de inte bära kroppen och det är viktigt at t  
benen blir lika - alla fyra. 
Medan Jagan jobbar med sin lera ritar eller sjunger de 
andra barnen. Hos de minsta är det stilla. Värmen är 
tryckande och många sover. I ett av rummen ligger två 
sjuklingar. Utsträckta efter väggen för att inte vara i vägen 
men ändå få vara i krubban. En ayah - barnflicka - går 
runt bland de minsta och ser till at t  ingen har gjort på sig 
eller krakts - och får ligga med det - eller fastnat, trass- 
lat in sig eller vad som nu kan hända. Barnens tygblöjor 
och vaggskynken tvättas och hängs på tork i solen. 
Vid halvfemtiden börjar mammor och aldre syskon komma 
för a t t  hämta barnen. En tegelbärerska hämtar sina två 
barn. Hon är vacker och hon bär sina kläder på rajasthanskt 
manér. Hon iir dekorerad i ansiktet med linjer och prickar, 
tatuerade i trianglar. Hon ser ung ut. På frågan om hur 
gammal hon iir svarar hon: Jaa, mitt minsta barn är knappt 



De saker barnen gor saljs och ger en liten inkomst. 

ett år och han där borta är fyra år och det är fem år sedan 
jag flyttade till min mans familj och jag bodde kvar hemma 
några år efter deb att  vi gift oss. Jag tror jag var tolv år 
när jag gifte mig, ja, jag är nog nitton eller tjugo år. 

Verksamheten började på en byggarbetsplats i ett talt där 
några kvinnor tog hand om de allra minsta barnen - de 
under tre år. Ganska snabbt insåg de behovet a t t  ta hand 
om aven de lite större barnen och gradvis utvidgades verk- 
samheten till at t  omfatta barn upp till Il-13-årsåldern. 
När resurserna blev större startade bespisningsverksam- 
heten och en halv-reguljär skola för de barn som aldrig 
skulle få en chans att inlemmas i det a l lmma skolväsendet. 
Nu finns också lakarvård och viss upplysningsverksamhet. 
Men det är inte bara barnen som får elementär fysisk och 
psykisk omvårdnad, När arbetet är slut för dagen, barnen 
förhoppningsvis lagda, kvallssyssllorna avslutade, kommer 



barnens föraldrar sakta gående till den lokal där deras 
barn vistas på dagarna för att delta i Mobile Creches vuxen- 
undervisning. Föräldrarna har aldrig fått lära sig at t  läsa, 
skriva och rakna. Utan dessa kunskaper blir den fattige 
alltid lurad, lurad i affären, på lönen, och på sina rättig- 
heter som de aldrig blivit upplysta om. Barnen kan inte 
uppfattas som fristående från sina föräldrar. De får en 
bättre framtid om föräldrarna och andra vuxna i deras 
närhet blir medvetna om vilka möjligheter den kan erbjuda. 
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Nyckeldata for Indien (1975) 

Befolkn~ngstathet 190/km2 

(1975) SysselsattalProdukt~on (1971) 
% % av BNP 

Jordbruk 72 43 
Industri 11 26 
Tjanster 17 32 

Befolkning totalt 608,072 milj 
- barn 0-4 år 97,756 milj 
- barn 5-9 år 83,301 milj 
- barn 10-14 år 75,105 milj 
- tot barn 0-14 år 256,162 milj 

Spadbamsdodlighet (1971) 130 O / o ~  
Foruhntad liuslangd 
for fodda l970 47,2 år 
for fodda l975 49,5 år 

B a n  i arbete (andel av 
totala befolkningen) 24,7 O/oo 

Znskriunaiprirnarskolan 
- flickor 52 % 
- barn totalt 65 % 

Andel las- och skriv- 
kunniga au de vuxna 36 % 

Valuta 7 rupier och 25 paisas = ung 3 50 kr 



Att i en kort rapport försöka beskriva hur Indiens barn 
lever är som att  ge sig till at t  fånga sj älva rörelsen hos ett 
kalejdoskop. Man kan bara ge ofullständiga glimtar av ett 
land som till ytan är en kontinent och till sin struktur en 
svåröverskådlig blandning av kulturer, traditioner och 
livsstilar. Var och en av dem är på et t utpräglat, annorlunda 
och oförlikneligt sätt indisk; tillsammans utgör de detta 
pluralistiska samhälles mångfärgade väv. 
Varje människa, situation eller plats är typisk för Indien. 
Alla generaliseringar innebär därför en risk för at t  man 
ger felaktiga uppgifter. Men samtidigt finns det gemen- 
samma drag som förlänar scenen en viss allmängiltighet: 
två av de viktigaste inslagen i det dagliga livets varp är 
en allt genomsyrande fattigdom och en långsamt smygande 
förändring. Man kan urskilj a hopp, förtvivlan, apati och 
utmaningar. 
Finns det då inget motiv som är mer framträdande än 
andra? Hur man uppfattar den saken beror förstås i hög 
grad på vilken överblick man själv har. Den enorma upp- 
gift landet står inför kanske gör att man inte längre lägger 
märke till den lilla strålen av hopp om förändring, och 
dess än så länge trevande försök at t  påverka en över- 
väldigande mörk och dyster bild. Eller också ser man 
framstegen som knapphålsstora, svagt glimmande ljus- 
punkter; man ser omtanke och omsorg som - om de ges 
litet tid och uppbackning - kan utvecklas till krusningar 
som sväller ut till en våg och förvandlar hela ytan, 
Frågan är också om man kan komma över den chock man 
får av a t t  se den hårda kamp för at t  överleva som är det 
stora flertalets lott - om man kan se längre och upptäcka 
värmen i de mänskliga relationerna. Den värmen är ett 
stöd i tillvaron, ett andligt värde, en fast hållpunkt som 
på många sätt ger fattiga barn rikedomen i a t t  känna 
säkerhet och trygghet. Ser man bara umbäranden? Eller 
lägger man också märke till all den mänskliga uppfinnings- 
rikedom och skapande kraft som inte böjer sig för materiell 
nöd, utan reser sig för a t t  besegra, forma och smycka det 
jordiska och vardagliga med skönhet, färg och okonstlad 
glädje över at t  leva, så a t t  barnen växer upp med en 
medfödd estetisk känsla av släktskap med naturen. 



Bef olkningsprofilen 
Barnen utgör praktiskt taget halften av Indiens befolkning. 
En sannskyldig befolkningsexplosion, som nådde sin 
höjdpunkt under sextiotalet i en tillväxttakt på 24,8 
procent, har resulterat i at t  42 procent av befolkningen 
i dag ar under 15 år. Man uppskattar at t  det finns 270 
miljoner barn i Indien. Förhållandet mellan landsbygd 
och stad ar 80:20, och detta innebar at t  omkring 216 
miljoner barn av de totalt 270 miljonerna bor i någon av 
de 575 000 byar som finns i Indien. Byarnas storlek kan 
växla mellan en befolkning på 200 personer upp till mellan 
ettusen och femtusen. Mer an halften av landsbygdens 
befolkning bor i dessa medelstora och stora byar. 
Den senaste folkräkningen i Indien genomfördes 1971. Om 
man utgår från vad man vid det tillfallet fick veta om 
åldersstrukturen, finns det i dag ungefär 135 milj oner 
barn i den särskilt sårbara åldern 0-6 år. Det finns inga 
uppgifter om fördelningen av småbarn på områden med 
minoritetsbefolkning, landsbygd och stad, men i gruppen 
0-6 år finns uppskattningsvis 8,2 miljoner barn i områden 
med minoritetsbefolkning, 99,8 miljoner på landsbygden 
och 27 miljoner i staderna. 
Man kan tillägga at t  inflyttningen till staderna i Indien 
långt ifrån är något enhetligt fenomen: den är mindre an 
tio procent i stater som Assam, Bihar, Orissa och Nordöst- 
regionen, och 31 procent i den mest utvecklade staten, 
som är Maharashtra. Därefter följer Tamil Nadu och 
Gujarat. Men inflyttningen varierar aven mellan staderna. 
Tendensen ar at t  inflyttningen framför allt koncentreras 
till de största staderna, och resultatet har blivit at t  stora 
slumområden har följt i urbaniseringens spår. Barn i 
arbetarfamiljer, som flyttar från plats till plats, kräver 
t ex speciell hänsyn. 



Barnadödlighet och undernaring 
De indiska barnens största problem är kanske kampen för 
a t t  överleva. Det totala antalet döda har visserligen 
minskat kraftigt - med hälften, från 27 promille vid tiden 
för Indiens sjalvständighet till mindre än 14 promille i dag. 
Men spadbarnsdödligheten är fortfarande bland de högsta 
i världen och den är en av huvudorsakerna till att dödstalet 
fortfarande är så högt. Aven om spadbarnsdödligheten 
har sankts från 183 per tusen levande födda 1941-51, 
ligger det nationella genomsnittet ännu i dag så över- 
raskande högt som 122 per tusen levande födda. På lands- 
bygden är siffran ännu högre: där dör fortfarande 131 av 
tusen barn vid födseln, eller inom några dagar eller måna- 
der efter den. Motsvarande siffra i städerna är 81 promille. 

Skillnader mellan stad och landsbygd 
Skillnaderna i den totala dödligheten mellan landsbygd 
och stad innebär a t t  medan en liten pojke i staden kan 
förvanta sig at t  få leva i sextio år, kan hans motsvarighet 
på landet inte vänta sig at t  bli äldre än 47 år. (I Sverige är 
siffran 72 år.) Begränsade studier visar också att  de 
grupper som har lägre social och ekonomisk status har 
dödlighetstal som är mellan en och en halv och två gånger 
så höga som mer privilegierade grupper. 

Högre barnadödlighet bland f liekor 
Men om välstånd och stadsmiljö ger ett gott utgångsläge, 
så gäller detsamma om man är av manligt kön. I motsats 
till tendenserna i den övriga världen, överlever färre flickor 
an pojkar i Indien, och detta leder i sin tur till a t t  propor- 
tionerna mellan könen försämras. Vid sekelskiftet gick 
det 970 ackor på 1000 pojkar, men 1971 var andelen flickor 
bara 930, och inga tecken tyder på a t t  någon förändring ar 
på väg. Forskningen har nyligen pekat på en mycket 
oroande företeelse; den totala spädbarnsdödligheten har 
visserligen gatt tillbaka, men samtidigt ökar den faktiskt 
nar det gäller flickor. Som Indiska rådet för samhallls- 
vetenskaplig forskning har påpekat: "I Indien har vi 
kanske lyckats förhindra a t t  nyfödda flickebarn med 



berått mod mördas, men det finns nu bevis för att föraldrar 
försummar flickorna till den grad at t  de låter dem dö, och 
resultatet blir en allt större klyfta mellan de båda könens 
dödstal. Fram till 1951 var denna skillnad klar och tydlig 
från första månaden efter födseln upp till fem års ålder; 
sedan dess har den utstrackts till åtta eller nio år, vilket 
tyder på a t t  flickorna utsatts för vanvård ännu högre upp 
i åldrarna. Det finns utförliga bevis för a t t  spadbarns- 
dödligheten bland flickor är 30-60 procent högre an 
bland pojkar." *) 
Tabeller som visar den förväntade livslängden pekar på 
ännu större klyftor mellan kvinnor och man. Pojkar kan 
förvantas leva i medeltal 53,2 år, flickor ett år mindre. 
(Kvinnor i Sverige kan förvantas leva fem år länge an 
mannen.) En rad sociala attityder som har sitt ursprung 
i det förhållandet a t t  kvinnorna har förlorat - eller miss- 
lyckats med at t  skaffa sig - en roll som innebar a t t  de ar 
ekonomiskt nyttiga, bar ansvaret för a t t  i synnerhet 
flickorna inte tillåts leva. 
I Indien föds ett barn varje halvannan sekund: varje dag 
föds 60 000 barn. Och det innebär totalt 21 miljoner födslar 
per år. Men vart åttonde barn genomgår födelsens alla 
kval bara för at t  ge upp andan redan innan det hinner se 
det första ljuset tandas. Många fler dör innan de har fyllt 
fem. Barnadödligheten ar landet s mest smärtsamma 
halsoproblem. Inte mindre an 3,6 miljoner av 9 miljoner 
döda per år ar barn under fem år - 40 procent av alla 
döda, j amfört med sju procent i i-länderna. 
Orsakerna till spädbarns- och barnadödligheten ar många 
och inte vetenskapligt belagda. De flesta av dessa tragiska 
händelser inträffar ju utanför institutionerna, och bara 
alltför ofta utan at t  en legitimerad läkare finns med vid 
sjukbädden. Man vet i alla fall a t t  undernäringen orsakar 
de flesta dödsfallen. I den nationella handlingsplanen för 
socialt asbete bland barn konstateras: "De stora epidemiska 
sjukdomarna har i stort sett spelat ut sin roll som viktiga 
orsaker till död och ohälsa, men undernäringen är fort- 

*) Indian Council of Social Science Research: "Critical issues on the Status 
of Women". 



farande en allt överskuggande anledning till död och 
invaliditet. E tt av de allra största problemen, i synnerhet 
bland mindre barn, är att de inte får tillräckligt med protei- 
ner. Enligt det indiska rådet för medicinsk forskning lider 
atminstone 60 procent av alla indiska barn av anemi till 
följd av näringsbrist och proteinbrist i en eller annan 
form." Varje manad dör nära 100 000 barn därför a t t  de är 
undernärda. 

Mor och barn 
Att modern är undernärd - nära hälften av Indiens 
kvinnor lider av några symtom på undernaring, och 20 
procent av mödradödligheten beror på anemi till följd av 
näringsbrist - har en direkt betydelse för barnets halsa. 
Alltför täta havandeskap undergräver kvinnans hälsa 
ytterligare och gör henne ännu mer undernärd. Och det 
leder i sin tur till a t t  barnens födelsevikt blir låg. 
Enligt en av de ledande barnspecialisterna i landet, Dr 
Shanti Gosh, väger 25-30 procent av spädbarnen i Indien 
mindre än 2 500 gram, och det gör att de befinner sig i risk- 
zonen från allra första början. En tredjedel av all späd- 
barnsdödlighet till följd av förtidig födsel beror på att  
modern är underniird. Man uppskattar at t  17 procent av 
alla födslar i Indien är förtidiga som ett direkt resultat av 
moderns undernaring. Låg födelsevikt j ämte infektioner 
- som lättare och oftare drabbar små och undernärda 
barn - är en av de främsta orsakerna till at t  nyfödda barn 
dör. Och det är strax efter födseln de flesta spädbarn dör. 

Sammanfattningsvis kan sägas a t t  det barn som över- 
lever födseln kommer at t  vara mycket sjukt, som ett 
resultat av undernäring och infektioner, under nästan en 
tredjedel av de första två åren. undernäringen gör också 
att barnet vaxer långsammare. Detta blir särskilt markant 
i fråga om barn som lever under ogynnsamma omständig- 
heter, och förhållandet är detsamma under hela barn- 
domen. Att barnet växer långsamt börjar markas i ettårs- 
åldern. 



Barnen utgorpraktiskt taget halften au Indiens befolkning. 

Enligt medicinsk expertis ar det indiska barn som över- 
lever födseln från början bara en aning svagare än ett 
genomsnittligt europeiskt barn. Men vid 2-5 års ålder 
hamnar han eller hon på efterkälken. Den fysiska utveck- 
lingen har då börjat gå oroväckande sakta till följd av 
underngring och ohalsa. Det ettiriga indiska barnet ar 1,6 
cm kortare an det europeiska (ca 2,3 procent), men nar 
barnet ä~ fem &r är s aden s& stor som 8 cm (%,5 procent). 
Skillnaderna i kroppsvikt är ännu tydligare markerade än 
skillnaderna i Iiingd. 
Enligt beräkningar som gjordes i samband med folkrak- 
ningen uppskattar man att en hdv milj on barn under 15 Ar 
&r blinda, och att  10-15 procent av förskolebarnen lider 
av blindhet som helt och hållet förorsakas av brist p i  
A-vitamin, en sak sofan Iät t skulle kunna undvikas. Vidare 
anses i runda tal 0,2 miljoner barn ha hörselskador, 



0,5 miljoner ha någon form av ortopediskt handikapp och 
nästan två milj oner mentala störningar. 
Men våra främsta experter på barnfrågor anser a t t  dessa 
siffror ar alltför lågt hållna, och menar a t t  de ligger nar- 
mare 9 procent av alla barn. I et t läge dar normalt utveck- 
lade barns behov inte kan tillfredsstallas ligger möjlig- 
heterna till hjalp för handikappade barn utom räckhåll. 
Det ar en fråga som de frivilliga organisationerna i stort 
sett får ta på sitt samvete, med viss hjalp från staten. 
Följden blir a t t  bara omkring en procent av dessa barn får 
någon som helst form av hjalp. 

Fattigdomens verkningar 
Det råder inte något tvivel om att  de indiska barnens 
problem till allra största delen hänger samman med fattig- 
domen. Fyrtio procent av befolkningen lever under existens- 
minimum, och inte mindre an 108 miljoner barn ar direkta 
offer för fattigdomssyndromet. Det ar en ond cirkel av 
undernäring som leder till hög barnadödlighet, vilket 
driver familjerna till at t  vilja ha fler barn, vilket i sin tur 
resulterar i a t t  undernäringen, sjukdomarna och den lång- 
samma utvecklingen förvärras ytterligare. Summan av 
allt detta blir a t t  barnets liv minskar i varde. 
Det ar en första konsekvens; men praktiskt taget varje 
annan sida av livet förmörkas av samma syndrom. Barnen 
betalar en fysisk tribut som på ett drastiskt och dramatiskt 
satt förstör halsoprofilen. Den har också en intellektuell 
motsvarighet: barnen blir utarmade och försvagade, och 
berövade sin barndom, berövade alla möjligheter at t  slå 
ut i blom med hj alp av utbildning. I stallet tvingas de att  
från spad ålder slita ut sig på tunga arbeten, nar de borde 
ha ratt a t t  leka, insupa kunskaper, vaxa - fritt och utan 
band. 

Utbildning 
Varje barn under 14 år ska ges fri och obligatorisk skol- 
gång. Detta utlovas högtidligt i konstitutionen, men trots 
ivriga ansträngningar i den vägen har löftet fortfarande 



inte infriats. Formliga arméer av barn står ännu i dag 
utanför systemet, trots ett fantastiskt uppsving inom 
utbildningssystemet under de 33 år som har gått sedan 
självständigheten. Under denna tid har antalet skolor och 
högskolor mer an fördubblats och intagningen till dessa 
har ökat mer an tre gånger, Man raknar i dag med at t  den 
del av befolkningen som är mellan 6 och 14 år kommer att 
vara uppe i 135 miljoner 1982-83. Av dessa ar i dag 89,8 
miljoner inskrivna i primär- och mellanskola. 

Bland de barn som befinner sig ute i kylan, utan chans att  
ta första steget mot lika möjligheter, ar merparten flickor. 
101 procent av pojkarna ar inskrivna i primarskolan, men 
inte mer än 68 procent av flickorna i åldern 6-11 år får gå 
i skolan. Allteftesom de blir äldre försämras situationen 
för båda könen. I gruppen Il-14-åringar går inte mer an 
51 procent av pojkarna och 27 procent av flickorna i skolan. 
Förskolan har ännu inte nått mer an 4,5 milj oner barn, 
och den är nästan uteslutande organiserad på frivillig vag. 
Endast 85 procent av barnen utnyttjar möjligheten till 
grundläggande utbildning. Denna täcker staderna. I åtta 
av tio byar dar 93 procent av landsbygdsbefolkningen bor 
finns det en primärskola inom bebyggt område - eller 
mindre an en och en halv kilometer utanför. I många fall 
ar undervisningen dock av låg kvalitet; i en stor del av 
skolorna finns bara en enda lärare. 
Men något som är an mer bekymmersamt och bekläm- 
mande an at t  inte alla barn skrivs in i primarskolan, är 
a t t  så få avslutar skolgången och at t  ännu färre sedan går 
vidare till högre utbildning. Mindre an hälften av de barn 
som börjar i första klass går ut femte klass - och mindre 
iin en fjärdedel går vidare till klass åtta som är sista klassen 
i mellanskolan och kan sagas ge de baskunskaper som 
barnen rimligen kan behöva. Nar man kommer upp på 
denna nivå har könsskillnaderna f örstärkts ytterligare - 
varannan pojke fortsiitter skolan, men mindre an en 
tredjedel av flickorna kan göra det. Sex av tio barn hamnar 
utanför skolsystemet. 
Nar det gäller mellanskolan ar läget ännu mer otillfreds- 
ställande. Bara sex av tio byar har en sådan skola inom 



ett gångavstånd som ar mindre an tre kilometer. Men 
laget är bara en av de faktorer som utgör hinder för fortsatt 
skolgång. Har spelar återigen fattigdomssyndromet en 
direkt roll. Omkring 65 procent av bortfallet i utbildningen 
har en ekonomisk och social bakgrund. Vid tio eller elva 
års ålder blir barnen nämligen en ekonomisk tillgång för 
familjen, och kan börja bidra till dess inkomster. Familjens 
samlade inkomster ar så små att  hushållet ar i desperat 
behov av detta tillskott aven om det bara ar fråga om ett 
marginellt bidrag. 
Samhällets installning till kvinnorollen förvärrar sedan 
det ekonomiska handikappet: utbildning för en vuxen 
flicka raknas inte som någon viktig förberedelse för at t  
hon ska kunna tjäna sitt uppehålle. I stället växlas hon in 
på ett annat spår; at t  ta över hushållsgöromålen och ta 
hand om syskonen för at t  underlätta för den utarbetade 
modern. Inom ett sådant mönster ar barnarbete och barn- 
äktenskap den vedertagna normen, vad sedan lagen an 
må föreskriva. 

Barnarbete 
Uppskattningarna av hur många barn som yrkesarbetar 
i Indien varierar mellan 10 miljoner och mer an 30 miljoner. 
Elva miljoner ar den officiella siffra som fastslogs vid 
senaste folkräkningen 1971. Den innefattar antalet barn 
inom industri, jordbruk och yrken som omfattas av lagen 
mot barnarbete (som förbjuder någon at t  anställa barn 
i större fabriker, gruvor eller riskyrken, och föreskriver att 
skolbarn inte får anställas inom jordbruket förrän efter 
skolan och at t  arbetet ska vara av den arten att  det inte 
inverkar menligt på barnets närvaro i skolan.) Men mer an 
dubbelt SA många kan man hit ta inom yrken som inte 
regleras av lagen, t ex hushållsarbete, arbete i mindre 
verkstäder och i hemmaindustrier. Experter på barna- 
vårdsfrågor beräknar a t t  antalet barn utgör 80 procent av 
den totala arbetskraften inom hantverkssektorn, 10 
procent av jordbrukets samlade arbetskraft, och 20 procent 
av dem som sysslar med kreatursuppfödning, skogsbruk, 
fiske, jakt och odling. 



Delstaten Andhra Pradesh står för den högsta siffran 
i fråga om barnarbete. Där anses nära nio procent av den 
totala arbetsstyrkan, och nästan fyra procent av den totala 
befolkningen, utgöras av arbetande barn. Andra omraden 
dar antalet barnarbetare är högt ar Madhya Pradesh och 
Orissa. Det ar bara i statistiken över barnarbete som 
flickorna nu dominerar - enligt en beräkning ar antalet 
arbetande flickor nästan 27 procent av antalet vuxna 
arbetare. Motsvarande siffra för pojkarna ar 17 procent. 
Det är med blandade känslor man betraktar barnarbete 
i Indien. Till och med de som anser det vara en djupt 
beklaglig företeelse medger a t t  det varken är möjligt eller 
önskvärt att i landets nuvarande ekonomiska läge lagstifta 
mer kraftfullt mot det - och ännu mindre a t t  försöka 
omsätta en sådan lagstiftning i praktiken. Snarare känner 
man att  det borde göras en ansträngning för a t t  garantera 
at t  den nuvarande lagstiftningen omsätts i praktisk hand- 
ling. På så satt skulle man skapa bättre arbetsförhållanden, 
som på ett effektivt satt skulle råda bot på missförhållan- 
dena och exploateringen av barnarbetarna. Och viktigast 
av allt är a t t  med hjälp av olika stödåtgärder ge denna 
grupp tillgång till utbildning, hälsa och annan vård, så at t  
man därigenom får till stånd en påtaglig förbättring av 
deras tillvaro. 
För några månader sedan höjdes flickornas giftasålder till 
18 år och pojkarnas till 21 i och med att lagen om inskrank- 
ningar i fråga om barnäktenskap antogs (Child Marriage 
Restraints Act). Just nu görs försök att  registrera varje 
äktenskap, och därigenom hoppas man at t  folk ska efter- 
leva lagen och inte bryta mot den, så som fallet var med en 
tidigare (Sharda) lag, som begränsade åldern till 16 år för 
flickor och 118 för pojkar. Det här är en viktig åtgärd. Den 
kommer at t  hjälpa ungdomarna at t  skaffa sig en viss 
kontroll över sina egna liv, men den skjuter också upp 
äktenskap och moderskap för flickorna tills de är vuxna. 
Den kommer därför att minska de många dödsfall, sjukliga 
tillstånd och psykiska skador som är en följd av alltför 
tidiga havandeskap, som lägger ansvaret för at t  föda och 
uppfostra ett barn på en flicka som sjalv knappt är mer än 
ett barn. Men man måste medge att  det är en stor utma- 



ning mot administratörer och socialarbetare a t t  försöka 
genomföra lagen i praktiken. 

Den historiska bakgrunden 
Omtanke om barnen har aldrig saknats, åtminstone inte 
om man ser till olika uttalanden. Grunden finns i landets 
konstitution. Artikel 39 i den indiska konstitutionen till- 
kännager statens ansvar för a t t  se till a t t  "barnen vid 
späd ålder inte misshandlas, och at t  barn inte av eko- 
nomisk nödvändighet tvingas ta sysselsättningar som 
inte passar deras ålder och styrka." 
Lagen föreskriver vidare a t t  barn och ungdom måste 
skyddas mot exploatering och mot a t t  bli moraliskt och 
materiellt nödställda. Vidare a t t  staten ska stå för fri och 
obligatorisk skolgång upp till 14 års ålder. Det finns också 
en tilläggsklausul i lagen som ger staten rätt a t t  vidta 
särskilda åtgärder för kvinnor och barn "som till och med 
bryter mot den grundläggande f örpliktelsen at  t icke 
ut sätta medborgarna för diskriminering." 
Men trots denna tidiga upprinnelse gavs inte socialt arbete 
bland barn förtur i utvecklingsstrategin under nationens 
tidigare år. Det arbetet lämnades åt frivilliga organisa- 
tioner, och många av dem uträttade ett utomordentligt 
arbete med stor hängivenhet. Men de saknade resurser, 
kunnighet och visioner nog att  utöka sin verksamhet 
i större skala - och ännu mindre till a t t  omfatta även 
landsbygden. 
I början av Indiens första femårsplan (1951) fanns det 558 
frivilliga organisationer som tog hand om barn på olika 
sätt: en del av detta arbete kunde spåras tillbaka ända till 
1920-talet. Balkanji Bari, som var först med att organisera 
barn, bildades i Bombay 1920. 
Men det var först 1952 som Indiska rådet för barnomsorg 
(Indian Council of child Welfare) bildades, och med det 
den f6rsta nationella organisation som satte krafter i rörelse 
för a t t  uppbåda frivilligt arbete till förmån för barn i varje 
delstat. I och med at t  centralstyrelsen för socialvård (the 
Central Social Welfare Board) bildades 1956, fick man så 
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tillgång till en mekanism för a t t  kanalisera statliga medel 
till icke-statliga organisationer. Under överinseende av 
framstående socialarbetare kanaliserades pengar till de 
flera tusen icke-statliga organisationer som nu sysslade 
med barnomsorgsprogram och -projekt för a t t  göra livet 
lättare för de fattiga. 
De första två planerna för nationell utveckling nämnde 
alltså inte uttryckligen barn, utan litade till frivilliga 
organisationer för det fortsatta arbetet. Men den tredje 
planen talade om at t  "ersätta de slumpartade, sporadiska, 
oreglerade aktiviteterna med en mer samordnad verksam- 
het." För första gången tillsatte planeringskommissionen 
en kommitté som skulle undersöka och formulera rekom- 
mendationer för en strategi i fråga om barnomsorg. Under 
denna period föddes begreppet 'integrerat arbete för 
barnets uppväxt: och det kom ett förslag om at t  i varje 
delstat starta ett försöksprojekt på detta område. Men av 
olika skäl fick dessa projekt aldrig luft under vingarna. 
Den fjärde planen satte behovet a t t  ordna institutionell 
och icke-institutionell hjälp till nödlidande och handikap- 
pade barn i centrum. Men inte förrän på 70-talet vaknade 
den nationella, politiska medvetenheten till insikt om 
vikten av socialt arbete bland barn. 

Sjuttiotalet 
1974 godkände parlamentet Indiens första riktlinjer som 
rörde just socialt arbete bland barn. I uttalandet sades att 
barnen är "nationens absolut största tillgång", och i sam- 
band med detta tillkännagavs att program som berör barn 
bör inta en framträdande plats i de nationella planerna för 
utveckling av de mänskliga resurserna. Man måste, sades 
det vidare, ta sikte på att ge lika möjligheter till utveckling 
för alla barn. Därigenom skulle man gagna landets över- 
gripande mål a t t  minska ojämlikheten och åstadkomma 
social rättvisa. 
1975 bildades nationella styrelsen för barn (National 
Children's Board) som "ett centrum och ett forum för 



planering, översyn och samordning av alla de verksam- 
heter som har som mål a t t  tillgodose barnens behov." 
I riktlinjerna ingick ett paket av olika åtgärder för a t t  
man skulle kunna genomföra de uppsatta målen i praktiken. 
Den femte planen tog upp ett större experimentellt pro- 
gram för en integrerad vård för+ barn upp till sex år. Detta 
har blivit en förebild som, om den ges resurser, kan kopieras 
över hela landet. Den femte planen tog också upp frågan 
om at t  skapa en samordnad barnomsorg, och inrätta 
administrativa organ på central regeringsnivå för a t t  ge 
det särskilda stöd som behövs för socialt arbete bland 
barn. Dessutom skulle både institutionellt och icke-institu- 
tionellt stöd ges för a t t  barnomsorgen skulle kunna ta 
hand om ungefär 25 000 nödlidande och övergivna barn. 
Programmet för hjalp till samordnade åtgärder för utveck- 
ling av barn (The Integrated Child Development Services 
Scheme), försöker tillhandahålla ett 'paket' av olika 
tjänster: tilläggsnäring, vaccinationer, hälsokontroller, 
remitteringsinstanser, näringslära, halsoupplysning och 
icke-formell utbildning för kvinnor. I den femte planen 
ville man ha en återgång till det integrerade sättet a t t  
försöka lösa problemen, om än i blygsam skala. Denna 
plan är i dag det viktigaste instrumentet i barnomsorgs- 
arbetet, så som det uttrycks i sjätte planen. Det håller 
under Barnets År på a t t  utvidgas till a t t  omfatta 150 
kvarter, och kommer at t  nå uppskattningsvis 10 milj oner 
människor. 

Barnets hr 
Mot denna bakgrund har Internationella barnåret 1979 
tjänat som katalysator. Det har koncentrerat det natio- 
nella tänkandet till barnens särskilda behov och har resul- 
terat i a t t  en konkret handlingsplan har formulerats som 
- samtidigt som den skisserar handlingsområden under 
året för olika departement och organ både inom och utom 
regeringen - kräver en vidare planering som sträcker sig 
utöver barnåret och som ska tillförsäkra nästa generation 
en åtminstone mer rättvis lott här i livet.. . 



En av de viktigaste uppgifterna i Indien under barnåret 
blir därför att utarbeta en långsiktig plan för barnomsorgen 
under den niirmaste tjugoårsperioden. Den nationella 
handlingsplanen har formen av allmänna rättesnören som 
ska omsattas i praktiska lösningar på olika nivåer, och 
i enlighet med lokala behov och resurser. Vilka dessa är 
kommer at t  utrönas med hjalp av staten, distrikten och 
kvarterskommitteer som har i uppgift a t t  ta reda på och 
tillgodose barnens behov. 
Inför själva barnåret har Indien tagit upp temat "Att nå 
det nödlidande barnet". Man vill kunna satta in de knappa 
resurserna och krafterna med mer realism och större utbyte 
inom de områden dar behoven ar störst: bland barnen i de 
svagaste delarna av samhället - dvs hos harijans, minori- 
tetsfolk och andra fattiga grupper på landsbygden och 
i stadernas slum. 
Den nationella handlingsplanen har dessutom riktat in sig 
på andra grupper där behovet av hjalp ar stort: gruppen 
barn i åldrarna 0-6 år och barnen i primarskolan. Vidare 
vill man nå havande och ammande kvinnor för a t t  till- 
godose behoven hos de nyfödda och hos barnen i moder- 
livet. Bara inom denna åldersgrupp har man raknat ut att 
det finns 46 miljoner barn som befinner sig på fel sida om 
fattigdomens grans. För dem måste barnåret och dess 
uppfölj ningar innebära en förändring och medföra hopp. 

En annan mycket viktig företeelse som intar en central 
plats i planen är at t  man söker förhindra a t t  barnens liv 
föröds helt i onödan. Et t  mycket viktigt inslag i strategin 
är följaktligen målet at t  minska spädbarns- och mödra- 
dödligheten med fem procent. Handlingsplanen har också 
riktat särskild uppmärksamhet mot tre kategorier barn: 
barn till arbetande mödrar (som uppskattas till omkring 
två miljoner i och kring städerna och 16 miljoner på lands- 
bygden), nödlidande barn (som tros uppgå till över en 
miljon) och till sist handikappade barn. 

All denna omsorg måste, om den verkligen ska tacka alla 
delar av barnens liv, med nödvändighet vara omfattande 
och stalla stora anspråk. Det kan inte vara på något annat 
sätt, för barnet är det mest sårbara och samtidigt det mest 



betydelsefulla fröet till samhällelig omvandling. När vi 
har åstadkommit allt det ta är terrängen fortfarande inga- 
lunda lättforcerad, men resan har i alla fall startat i rätt 
riktning, 
Om varldens näst folkrikaste nation kan inleda det tjugo- 
andra århundradet med en förändrad scenbild - och om 
denna har åstadkommits inom ramen för ett öppet, demo- 
kratiskt sarnhalle som är en heder för varje barns naturliga 
förstfödslorätt: hälsovård, utbildning, utveckling av 
personligheten och ekonomiska möjligheter så at t varje 
barn växer upp till en medborgare som bidrar till a t t  ytter- 
ligare berika det land som såg honom eller henne födas - 
då kommer det ta a t t  innebära ett bidrag inte bara till 
landet sj älvt utan även till hela världens sökande efter 
fred och harmoni. 





EN VRIDNING PA 
KALEJDOSKOPET 

Rami Chhabra 

översättning Monica Lundgren 



Manniskor i Humayunpur 

Humayunpur är en by inne i staden, i hjärtat av New Delhi. 
Till för bara femton år sedan skilde den sig inte särskilt 
mycket från de 575 000 byar som utgör Indiens landsbygd. 
Fast den hade förstås redan då fördelen av at t  staden med 
alla sina möjligheter låg inom nära räckhåll för dem som 
hade intresse av detta. Fortfarande skiljer sig inte livet 
dar i någon högre grad från livet i byarna i det inre av 
landet.. . 
Men de gröna åkrar som då omgav detta lilla samhälle, 
och var förutsättningen för dess livsstil, har nu försvunnit. 
De har ätits upp av eleganta hus som nu står i rad efter 
rad på samma satt som de mognande veteaxen en gång 
stod. Lysande bougainvillea faller i kaskader över fasader 
av tegelsten, cement och glas. Nedanför dessa finns fri- 
marksstora gräsmattor som ar omgivna av välskötta 
hackar, medan en djungel av TV-antenner avtecknar sig 
mot horisonten: ett modernt medelklassområde av samma 
slag som man kan finna var som helst i världen. 
Då och då ser man en skymt av en påfågel som släpar sina 
lysande blå fjädrar föraktfullt omkörd av en framrusande 
bil. Eller också visar den sin färgprakt i silhuett mot en 
vägg, och det påminner en förbipasserande om Humayun- 
purs lantliga förflutna, det som fanns alldeles nyss. På- 
fåglarna och Humayunpur. 
Inringat av utvecklingen, som har gjort intrång anda in 
på trösklarna, hukar sig det gytter av havelis (gamla hus) 
och hyddor som en gång dominerade landskapsbilden. 
Det lever i oro, som en flykting. På ytan är allt oförändrat, 
aven om samhället är mycket mer överbefolkat nu. Det 
håller hårt på traditionerna, dukar under för omvandlingen; 
ett exempel i det lilla perspektivet på växlingarna och 
kontrasterna inom det indiska samhiillet, dar det flyttar 
sig fram flera tidsåldrar i tid och tanke för a t t  vakna upp 
inför de m6jligheter som det tjugonde århundradet erbjuder. 

Låt OSS promenera genom Humayunpur. Den schack- 
bradesrutiga formationen av snyggt hållna smil kuber till 



Hoschiar - se upp! 

jordlotter tar ett tvärt slut framför den ojämna raden av 
gamla bostäder. Många av dem har förvandlats till små 
affärer och verkstäder som driver en livlig handel med alla 
möjliga saker - alltifrån mycket små speceriaffärer till 
verkstäder som framställer minidörrkarmar av plåt: det 
ar Humayunpurs anpassning till det nya grannskapets 
borgerliga behov. Men bortom det gamla "peepu1"-trädet, 
under vilket en klunga pojkar kan ses leka vid vilken tid 
på dagen eller kvällen som helst, bortom tornspiran på det 
nyligen vitmenade templet, är livets tempo helt annorlunda. 
Genom de trånga dörröppningarna som öppnar sig mot de 
kullerstensbelagda gatorna kan man se bufflar tjudrade 
på gårdarna. Man ser kvinnor i de långa, svepande kjolar 
som bärs av den nordindiska bondkvinnan, med tjocka 



silverlänkar kring vristerna på de bara fötterna och ansik- 
tena beslöjade för de äldre manliga medlemmarna av 
familjen. De utfodrar djuren eller skrubbar hushållsredskap 
nära de handpumpar som har ersatt bypumpen - den som 
ändå fortfarande finns kvar. 
Öppna avloppsdiken kantar kullerstensgatorna. Dar leker 
barnen ofta, eftersom de fält som tidigare var svaret på 
naturens lockrop inte längre finns kvar. De vuxna söker 
skydd i skuggan. Men på bytorget i centrum har den fall- 
färdiga byggnad som en gång var samhällets mötesplats 
nu ersatts av en ny, fin primärskola som undervisar flickor 
på morgonen och pojkar på eftermiddagen. 
Vid middagstid byter grupperna plats, och småflickorna 
väller ut ur byggnaden - en tjattrande skara tyngd av 
skolväskor, så olik de tysta, beslöjade kvinnorna i husen 
langre nedåt gatan. Då inser man i hur hög grad detta till 
synes oföränderliga samhälle har hunnits upp av förand- 
ringen. Andå är förändringens styrka ojämn i Humayunpur, 
dar liksom på andra stallen i Indien. En pulserande ljus- 
stråle som tränger igenom, bara för at t  göra halt inför en 
solid mur av vana at t  gömma sig bakom. 

Flickan Bala, 12 år 
Bala, en drömmande, mörkögd 12-åring som bor har i 
Humayunpur, står för mig som symbolen för denna mot- 
sägelse mellan mörker och ljus, för det vågsvall som ar på 
en gång hopp och förtvivlan i Indien. 
När strömmen av flickor väller ut på torget ar klockan 
o&ing tolv. Ungefär vid den tiden sneddar Bala dagligen 
över torget för a t t  gå till sitt hem - en hydda med plåttak 
vid en lågt liggande gata som en gång utgjorde byns 
bortersta gräns. I sitt nuvarande inringade läge är den 
emellertid inte något annat an en mer förslummad del av 
den stora slummen. 

Detta är "Harijan basti", det område där de oberörbara 
soparna bor - inte langre oberörbara, men fortfarande 
hållna på en armlangds avstånd. Bala, en liten spenslig 
figur, verkar mycket y n p e  an sina tolv år anda tills man 
ser henne i ansiktet. Det har en mognad som ar sympatisk 



och på samma gång gör en bedrövad. Det finns någonting 
i hennes sätt när hon stannar för a t t  betrakta den ström 
som hon inte har någon del i, som gör en olustig till mods 
när man tittar på henne. Den snabba, Aterhållna andningen, 
den bestämda knycken på axlarna nar hon resolut vänder 
bort blicken, mot hemmet.. . 
Bala har aldrig gått i den har skolan. Hon har aldrig gått 
i någon skola alls. Men till skillnad från många andra ung- 
domar som skulle ha varit lyckliga över a t t  ha sluppit 
tyngas av bördan at t  lära sig, har hon kant stor saknad. 
Det ar inte så a t t  skolans dörr ar stängd för henne, som 
den förvisso var för generationer av hennes anfader. De 
kunde inte ens gå på samma sida av gatan som hinduer av 
högre kast, an mindre äta, sitta eller leka i samma skolsal. 
Det fria Indien gav inte bara jämställdhet åt Harijans - 
guds barn som Ghandi döpte om den förtryckta klassen 
till - det gav dem också en hel rad särskilda privilegier 
som skulle hjälpa till a t t  överbrygga den klyfta som 
skapades av deras efterblivenhet. Bala har inte bara rätt 
till fri undervisning i den här skolan, utan hon skulle få 
gratis böcker också, och skoluniform, till skillnad från 
fickor fran andra kaster som måste klara sig sj alva. Varför 
har hon då inte dragit nytta av det? Vad är det som har 
hållit henne undan? Svaret finns i Balas familj. 

Hur ofta har jag inte bönat och bett mina föräldrar a t t  låta 
mig gå till skolan. Hur många gånger har jag inte till och 
med stigit upp tidigt och snabbt gjort mig i ordning! Men 
hur skulle jag kunna gå o m  de inte tog med mig dit för at t  
skriva in  mig, o m  de inte ville tillåta mig.. . och vad skulle 
jag saga till min mor när hon pekade på mina yngre bröder 
och systrar och fragade: "Vem ska ta hand om dem? Hon 
måste ju arbeta. 
Bala är det ddsta barnet i en familj med fem barn, av vilka 
fyra fortfarande lever. Efter henne kommer hennes elva- 
årige bror, med det passande namnet Shaitan (rackarunge). 
Han har helt andra problem än sin syster. Han vill inte gå 
i skolan. Han kan inte inse vitsen med att lära sig bokstäver 
eller rakna ihop siffror i ett kvavt klassrum, när det finns 
så mycket roligt at t  göra under peepulträdet, eller nere 



Vad ar vitsen med a t t  lara sej bokstavel; nar det finns så mycke t  roligt a t t  gora 
uid forsen i det oppna avloppsdiket.. . 



vid forsen i det öppna avloppsdiket som löper genom byn. 
Men föräldrarna - Sultan och Atro som båda arbetar som 
sopare i de flotta husen i närheten - har ambitioner för 
honom, sonen. 
O m  han inte går i skolan måste han växa upp och städa 
andra människors badrum som vi göl: Atro pekar förakt- 
fullt på den långskaftade borste som står instoppad i ett 
hörn av den liila kringbyggda gården med lergolv, omgiven 
av en mur i samma material. Den ligger framför deras enda 
rum, där hon sitter på marken framför en liten lerugn med 
en öppen träkolsbrasa och lagar kvällsmaten, medan Bala 
och hennes sjuåriga syster Santa sitter och rensar grön- 
saker. Shaitan slutar upp at t  spela kula. Han försöker se 
skamsen ut och titta i marken när fadern, som röker en 
lång lerpipa där han sitter på familjens enda låga säng - 
hans säng, en sak av bambu och jutesnören; modern och 
barnen får sova på golvet - tar upp temat: 
Ja, o m  han bara ville intressera sig litet för lektionerna så 
skulle han kunna vaxa upp och göra något annat. Men vad 
ska vi  göra? V i  satte honom i skola hä7; och varje dag - 
så fort v i  hade hunnit iväg till arbetet och knappt det - 
var han hemma igen eller under tradet på torget och spelade 
kula. Så vi skickade iväg honom till en by sex mil här 
ifrån, där min bror och hans familj bol: Dar ville han inte 
heller gci i skolan, eftersom den inte dög å t  honom. Det blir 
för mycket för Shaitan. Vaddå, skola, säger han buttert. 
d byn har de ingenting annat än e t t  tält som de kallar för 
skola. 
Bala sitter och lyssnar storögt. Hennes svartsjuka och 
missräkning över den orättvisa behandlingen syskonen 
emellan har stigit upp till ytan, men hon vågar inte säga 
något. Förresten har hennes längtan stillnat litet grand, 
eftersom livet från och med förra året har antagit ett nytt 
mönster. När hon går över torget kommer det onda p& 
nytt över henne, men vid andra tillfällen har hon niistan 
glömt skolan. Nu niis Santa är tillräckligt gammal a t t  ta 
hand om den fyrahige Ghoutu har Bala stigit i graderna 
från stiillföretrkidainde hushållerska till medarbetare. 
Nuförtiden, tidigt p& morgonen, behöver hon inte längre 
avundsjukt se världen glida förbi medan hon får stanna 



kvar, fj attrad som det då föreföll henne. Fjättrad vid de 
yngre syskonens andlösa gnällande och gråtande - ena 
stunden ville de bli roade, nästa matade. Om och nar de 
höll tyst var hon kedjad vid ändlösa små bestyr som skulle 
klaras av, som att fylla hinkarna med vatten, städa hyddan, 
göra i ordning grönsakerna för kokning. Nu ar Bala en del 
av all den uppståndelse som uppstår nar man ger sig av 
från hemmet. 
Rutinen ar densamma som tidigare. Man vaknar i gry- 
ningen, stiger upp, går ut och sätter sig på huk vid vag- 
kanten och har med sig bleckburkar med vatten att  diska 
och rengöra. Vid vägen vaxer många "neem"trad, och 
ganska ofta går Bapu, som Bala kallar sin pappa, och bryter 
flera grenar som han tar med sig hem. Varje morgon tar 
var och en av familjemedlemmarna en kvist och tuggar 
ena anden till en tandborste. Saften från neemtradet ar ett 
utomordentligt rengöringsmedel. Men om det inte finns 
några kvistar a t t  få tag i, går det lika bra med träkol eller 
vanligt salt som gnids med fingrarna. Bala ar stolt över 
sina glänsande tänder och försöker at t  aldrig glömma bort 
a t t  borsta dem. Men Shaitan kommer bara ihåg det när 
han ar tvungen, och de yngre syskonen ar lika glömska. 
Förut njöt Bala av känslan av at t  vara betydande när hon 
lirkade med och grälade på småsyskonen för a t t  de skulle 
komma ihåg dessa smh, personliga bestyr men på sista 
tiden har hon börjat bli lika tankspridd som sin mor, för 
nu måste hon bli färdig med sina egna sysslor i tid. 

Nar hon kommer in igen tvättar hon sig hastigt i den halv- 
fyllda hinken med vatten från handpumpen nedåt gatan 
- at t  hämta det var ett arbete som Bala brukade utföra, 
men som den sjuåriga Santa nu gör. Hon äter en hastig 
frukost på föregående kvälls rester - roti (bakat bröd) 
och grönsaker om det finns några, i annat fall grön spansk 
peppar eller kanske bara salt, röd torkad peppar och ett glas 
te. Shaitan och de yngre syskonen spatserar omkring, Han 
förmodas göra sina läxor på morgonen, och de båda andra 
leker planlöst. Men för resten av familj en ar klockan nara 
sju och det är dags a t t  inställa sig till arbetet i det första 
huset. Tursamt nog är det inte långt dit. Fem minuters 
promenad och man är i en annan värld, en värld av skönhet 



och bekvämlighet, av eleganta utrymmen och glansande 
renhet. 
Bala skyndar sig varje morgon. Hon vill hellre springa an 
gå. Arbetsmonotonin och den långa arbetstid som hennes 
mor ständigt klagar över är ännu bekymmer som hör 
framtiden till. Just nu ar varje dag äventyr och spänning 
nar hon upptäcker nya livsstilar. Jag tycker o m  at t  arbeta, 
utropar hon med de stora mörka ögonen runda av för- 
undran över vad hon får se i de stora husen. Så putar hon 
med munnen och tillägger: Men jag gillar inte a t t  arbeta 
i solen. Inomhus kan man låta mig arbeta från morgon till 
kväll och jag blir inte trött. Men ute i solskenet kannerjag 
mig sjuk, och dessutom blir jag ännu svartare än jag 
redan ä~: 

Bakom barnets enkla reaktion ligger ett helt komplex av 
protester mot orättvisorna i den etablerade ordningen, 
mot den diskriminering hennes folk har varit utsatt för så 
länge, och likaså ett sviktande självförtroende. Det ligger 
mer an enbart fåfänga i hennes andliga motstånd mot at t  
arbeta ute i solen. Dessa ord återspeglar en känsla - de ar 
måttet på en tyst process, knappast synlig men ändå för- 
krossande; strävanden som kan förefalla beskedliga nog 
för en som står utanför, men som har rört om i det till synes 
stillastående vatten som det traditionella indiska samhallet 
utgör. 
Sig själv ovetande har Bala redan gått över ett hinder 
som stod som ett berg i vägen för hennes mor: Atro som 
arbetar i omkring femton lägenheter, går in på toaletterna 
bakvägen, sopar bakgården och bar soporna från varje 
hem till soptippen vid slutet av vägen. Hon är märkt - 
hon ar en som har hand om smutsjobb, och därför vill 
ingen ta  henne till hjälp i köket eller låta henne ta hand 
om barnen. Och Atro själv kan tycka at t  arbetet ar ned- 
värderande, men hon är för gammal och för inrotad i sina 
vanor för at t  försöka lära sig ett annat yrke som kräver 
större skicklighet och omsorg. 
Men hon har varit noga med att  Bala inte ska bränn- 
märkas på samma satt. Hon har hittat två goda hem åt 
Bala, dar fruarna är moderna och tillräckligt progressiva 
för a t t  inte bry sig om hennes bakgrund. Inför alla svårig- 



heter med at t  få hemhjälp ar de mer än villiga a t t  lära upp 
henne till a t t  utföra alla andra sorters arbete. När Bala 
rynkar på näsan åt at t  "arbeta i solen" förkastar hon 
omedvetet en livsstil. Tidigare skulle hon inte ha haft det 
valet. Miljoner sådana som Bala har h i dag inte det valet. 
Men i Balas fall har åtminstone förändringens vind, som 
inte lyckades ge henne den skolgång hon så gärna hade 
velat f å, legat steget före hennes önskan inom det här 
området. 
E t t  par minuter före eller efter sju öppnar Bala den stora 
järngrinden för a t t  inställa sig till arbetet. Fru Mathur, 
hennes arbetsgivare, sitter vanligen ute på verandan 
framför huset och dricker en kopp te medan hon läser 
tidningarna. Hon ler alltid varmt när hon säger å t  Bala 
a t t  gå och ta sig en bit mat innan hon börjar arbeta. Det 
finns alltid något gott a t t  äta; en lyx som hon aldrig förr 
har känt till, eller i varje fall bara upplevt som kalla och 
fadda små bitar som delades mellan hela familjen av det 
som hennes mor eller far någon gång hade med sig hem. 
Men här sätter de en ära i a t t  lämna något got t  till mig 
varje dag, och o m  det inte finns några rester så säger de åt  
mig a t t  göra i ordning några rotis innan jag börjar arbeta. 
De vill inte at t  jag ska börja innan jag ätit. 
Den som har känt Bala någon tid kan se a t t  denna extra 
näring har gjort en märkbar skillnad; Balas tunna gestalt 
har fått litet hull. 
Men godheten sträcker sig längre än så. För första gången 
i sitt liv har Bala nya kläder. Kläder har aldrig varit något 
problem - i och med att  hennes mor arbetar i så många 
hem, har hon alltid haft möjlighet a t t  snåla åt sig tillräck- 
ligt mycket bortkastat för att klä hela familjen. Men i år 
vid Dewali, ljusfesten som påminner om nyår, fick Bala ett 
stycke tyg som hon hade valt för a t t  sys efter hennes egna 
mått. För första gången har hon haft någonting nytt som 
passar. 
Jag cikte u t  med memsahib (frun) i bilen och köpte den färg 
och det mönster jag tyckte om. Balas gigon lyser av oför- 
falskad glädje när hon visar klänningstyget och insisterar 
på att  det ska undersökas närmare. 



I det andra huset gav de mig också en ny  skjorta, men den 
var svart och jag tycker inte o m  svart. A v  alla färger är 
det den enda jag inte tycker om. Svart på en svart människa, 
det ser u t  som natten, gör det inte? Bala konstaterar det 
sakligt, men sedan visar hon att  hon äger ett slugt affärs- 
sinne när hon förklarar vad hon gjorde med skjortan: 

Jag gav den till min moster för at t  hon skulle ge den till 
sin dottel: Hon har bara en sliten skjorta och bryr sig därför 
inte o m  a t t  hon får en svart. När min moster får någonting 
från huset hon arbetar i, något som jag tycker om, tarjag 
det i stället. V i  gör alltid så - byter kläder som vi  får från 
de stora husen. På det sättet kan man ofta få den storlek 
och färg man tycker om. 

Sedan lyfter hon byxsömmen och visar med glimten i ögat 
ankelringarna. De ar min mammas, säger hon 'i förtroende', 
men jag sade åt henne att  ge dem till mig nu närjag arbetal; 
och det gjorde hon. Hon tittar med kärlek på sina kläder. 
Minnet av inköpet står varmt, skälvande och lysande för 
hennes inre syn, även om tyget redan efter några få måna- 
der har bleknat av a t t  ständigt bäras. 

Det faktum at t  Bala redan har börjat tjäna 70 rupier i 
månaden - en tredjedel av vad hennes mor förtjänar och 
en fjärdedel av faderns inkomster - innebar ett rejält 
tillskott till familjens kassa. Bala får själv inte behålla 
någonting av sin lön, inte ens en enda rupie at t  köpa något 
för på den marknad som hålls en gång i veckan på den 
öppna platsen där bebyggelsen tar slut. Hennes föräldrar 
påpekar a t t  allt hon tjänar måste läggas åt sidan för 
hennes bröllop som måste stå snart, 
Om et t  eller två  år måste hon gifta sig, och då måste jag ge 
kläder till henne, hennes make och hela hans familj, en 
del silversmycken och husgeråd i hemgift, räknar hennes 
mor upp med uttryckslös röst, där det varken finns glädje 
eller sorg inför utsikterna. V i  måste också servera mat  till 
hundra personel; eller flel; under flera dagar, tillägger 
pappan. Men hur är det med lagen som gör det olagligt 
för flickor a t t  gifta sig innan de är arton? Och nar de inte 
har tillräckligt för sina egna behov, varför ska det då vara 
nödvändigt med en massa bjäfs? Bala fnittrar. 
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E n  gunga kan se ut på många satt - huvudsaken ar att det 
går att gunga på den. 

Hennes föräldrar skakar på huvudet åt folk som kommer 
med så omöjliga förslag. 1 våra kretsar måste det vara så. 
E n  flicka kan inte få vara ogift och stanna i sina föräldrars 
hem så länge. Och vi mkste betala för hennes bröllop. Sådan 
ar vår sed. Så var det när hennes mor gifte sig, nar hennes 
mormor gifte sig, när hennes farmor gifte sig, och så måste 
det bli när hon gifter sig. 
Men nog har val tiderna förändrats? Balas eget arbete bär 
vittne om denna omvandling. Nog s k d e  det v d  vara bättre 
a t t  låta henne få utbildning och låta henne arbeta för att 
skapa bättre villkor för sig sjalv och s h  familj, åtminstone 
för en tid3 Det skulle göra henne alltför oberoende och 
egensinnig. Hur skulle hon då passa in i den familj hon 
gifter in sig i? Det här dr inte hennes familj - det basta för 



henne ar a t t  anpassa sig till dessa människor; vilka de nu 
an blir De har nya idéerna o m  at t  ge flickorna utbildning 
fungerar inte i vår klass. Det här är uppenbarligen en åsikt 
som föräldrarna känner starkt för, för de har just hindrat 
Bala från at t  stanna kvar i det stora huset hela dagen. 
Hon hade börjat göra det för at t  ta lektioner i läsning och 
skrivning, när hushållsarbetet var slut. 
På bara en månad lärde jag mig alfabetet, minns Bala med 
tårar i ögonen när hon kommer ihåg de lyckliga ögonblick 
som nu ar förbi. Sedan lyser hon upp och tillägger: Och jag 
kan rakna till hundra nu. Min far ar olycklig, men mamma 
har lovat a t t  hon ska låta mig stanna kvar och lära mig 
litet mer nar de långa sommardagarna kommel: Jus t  nu ar 
Santa fortfarande liten, och hon behöver mig hemma också. 
Så för närvarande följer Bala sin mors rutin: husen är klara 
strax före middagstid. Då går hon raskt hem för at t  laga 
middagsmålet som består av kokt ris och baljfrukter 
(ärtor eller bönor) eller rotis med någon grönsak, nar de är 
billiga, rå lök och en mald massa av chili och korianderblad 
nar grönsakerna inte ar billiga. Shaitan ger sig iväg till 
skolan, eller åtminstone låtsas han det. Men nar de andra 
har ätit färdigt måste de hämta vatten från handpumpen, 
husgeråden ska diskas och skrubbas med aska tills de 
glanser. Mamma tvättar kläder under tiden och de yngsta 
barnen, Bala och Santa tar sig ett bad. 
Sedan är det dags att  återvända för eftermiddagens 
stadningsrunda. Men dagens andra städtur ar kortare, 
och de måste vara tillbaka medan det fortfarande ar ljust 
för a t t  laga mat och äta. Till och med stormlyktan som 
tands med olja och kastar ett blekt, flackande sken, måste 
användas så litet som möjligt. 
Men mörkret ar en särskild tid av ro och vila. Fulheten 
och smutsen försvinner ur sikte, bristen på avskildhet i 
hemmen som står så tätt intill varandra går en inte längre 
på nerverna utan har ett sarskilt drag av intimitet. Röster 
ropar till varandra genom natten, vänner söker och finner 
varandra. Mannen sitter runt lerpipan för a t t  ta sig en 
gemensam rök och pratar, kvinnorna samlas för att skvallra 
en stund. Under den varma sommaren ar det behagligt 
och svalt nar var och en sträcker ut sig under bar himmel 



dar månen lyser - på vintern är det roligt a t t  tränga ihop 
sig inomhus och prata, och få del av de andras kropps- 
värme. Bala har många kusiner och vänner i sin egen ålder 
som hon måste dela varje minut av dagens erfarenheter 
med. De har så mycket a t t  tala om, och sömnen kommer 
som en förrädare som lugnt och stilla stjäl de basta 
timmarna. 
Ja, jag tycker o m  mörkret, säger Bala eftertänksamt, Jag 
är inte rädd för mörkret. Jag är inte radd för tjuvar Om 
jag skulle överraskas av en tjuv, skulle jag slå till honom 
och då skulle han ge sig av. Jag ser liten ut, men jag kan 
slåss. Tit ta på mina naglar Ibland nar jag har blivit arg, 
harjag använt dem på Shaitan, och titta bara hur han 
springer Och jag är inte radd för spöken. O m  man trorpå 
Gud så kan spöken inte göra en något illa. Men en sak är 
jag radd för förstår du - ormal: Ett år kom en orm in i vårt 
hus, och vi  räddades tack vare attpappa var hemma och 
slog ihjäl den med en käpp. Därför ber jag till Devi som vi  
har satt upp på väggen att  hon ska använda det onda 
ögat och bevara mig för ormar 
Ar det den enda bönen? Et t  drömskt leende, och blicken 
ar långt borta. En lång, lång tystnad. Den pratsamma 
lilla flickan ar för en gångs skull tystlåten. Det ar inte 
förrän vi har träffats många gånger som hon vill avslöja 
den dröm hon bar i sitt hjärta: I mitt  nästa liv vill jag bli 
s kollärare. 

Tradgårdsmast arens familj 
De smala kullerstensbelagda, labyrintiska gångarna i 
Humayunpur kröker och vindlar sig upp från den plats 
dar Bala bor. Har finns inga skjul, bara tegelhus, för i de 
har delarna av Humayunpurs samhälle har människor det 
bättre ställt. Byggnaderna ar inte uppställda i något sar- 
skilt mönster, och en del av dem har gamla, skönt utsirade 
dörrar som leder in till vad som vid första påseende verkar 
vara ett mörkt utrymme. I stallet är det rum efter rum i en 
enda lång rad som på ett absurt satt liknar ett tåg. Plötsligt, 



oväntat stannar det vid en kringbyggd gård som ar om- 
given av ännu fler rum. Detta ar de gamla "haveli", de 
traditionella hus som en gång i världen tillhörde de rika 
jordägarna. På andra stallen har en massa underliga 
stöttor ställts upp - när varje tum av jorden nu har 
bebyggts - för at t  hysa en familj. Så förefaller det i alla 
fall. Till och med i de större husen har varje rum förvand- 
lats till ett eget "hus", så a t t  varje fyrkant nu utgör en 
fascinerande exakt bild av det indiska livets mångfald och 
brokighet. 
Hörnrummet i en av fyrkanterna är hem för en familj på 
tio personer. Fadern, Hansa Ram Revav, ar förste trad- 
gårdsmästare i en av stadens parker, och han bor här i ett 
rum som han hyr av en släkting - en av Humayunpurs 
gamla invånare och en bidragande orsak till a t t  Hansa 
Ram kom till Delhi från sin by för ca 20 år sedan. Till- 
sammans med honom bor hans gamla mor, hans fru Savitri, 
en blek och mager kvinna, och sju av de åtta barnen. Den 
aldsta flickan som är 18 år har gift sig och flyttat hemifrån. 
Det enda rummet ar inte mer an 3 X4 meter och ar delat 
i två med hj alp av ett stort traskåp, Den ena halvan är 
sovrum och den andra, mindre, ar till för at t  sitta och äta 
i. Köket är en liten nisch i ytterväggen, en sinnrik konstruk- 
tion av en böjd bleckplåt, placerad under en balk som gör 
den någotsånär skyddad från direkt solsken och regn. De 
fem aldsta var flickor allihop, berättar Savitri för a t t  för- 
klara sin stora familj. Det ar inte förrän nu vi  har sönel: 
Företagsamhet och efterblivenhet har ingått en märklig 
förening i familjens livsmönster. Alla flickorna har fått 
någon skolgång, men medan tioåriga Manju och åttaåriga 
Anju fortfarande studerar, slutade 16-åriga Radha och 
14-åriga Renu sin skolgång för ungefär fyra år sedan. Skalet 
var inte fördomar mot a t t  de skulle få lära sig mer, utan 
helt enkelt en ekonomisk press på den vaxande familj en. 
I deras sociala stallning vore det otänkbart at t  utföra 
hushållsarbete utanför hemmet, på samma sätt som Bala 
gör. Men eftersom de har lart sig läsa och skriva kunde de 
hjälpa till a t t  sköta den livsmedelsaffär som Hansa Ram 
drev vid sidan av sitt ordinarie arbete för at t  få det hela 
at t  gå ihop, 



Skolan var kul, minns Radha nu, men det fanns inte tid för 
den. Olyckligtvis gick affären omkull. Men Hansa Ram, 
företagsam som alltid, hittade något annat - en juvelerare 
som letade efter arbetare på hemarbetsbasis. Nu kommer 
Hansa Ram hem en gång i veckan med ett parti oavslutade 
näs- och örringar i metall och en hög färgade glasstenar. 
Hela veckan, hela dagarna, ar det lilla rummet en liten 
fabrik dar Radha, Renu och deras mor sitter och passar in 
stenar i smyckena, då de inte lagar mat, städar eller tvättar. 
Manju och Anju drar sitt strå till stacken nar de kommer 
hem från skolan, och till och med de två äldre bröderna 
som inte ar mer an sex och fyra år, hugger in för kortare 
stunder då de kan förmås att sitta still. Bara den årsgamle 
Munna ar förskonad - han traskar runt och blandar glatt 
ihop alla högar som de andra försöker hålla ordning på. 
Både de stora och de små flickorna har blivit riktigt skick- 
liga på arbetet. De sitter med ryggen tryckt mot väggen, 
huvudena ar flitigt böjda, de plockar tålmodigt upp och 
nyper fast de glittrande färgrika bitarna. Verktygen ar 
enkla, tekniken ännu enklare. En platt trabrada med ett 
litet hål i mitten dar man lägger metallbrickan, öppnar 
klämmorna med en pincett, sprider ut litet sågspån, sätter 
dit den pyttelilla, glänsande glasbiten och klammer fast 
klämmorna med pincetten. 
Så börjar det hela om från början igen. E t t  långtråkigt 
jobb, och de måste göra många smycken, för lönen ar 2,50 
rupier per 1000. Hur många de gör? Mellan 2 000 och 3 000 
tillsammans, och aven om det inte blir mycket pengar, så 
ar det i alla fall nästan två tredjedelar av vad deras far 
förtj anar. Men de verkar inte ledsna. Konversationen går 
i vågor i det lilla rummet, avbruten av utbrott av fnitter 
när någon av dem för vidare något saftigt skvaller om en 
granne, eller nar lille Munna kastar sig över brickan med 
stenarna och måste hållas på avstånd. 
V i  måste fortfarande betala av på skulderna som vi drog 
på oss vid deras bröllop för två år sedan, och nu ligger 
"guana" (den ceremoni nar flickan på allvar limnar sitt 
hem och beger sig till sin makes, vilket ibland sker många 
år efter bröllopet bland landsbygdsbefolkningen) över oss, 
suckar den gamla farmodern. Sedan reser hon sig pladd- 



rande för a t t  peka på de inramade fotografierna av två 
unga pojkar med spända ansikten, fort farande tonåringar, 
som hänger på väggen. 
Mina älsklingars akta makar - det dar är den äldres. Han 
ar elektrikel: Och han dar ar gift med den yngre. Han ar 
skräddare. Goda partier; och stiliga ar de också, inte sant? 
Vi  hade dubbelbröllop. S å  blir hon rädd för at t  hon ska 
vända det onda ögat mot sig genom att  tala så öppet, och 
hon skyndar sig a t t  röra vid ögonen med fingertopparna 
och viftar med dem över Radhas och Renus huvuden i tur 
och ordning. Hon böjer sig ned och kysser dem, medan 
munterheten är stor och skratten höga runt omkring. 
Radha och Renu rodnar våldsamt, böjer sig ännu djupare 
ned och fortsätter med arbetet. 
Gifta vid så unga år? Deras mor var ännu yngre, påpekar 
den gamla kvinnan med uttrycket hos den som har de 
bästa argumenten på sin sida. De har gjort goda partiel: 
De kommer a t t  bli lyckliga. Ilar de träffat sina äkta män, 
sågs de före äktenskapet? har de träffats efter det? Radha 
och Renu sitter tysta, bara den snabbare rörelsen hos deras 
fingrar förråder något tecken på sinnesrörelse. Men Manju 
och Anju slutar arbeta och klappar i händerna: Nej, de 
traffade dem inte, de traffade dem inte bortsett från den 
långa t i t t  de smög sig till nar de stod bakom dören, nar de 
kom för a t t  dricka te och göra upp o m  arrangemangen före 
bröllopet. Men o m  två veckor kommer musikkåren att  
spela igen och Radha-didi och Renu-didi kommerpå ny t t  
at t  bara nya röda saris och akta juveler och försvinna har- 
ifrån. Den har gången för at t  ta sig en ordentlig titt. 
Radha ar åtminstone 16. Men 14-åriga Renu, ar hon redo 
för at t  skiljas på det här sättet? För ansvaret som gift 
kvinna? Gamla farmor rynkar på näsan åt f~ågan. Det ar 
vad de där läroverksflickorna frågade. De kommer hit 
varje dag och leker med Munna - de studerar hur leken 
kan hjälpa barnen a t t  växa upp battre, säger de. Konstiga 
idéer; men titta vilka leksaker de har med sig å t  honom. 
Men med er sort ar det skillnad. Vi  har olika sätt. Ju tidigare 
en flicka gifter sig, desto battre ar det för henne själv och 
hennes familj. 
Om Radha och Renu känner ängslan inför framtiden, så ar 



deras miner i varje fall lugna. Och vad beträffar den tio- 
åriga Manju, så tanker hon bara på romantik och färger. 
Nästa gång är det min tur, ler hon och rycker å t  sig Renus 
slöja från hennes axlar, lägger den över sitt huvud och 
beslöjar sitt eget ansikte. Alla skrattar, inklusive Savitri 
som håller tillbaka ett stönande nar hon gör ett uppehåll 
i sina bestyr. Ingen inser det ironiska i det, inte ens hon. 

Lilla Tara, 15 månader 
15 månader gamla Tara sitter med band och haklapp, 
bekvämt fastbunden i en liten stol som är precis avpassad 
efter hennes storlek. Hon dunkar med en sked i den plåt- 
tallrik som står på det lilla bordet framför henne. Ena 
stunden jollrar hon glatt och spottar ut det mosade riset, 
nästa äter hon det sedesamt. En mycket vanlig bild av en 
liten tulta. Men har i Humayunpur, granne med Munna 
som rasar omkring i blus och kofta med nederdelen bekvämt 
blottad, verkar denna västliga stil underligt absurd. Annu 
mer förvånande ar åsynen av en ståtlig, äldre man som 
sitter bredvid henne och tålmodigt doppar skeden i tallriken 
och försöker mata henne. Då och då reser han sig för att 
röra om i någonting som kokar på ett fotogenkök bakom 
honom. 
Det råder inget tvivel om at t  Bachi Ram, som serverar på 
ett hotell i Delhi, ar något av en gåta för sina grannar 
i Humayunpur. De betraktar med en viss misstänksamhet 
den man som inte har något emot a t t  ta hand om ett litet 
barn. Det ar faktiskt kvinnogöra, och om nu kvinnan ar 
sjuk - som Bachi Rams fru ar för tillfallet - så borde 
man be någon kvinnlig släkting eller grannkvinna att  
hjälpa till. Men ännu underligare är a t t  barnet inte ens ar 
hans eget, utan adopterat från ett hem för föräldralösa 
barn. 
Lilla Tara har en brokig historia, Som övergivet barn - 
uppenbarligen född utom äktenskapet - gavs hon bort 
till en rik barnlös familj. Men inom en vecka fick den lilla 
flickan gulsot, och de nya fosterföräldrarna placerade 
henne med glädje på ett sjukhus för at t  hon skulle få den 
basta medicinska vård de kunde betala för. Men de vägrade 





Manga barn tvingas i spad ålder slita ut sej pa tunga arbeten. 



De borde ha ratt at t  leka, insupa hunshaper och vaxa fritt utan band 





att  ta henne tillbaka eftersom de inte ville betungas med 
ett "defekt barn". 
Bachi Ram hälsade på en god vän på sjukhuset och fick 
höra talas om saken. Hon såg så svag u t  att  det inte verkade 
som o m  skulle kunna överleva. Alla insåg a t t  det hon 
behövde inte bara var vård, o m  hon skulle överleva. Min 
fru och jag gick till doktorn och bad honom at t  v i  skulle 
få stanna på sjukhuset. Man lät oss göra det, och vi  tog 
hand o m  barnet i nästan tio dagal: Sedan tog vi henne med 
oss hem. V i  är barnlösa, och för oss är hon stjärnan som 
har gått  upp över våra liv - och så heter hon också. V i  
kanske inte kan ge henne allt som en rik familj kan ge, 
men vi  ska ge henne det bästa vi kan - all vår kärlek. Hon 
ska inte lida någon nöd, det är då säkert. Och jag hoppas 
a t t  v i  någon dag ska kunna hitta en bror eller syster till 
henne så a t t  hon inte blir ensam. Tara kryper lyckligt 
omkring, trygg i den kärlek som så påtagligt omger henne. 
Hur många gånger har det inte sagts att adoptioner utanför 
slakten är en sak för den indiska eliten och att flickor alltid 
är ovälkomna i de lägre sociala och ekonomiska skikten? 

Tvättarens familj 
Snett emot familjen Rewar, i en annan kvadrat, bor en 
"dhobi" (tvättares) familj. Laxman, en tvättare i trettio- 
femårsåldern ansågs ha turen på sin sida därför at t  hans 
avkomma helt och hållet bestod av söner - Suraj Bhan, 
12, Prem, 9, Bub Singh, 6, Chandra Bhan, 4. Dessutom 
hade han tillgångar nog för a t t  hyra ett litet rum tvärs- 
över vägen där han hade öppnat en affär för a t t  kemtvätta 
och stryka kläder till invånarna i bostadsområdet intill, en 
sysselsättning som gav ett gott levebröd. 
Men för några månader sedan dog han plötsligt. Själv- 
mord, efter ett gräl med frun, hävdar hans gamla mor 
sammanbitet. E t t  fall av förgiftning med hjälp av billig 
sprit, tror grannarna. Han drack för mycket. Sedan dess 
har de fyra pojkarna och deras mo& en söt ung kvinna som 
ännu inte är trettio men börjar se äldre ut, flyttat ut och 
bosatt sig i det som tidigare var affären, medan farmodern 
håller sig undan i det gamla huset. Hennes bror och bror- 



son bor också där. De har kommit in från byn för at t  bo 
hos henne och för a t t  söka arbete. De fyra pojkarna är 
bara skinn och ben, seniga pojkar, aningen blyga och till- 
bakadragna. Att de är sårade och förbryllade över föränd- 
ringen i deras liv ligger tätt under den lugna ytan. 
De båda aldre, Suraj och Prem, går i skolan i närheten. De 
gjorde det medan deras far levde, och fortsätter a t t  göra 
det nu. Bub Singh, som är sex år gammal och borde ha 
börjat skolan i år, gör det inte. Han gick dit en gång, men 
sprang därifrån samma dag för a t t  han blev rädd för 
läraren. Nar han vaxer upp kommer han a t t  bli en slöfock, 
retas hans äldre bror Prem. Bub Singh säger ingenting, 
men moderns bitterhet väller fram även om hennes ord är 
milda: Nar H A N  fanns, visste pojkarna att  de var tvungna 
a t t  studera. Vem ser efter dem nu, vem bryr sig o m  dem? 
De tre äldre barnen och en tolvårig kusin som har kommit 
hit från byn hjalper nu sin farmor i hennes arbete. Deras 
mor har också s tdl t  i ordning ett litet bord utanför den 
affär som nu har förvandlats till hem, och där har hon den 
fyraårige Chandra Ban hos sig när hon står och stryker 
hela dagarna. Det är inte längre de mer inbringande 
kostymerna och skjortorna som kräver finess och omsorg, 
och för vilka hennes make hade skaffat sig en kundkret s, 
utan vanliga kläder från grannhusen. Farmodern och 
hennes bror har gjort i ordning ett litet skjul på en bak- 
gata i bostadsområdet. Dit beger sig den gamla kvinnan 
varje morgon klockan åtta och tar de tre aldre sonsönerna 
med sig. 
Dessförinnan har pojkarna likgiltigt tvättat sig och ätit. 
De har med sig lunch, som har gjorts i ordning tidigare på 
morgonen (en uppgift som de hjalper till med), för de 
kommer inte tillbaka förrän sent på kvällen. Deras farmor, 
en kraftig gammal kvinna med skarp tunga är förtjust 
i sina barnbarn, och har ett sätt som är mycket rakt p5 
sak. Men hon känner sig överväldigad över orättvisan 
i det ansvar hon känner at t  hon har blivit pålagd. Hon är 
fullt och fast övertygad om at t  hennes son skulle ha varit 
vid liv om det inte vore för deras mors gräl. Det gör at t  
barnen slits mellan respektfylld fruktan för farmodern 
och medkänsla med modern i hennes svåra ställning. Men 



de behåller en stoisk tystnad nar de hör a t t  den gamla 
damen j ärnar sig och åter och återigen upprepar dramat 
den sorgliga dagen för vem som helst som vill lyssna, Jag 
är en olycklig kvinna, säger hon, min son är död. Han tog 
livet av sig efter ett idiotiskt gräl med sin fru, han blandade 
gift i spriten och drack upp den. Han var bara 32, min ende 
son. Det  var för tre månader sedan9 kvider hon. Inte tre, 
det är fem och en halv månad sedan, inskjuter den aldste 
pojken häftigt. Faderns död har markt honom. De båda 
andra barnen lyssnar uttryckslöst när deras farmor talar 
om deras döde far. Dessa pojkar är olyckliga, de är fader- 
lösa, de är föräldralösa, skriker hon. Barnen iakttar tyst 
kvinnan. 
Dagen börjar med at t  pojkarna gar runt i husen intill och 
frågar om någon har kläder som behöver strykas. Inom en 
timme - under vilken den gamla kvinnan har tant en hög 
kol i ett stort, tungt metallstrykjärn - ar de tillbaka med 
stora knyten som de balanserar på huvudet och under 
armen. Under tiden har en av dem också fyllt en stor matka 
(lerkruka) med vatten från ett grannhus och hållit den 
redo at t  stanka kläderna med innan de ska strykas, Det 
tillgodoser också deras eget behov av dricksvatten. 
Kliderna brer de ut på marken på den lortiga bakgatan, 
i ett hörn som är någotsanar rensopat. De sorterar dem 
i separata högar - tjocka tyger som kräver hetare stryk- 
järn, lattare kläder som man stryker lätt mellan de tjockare, 
de långa "saris" som måste vikas noggrannt och läggas 
ovanpå nagot annat plagg för at t  spara tid, de syntetiska 
tygerna som inte tål annat an ett svalt strykjiirn. 
Sedan stanker de varje plagg och viker ihop det fint. På 
det här sättet rätas vecken ut., och det blir lattare att  stryka, 
förklarar Suraj. Varje vikt plagg racks över till farmodern 
som drar det tunga stryk-järnet över det i ett  enda svep. 
Senare, när kläderna lämnas tillbaka till respektive hem, 
ska pojkarna stå med sänkta huvuden medan grann- 
tyckta hemmafruar tittar på de lattvindigt strukna 
kläderna och laxar upp dem för det slarviga arbetet. Den 
konfrontationen limnar farmodern åt dem. 
Hela morgonen hämtar och bar pojkarna klader. Mena 
strax före tolv p& dagen satter de sig och äter sin medhavda 



lunch som består av roti och grönsaker. Sedan tar de båda 
äldre pojkarna fram sina böcker, som de har haft med sig 
sedan tidiga morgonen, och går över till den statliga skolan. 
Suraj går i åttonde klass och studerar flitigt. Han gör 
läxorna sent på kvällen, ibland till och med i skenet från 
en gatlykta, om farmodern har honom med sig. Han berät- 
tar stolt hur bra det gick för honom i alla sj u ämnena vid 
de senaste proven. 
Eftersom han är tystlåten av sig öppnar han sig inte alltför 
gärna för prat, men i ett sallsynt ögonblick av kommunika- 
tion bekräftar han at t  han strävar efter a t t  gå ut skolan 
och få ett jobb långt borta som ger honom möjlighet at t  ta 
sin mor härifrån, från sorger och glåpord. Under tiden har 
han slutat ägna sig åt den enda hobby han hade tidigare 
- målning. Jag har inte tid för sådant nu, säger han och 
kröker manligt på läpparna, men darrningen på rösten för- 
råder vad det kostar honom. Att inte be mamman om 
pengar till f ärg och papper är hans tysta offer, hans sätt 
a t t  visa a t t  han förstår deras förändrade villkor. 
Prem är mindre praktisk, en mer grubblande pojke med 
mjuka, djupa bruna ögon. Han har ingen aning om vad 
han vill göra. Jag har inte tänkt på den saken, säger han 
och sopar undan frågan med ett uttryck av munterhet 
i ansiktet. Litet i efterhand tillägger han: arbetapå restau- 
rang. Där får man kö t t  a t t  äta. Jag tycker o m  kött,  men 
de lagar inte det hemma numera. V i  går ju inte på bio heller 
längre. Jag tycker o m  kyckling också. Ve t  du, jag har ätit 
kyckling, vet du jag har ätit kyckling, sjunger han, Nar då, 
nu ljuger du, protesterar hans äldre bror. Men Prem 
framhärdar: Joho, en gång när Bapu hade med sig, minns 
du  inte det? 
Medan de äldre pojkarna är i skolan, är det sexåriga Bub 
Singh som hämtar och bär. Vid femtiden på eftermiddagen 
kommer de båda äldre tillbaka, och om det fortfarande 
finns kläder a t t  lämna då, så gör de det. Om det är en 
ovanligt stor hög at t  stryka arbetar hela familj en till sent 
på hallen, ibland i skenet av gatlyktan, under vilken skjulet 
ar så strategiskt placerat. 
Kontant betalning för arbetet hämtas varje dag. Lönen ar 
futtig - tio-tjugo paisa per plagg, men den totala inkoms- 



Vatten och avlopp ar okanda begrepp for många. 

ten kan ligga mellan 10 och 15 rupier per dag. Om det 
inträffar at t  de inte får betalt direkt, och de kommer till- 
baka tomhänta får de stå ut med at t  bli utskällda av den 
gamla farmodern. På så satt har barnen blivit fulländade 
i konsten at t  behandla sina kunder bestämt, a t t  ta betalt 
omedelbart, även om det innebar a t t  de måste framhärda, 
i a t t  inte röra sig ur fläcken förrän de har fått betalt. Vid 
de tillfallen då krediten utsträcks, håller barnen rakning 
med hj alp av träkol som de skriver med på den vägg mot 
vilken deras arbetsskjul har byggts. De har inga svårig- 
heter a t  t hålla isar beloppen för olika plagg, de ägnar sig 
till och med åt ett visst köpslående om betalningarna och 
kan med f~rvånansvärd precision ange varje hushålls Mader. 
Bara vid två tillfallen har pojkarna varit utanför New 



"Kanske en flicka nasta gång?" "Manniska, ja m e n  inte flicka". . 
"en man kan inte bli kvinna eller hondjur vid nasta fodelse." 

Delhi. Den ena gången var för flera år sedan, då de åkte 
tåg till ett bröllop i sin hemby, ett minne som är bleknat 
numera. Och den andra gången var ganska nyligen då de 
for till Wardwar med buss. 
Jag mådde illa när jag åkte buss till Hardwal; minns Rem. 
Suraj tittar bort n& han tanker på anledningen till besöket 
- nedsänkningen av faderns aska i den heliga floden, ett 
uppdrag som sönerna måste utföra. Men för de andra var 
det ett äventyr. När vi  badade i floden i Hardwar såg vi 
sköldpaddor och till och med en stor krokodil, piper Bub 
Singh spant, Det var deras pappa som hade förvandlats 
till krokodil, förklarar Pappu, kusinen. Han är saker på det. 
Jod&, folk förvandlas till alla möjliga sorters djul; och till 



människor också, i sina kommande liv, säger han allvar- 
samt. Jag kanske blir en groda eller insekt eller någonting 
nästa gang, fnissar han åt sitt eget skämt, och de andra 
instämmer helhjärtat. Man kan bli människa ocksa. 
Kanske en flicka nasta gång? Människa ja, men inte flicka, 
säger han myndigt, en man kan inte bli kvinna eller hon- 
djur vid nasta födelse. Det är sant. Det har jag hört många 
gamla säga, som om det skulle avgöra saken. Det gör det. 
De andra nickar instämmande. 
Hans pappa dricker också, säger Prem plötsligt. Och slår 
hans mor; och han har aldrig gått  i skola. Pappu sitter 
tyst, illa till mods, men sedan ger han igen: Inte så mycket 
som din pappa gjorde. Bland oss dhobis gör man det. Nio- 
årige Prem nickar förnumstigt nar han funderar över sin 
kultur. Kommer du at t  göra likadant nar du blir vuxen? 
Nej, den drömska blicken flammar till i en plötslig sinnes- 
rörelse, det första tecknet på a t t  också detta barn har gått 
igenom en nervchock. 
Men hur ar det med Pappus skolgång? Pojken tittar i mar- 
ken och ritar ett mönster i smutsen med sin nakna tå. Jag 
ar för gammal för a t t  börja nu. De skulle skratta åt  mig. 
Några minuter senare är samtalet glömt, när de går till 
nästa hus. De stannar utanför grinden för att snabbt spela 
ett parti kula medan de väntar på att kläderna kontrolleras 
och pengarna betalas ut. Ovanför deras huvuden dånar ett 
jetplan. Barnen avbryter inte sitt spel för at t  titta upp. 
Asynen av et t flygplan är ingen nyhet för dem. Inte heller 
flyttar de på sig nar en handdragen kärra skramlar förbi 
och de flämtande männen hojtar: Hoshiar - se upp! Men 
när man betraktar scenen frågar man sig vilken värld som 
ska bli deras. 



ICDS - ett offentligt initiativ 

För fyrahundra år sedan byggde kejsaren av Mughal- 
shah Jehan, byggarkonungen som skapade Taj Mahal - 
sin nya huvudstad Shahjanabad. Planritningen var ett 
arkitektoniskt mästerverk. I dag är det bara någon enstaka 
skulpterad valvbåge eller vägg som ger oss en aning om 
forna dagars prakt och ståt. Smuts och förfall ligger i dag 
som ett täcke över skönheten från ett tidigare sekel: den 
muromgärdade staden, som detta område nu kallas, är en 
av Delhis mest överbefolkade delar och den i särklass 
mes t eländiga slummen. Befolkningen utgörs till större 
delen av hantverkare, lönearbetare i fabriker och affärer, 
kärrdragare, handlare och trottoarförsäljare. 
Mer än hälften är muslimer, som fortsätter at t  leva det 
instängda, rättrogna liv som alltid har gjort det svårt at t  
nå dem med socialbidrag eller olika ålägganden. Här kan 
man se fattigdomens onda cirkel naknare och klarare an 
på de flesta andra ställen: låga inkomster, låg utbildnings- 
nivå, usla sanitära förhållanden, för litet mat, upprepade 
fall av infektionssjukdomar, alltför många barn, alltför tätt 
mellan dem, vilket får svåra följder som undernäring, 
analfabetism, smuts och snusk, exploatering och vanvård 
av barnen. Vilket i sin tur leder till allt börjar om från 
början igen - generation efter generation upprepar samma 
mönster. Det behöver inte sägas a t t  precis samma utveck- 
ling kan iakttas i Calcutta, Bombay, Madras - till och 
med i mindre städer. 
I Barajamda, ett bälte i södra Bihar som befolkas av rninori- 
tetsfolk, är scenen helt annorlunda. Den som är stadd på 
genomresa kan se poesin i landskapet: skogar som omvaxlar 
med röda kullar, rika på järnmalm. Eller falt med röd bördig 
jord, där de späda risplantorna står som ljusgröna flackar. 
Har och var ligger byar inbäddade mellan falten och 
kullarna. Lerhusen med sina halmtak ser ut a t t  växa upp 
ur jorden. 
Men vid ett närmare betraktande blir man löst ur förtroll- 
ningen. De små bräckliga husen erbjuder föga skydd mot 
elementen. De har ingen ventilation; vatten och avlopp ar 



okända begrepp. Barnen går barfota och har uppsvullna 
magar. Nästan alla lider periodvis av gastro-entretit och 
hakmask, men malaria och tuberkulos är de värsta gisslen. 
Människorna litar i de allra flesta fall till at t  "ohjas", de 
lokala utövarna av traditionell läkekonst, ska bota dem 
från deras sjukdomar med hjälp av allehanda rötter och 
växter. Möjligheterna till modern sjukvård är små, och 
det är långt mellan tillfallena. Ingen söker heller själv- 
mant upp sådan hjälp, eftersom den är okänd. 
Stapelfödan är ris, som äts med salt och litet grönsaker. 
Med litet tur kan man också hitta rötter, bär, svamp och 
frukt i skogen. Icke-vegetarisk mat finns bara vid den årliga 
ceremoniella festen. Mer än hälften av riskonsumtionen 
har formen av risöl som kallas "handia" och är en fast 
klippa i tillvaron. Barnen får oftast bröstet till de är två 
år. Då övergår dieten till kokt ris och deras beskärda del 
av ölet! Det är möjligt att  just risölet inte ingår i den 
dagliga födan på samma sätt på andra stallen, men till- 
varon i övrigt är densamma för många människor på 
landsbygden. 
För att  komma tillrätta med detta mönster, för att  nå 
bakom isoleringen och inskränktheten i den muromgärdade 
staden, eller för att  slå en bro över till livet i Baraj amda 
och andra platser, behövs det massiva insatser både i fråga 
om pengar och utbildad personal. Och någon sådan finns 
helt enkelt inte. Var börjar man då? Och hur? I all synner- 
het som man mycket väl vet att ett försök till förändring 
som inte är tillräckligt fast förankrat kan omintetgöra 
sig självt? Mot den bakgrunden har begreppet "sociala 
interventionspaket" växt fram. De innebär att  man letar 
reda på de fattigaste bland de fattiga, och bland dem de 
mest sårbara av alla sårbara. Därav följer med logisk nöd- 
vändighet att man träffar på barnen i de spädaste åldrarna. 
I dag vet vi att  om vi inte handlar omedelbart när det 
gäller förskolebarnen - dem som planeringen så länge har 
försummat - så blir detta till men för utvecklingen av 
landets mänsklaga resurser, Och de spelar en nyckelroll i all 
utveckling. Denna insikt har lett till en plan för stöd till en 
integrerad utveckling för barn (Integrated Child Develop- 
ment Services, ICDS). Tanken bakom den ar att man redan 
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när barnen är mycket små ska lägga grunden till en social 
utveckling hos dem. De samhällen som har det allra sämst 
ställt får erbjudande om en rad hjälpåtgärder för at t  klara 
detta. Det hela går till på enklast tänkbara sätt, Man 
använder sig av vad orten i fråga kan erbjuda när det galler 
utrymmen, färdigheter eller material för mat eller lek. För- 
söket går ut på a t t  ge barnet en grund att  stå på, och man 
hoppas att den ska förstärkas ytterligare i och med att man 
gör direkta insatser i hela området: människor utbildas, 
hela samhidet får en ökad medvetenhet. Konkreta exempel 
som visar hur man drar störst nytta av de tillgångar man 
har till hands bör också kunna tjäna som förebild. 
Det är ännu för tidigt a t t  fastställa vidden av den sociala 
förändring man har uppnått i detta första försök. Det 
inleddes för två år sedan med 33 experimentprojekt i olika 
delar av landet, både i städer, områden med minoritets- 
folk och på landsbygden. Bland dessa områden fanns den 
muromgärdade staden i Delhi och Barajamda. Men redan 
nu har Allindiska rådet för medicinsk vetenskap, det 
främsta av landets medicinska centra, kunnat konstatera 
a t t  projektet har lett till ett viktigt resultat: programmet 
har lyckats rädda barn ur den näringsmässiga riskzonen. 
Et t  annat syfte med programmet var a t t  ge människor 
kunskap om at t  det är nödvändigt med en helhetssyn på 
barnomsorgen. Det syftet håller man nu på a t t  nå - folk 
tar i allt större utsträckning del i programmet. 
Ytterligare 67 projekt har satts igång under de senaste 
månaderna, och nästa år ska 50 nya projekt se dagens 
ljus. Tillsammans kommer de att  omfatta 10 miljoner 
människor, av vilka 17 procent eller 1,7 miljoner beräknas 
vara barn under sex Dessutom kommer två miljoner 
kvinnor, inklusive i runda tal 700 000 ammande eller bli- 
vande mödrar att höra till projektens upptagningsområden. 
De berör fortfarande bara en liten del - något över en 
procent - av alla dem som behöver denna form av hjälp, 
men som synes är siffran i sig inte så liten. 
Vad exakt är det då ICDS vill åstadkomma? Det är ett 
samordnat försök att bildligt talat lägga ett paket på folks 
trösklar. Det ska innehålla ett minimum av vad barn under 
sex år, de som inte kan nås via det etablerade skolsystemets 



kanaler, behöver: halsa, nutrition och utbildning. Dessutom 
ska de förberedas för skolan. 
Planen innefattar också ammande och blivande mödrar, 
främst därför att det är den enda möjligheten att få kontakt 
med barnen ända från moderlivet. Den största skillnaden 
mellan det här sättet a t t  angripa problem, och tidigare 
försök att  skapa centra dit man kunde vända sig för a t t  få 
hjalp, är at t  det inte påtvingar någon en kemiskt ren, 
främmande struktur. Det är inte heller fråga om en utifrån 
kommande "göra-gottv-filosofi eller om at t  göra sin plikt 
gentemot samhället för a t t  därigenom så förändringens 
och omsorgens frön. Tanken bakom den här planen är 
också a t t  väva samman olika faktorer som förstärker 
varandra, och som tillsammans kan skapa ett alternativ 
till den förlamande onda cirkel av okunnighet, misär och 
sjukdomar som bestämmer dessa människors liv. Man 
behöver inga fulländade centra, ingen tekniskt utbildad 
personal för att sätta igång och jobba. En enkel barnkrubba 
på en bakgård är stommen. Insatserna förutsätter och 
förstärker varandra: det handlar om näringstillskott, 
hälsovård, remitteringsmöjligheter och skapande lek. 
Mödrarna får lektioner i barnavård. 
Upprinnelsen till denna modell var ett mycket litet, fri- 
villigt försök som gjordes i Kosbad i närheten av Bombay. 
Där utarbetade en uppfinningsrik socialarbetare, Tarabai 
Modak, detta enkla mönster för förskolebarn inom sitt 
landsbygdsprojekt. Hon kallade det "anganwadi" (gårds- 
plan). Utan at t  låta sig nedslås av det faktum at t  det var 
omöjligt a t t  få tag i jord eller pengar a t t  uppföra byggna- 
der där hon kunde arbeta, förlade hon sitt center till 
gårdsplanen utanför vilket hus som helst dar man var 
villig at t  upplåta den åt henne för några timmar. Om hon 
misslyckades till och med med det, gick det bra med en 
öppen plats under ett trad. I stallet för specialutbildade 
Ilarare, hävdade hon at t  vilken moderlig bykvinna som 
helst på några få veckor skulle kunna lära sig de grund- 
läggande principerna för barnavård, inklusive närings- 
frågor och vaccineringsprocedurer. Hon skulle också kunna 
lära sig at t  utveckla tekniker för lek med hjalp av utrust- 
ning som fanns på platsen. 



Den muromgärdade staden i Delhi ger ett utomordentligt 
stöd åt Tarabais teorier. Inte ett enda hus har man behövt 
bygga för de hundra centra som har varit igång under de 
senaste två åren. I och med att  området ligger i hjärtat av 
staden får man betala sådana summor för lokaler a t t  de 
inte kan köpas för pengar. I stället slåss folk med var- 
andra om at t  få erbjuda sina hem. Hyran är hundra rupier 
i månaden. Det är en nominell kostnad för projektet, men 
frestande nog för en familj, i all synnerhet som familjen 
kan disponera utrymmet för egen räkning när det verkligen 
behövs - under kvällen och natten. 
Anganwadiarbetarens lön är 175 rupier i månaden för 
studerande (och 125 i månaden för dem som saknar skol- 
utbildning och bor på landsbygden). Då ju kvinnorna 
dessutom f å r  arbete i en trakt som de känner till, får man 
väl anse a t t  ersättningen är skälig. Kvinnorna är ivriga 
a t t  lära sig något utan at t  behöva blottställa sig för 
världen utanför. Och ett center nedåt gatan i ett  hem som 
ägs av en av deras egna hjälper familjerna a t t  komma 
över sin allmänna motvilja mot att låta de yngre kvinnorna 
gå någonstans ensamma, även om det bara gäller at t  följ a 
med och ta hand om de små barnen. 
Mahsooba Begum är ett exempel på en gräsrotsarbetare 
som nyligen har skaffat sig tilltro till sig själv. Hon tillhör 
dem som ensamma kan göra ett socialt projekt för barn 
framgångsrikt. Hon har själv inga barn, men har alltid 
velat arbeta med småbarn. Frågan var bara vad hon skulle 
kunna göra som låg inom ramen för hennes utbildning och 
de begränsade möjligheterna a t t  gå ut och söka arbete. 
Hennes man övertalades a t t  tillåta henne at t  gå igenom 
kursen på fyra månader för anganwadiarbetare, fast han 
i början var emot det. Det hela underlättades av att hundra 
andra kvinnor från samma område skulle dit. Senare lät 
han övertala sig att låta ett av rummen i deras tvårumare 
förvandlas till ett dagcenter under den tid han var på sitt 
arbete. Rummet återställs till vardagsrum innan han är 
tillbaka på kvällen, Det kräver inte stora ansträngningar, 
för allt barnen har är bastmattor som ligger på golvet, en 
stor korg med undervisnings- och lekmaterial, och så 
planscher som hänger på väggarna. 



De börjar komma vid åtta på morgonen - tre- till sex- 
åringarna - i spridda flockar på två eller tre. De äldre 
kommer ensamma, de yngre lämnas in av mamma, en 
äldre bror eller syster fram till klockan tio, då det är dags 
för mellanmål. 
Under dagens tidiga timmar sjunger och dansar de, målar 
eller leker med lera. Det är enkla, vardagliga tidsfördriv 
för barn, men de har barnen har sällan kunnat ägna sig åt 
dem på ett mer organiserat satt. I deras egna hem finns 
det nämligen inga leksaker och - ännu viktigare - 
mamman är alltför utarbetad, eller bara trött och utschasad, 
för at t  få tid eller kraft a t t  leka med sina barn. 
När man tittar sig omkring i rummet, lägger man märke 
till a t t  praktiskt taget alla barn har långa, smala armar 
och ben, Deras ansikten ar magra och ögonen dominerar. 
Men överraskande nog är de inte alls blyga. När Mahsooba 
klappar i händerna och ber dem sjunga Björnmannens 
sång, blir bifallet stort och samfällt. Det är uppenbarligen 
en favorit. Hon ropar ut det ena namnet efter det andra, 
och inte ett enda barn tvekar eller vägrar att gå in i ringens 
mitt för att vara körledare: "Björnmannen sa till björnen.. . " 
vai. och en hittar på en egen variant på vad de andra måste 
göra, och de övriga utför rörelserna när stickordet kommer. 
Denna sång följs av en annan som handlar om veckans 
dagar, och vad var och en av dem kommer at t  föra med 
sig i form av mat. En liten pojke smackar längtansfullt. 
Tilläggsnäring ar en viktig del av programmet. Lekarna 
måste bygga på billiga, lättåtkomliga material som papper, 
lera, halm, tomma burkar och flaskor som kan samlas ihop 
gratis och med litet fantasi förvandlas till leksaker eller 
hantverksartiklar. Och p& samma sätt måste aven den 
tallrik mat som barnen får varje dag baseras på billig, 
näringsrik föda som är lätt a t t  få tag i och samtidigt ger 
omkring 300 kalorier och 12 gram protein. 
Matsedeln kan se ut så har: ena dagen "Mhicri" - saltat 
ris och baljfrukter som har kokats till ett  torrt mos; andra 
dagen kikärtsgroddar; tredje dagen en sorts konfekt, gjord 
av råsocker och jordnötter; fjärde dagen chirwa, ett salt 
mellanmål av ris, jordnötter och rostade baljfrukter. Led- 
stjärnan ar: viilkand, hälsosam mat i-sådana kombina- 



tioner som ar särskilt nyttiga. Matkostnaderna för varje 
barn ar 25 paisa om dagen, men om man upptäcker under- 
näring av andra eller tredje graden i hälsokontrollen - 
som ar ytterligare en del av programmet - ger man till- 
laggsmat enligt läkarens rekommendationer tills barnet 
har kommit upp i normala varden igen. 

Att man skulle behöva kasta bort mat är otankbart, Eikaså 
a t t  barnen skulle spilla eller kasta på varandra. Trots att 
barnen ar små äter de omsorgsfullt och njuter av varje 
tugga. Hur mycket mellanmålet betyder för dem framgår 
av det svar Ayesha, en femårig tös, ger på frågan om 
hennes speciella favoriträtt: Khicri, säger hon - och sedan 
nästan utan at t  göra paus chirwa också, halwa också, 
råsockerkola också, kikärter också.. . Hon räknar upp 
praktiskt taget varenda ratt hon får. 

Förskolegruppen slutar klockan tolv, och sedan ar det 
matdags för gruppen O-3-åringar, gravida kvinnor och 
ammande mödrar. Efter en kort lunchrast för anganwadi- 
arbetaren och hennes medhjälpare - som lagar maten, 
städar rummet, diskar och hjälper till med småbarnens 
toalettbestyr - fortsätter arbetet på eftermiddagen med 
informella undervisningsgrupper för kvinnor i åldern 
15-44 år. De får lära sig näringslära, hälsovård och 
familjeplanering, så a t t  deras kunskaper kompletterar det 
arbete som ägnas å t  barnen. 

Men en av de viktigaste delarna i programmet ar at t  man 
ger praktisk halsovård. Hdsovårdspersonal besöker regel- 
bundet grupperna och kontrollerar barnens halsa. För 
kvinnorna finns det en klinik, dit de kan gå före och efter 
förlossningen. Personalen har också gjort upp ett schema 
för vaccinering av de gravida kvinnorna mot stelkramp 
och barnen mot koppor, tuberkulos, difteri, kikhosta, stel- 
kramp, tyfus och kolera. Varje barn får ett halsokort där 
vikt och längd noteras, och där man också håller sjukdomar 
och andra milstolpar i barnets utveckling under fortlöpande 
uppsikt. Modern uppmuntras också a t t  föra liknande 
anteckningar. Med hjälp av detta system kan man vidta 
förebyggande åtgärder och upptäcka näringsbrist och 
sjukdomar innan de blir alltför akuta. För remitterings- 



fall finns det nu bättre beredskap; ytterligare en läkare 
vid det centrala hälsocentret, som så långt det är möjligt 
är specialiserad på barnhälsovård. Dessutom ett lag 
bestaende av två kvinnor som gör hembesök, och åtta 
(fyra i områden med minoritetsbefolkning) hjalpsköterskorl 
barnmorskor för varje projekt. Man försöker också koppla 
programmet till ett program som ska förse människorna 
med rent vatten i de områden där ICDS finns och verkar. 
På det sättet hoppas man få bukt med roten till många av 
barnens sjukdomar. 

SOS - en frivillig insats 
"En klunga stenhus på krönet av en kulle har förändrat 
landskapsbilden vid slutet av den kilometerlånga, eländiga 
lilla vägen. Den viker av från vägen vid Gurukul, ca tre 
mil utanför Delhi, mot industristaden Faridabad. Ljusens 
varma glans och det glada ljudet av barnröster livar nu 
upp vad som tidigare var en öppen, blåsig, stenig och risig 
vägsträcka. Det som har åstadkommit förändringen är 
SOS barnby, en ny organisation som ägnar sig åt at t  få 
nödlidande barns torftiga liv a t t  blomstra igen. . . ett hem 
för föräldralösa barn som inte är ett barnhem i ordets kon- 
ventionella bemärkelse, utan en ny dimension inom vården 
av föräldralösa barn." 
Detta skrevs 1969. Under de tio år som har gått sedan dess, 
har SOS barnbyar i Indien inte bara förändrat landskapet 
på den karga bergssluttningen, utan i sj alva verket revolu- 
tionerat vår uppfattning om hur man ska ta hand om 
föräldralösa barn. Den tidigare deprimerande och dystra 
vården hade inte ändrats mycket sedan Dickens dagar. 

Rörelsen bakom SOS barnbyar föddes i Europa i efter- 
dyningarna efter andra världskriget. I början tyckte många 
i Indien att  förslaget var alltför dyrt och elitistiskt at t  
kopiera i ett land där uppskattningarna av antalet nöd- 
lidande barn (som aldrig har utförts på något vetenskapligt 
sätt) har varierat mellan en officiell gissning på 1,5 miljoner 
till flera gånger det antalet. Följaktligen var den första 



reaktionen inför SOS barnbyar beundran - man hade 
trots allt i dem lyckats förverkliga en utopi. Men modellen 
avfärdades som omöjlig. 
En kvinnlig socialarbetare som har tagit sig an barnens 
sak är den som mer än någon annan har gjort att  allmänna 
opinionen har svängt riktigt ordentligt. Tara Ali Baig, 
ordförande för SOS-byarna, senare ordförande i indiska 
rådet för barnomsorg (Indian Council of Child Welfare) 
och nu internationellt erkänd som ordförande i internatio- 
nella unionen för barnomsorg (International Union for 
Child Welfare), var ständigt ute och argumenterade mot 
de traditionella barnhemmen: "Våra hem för föräldralösa 
barn ar ett arv från vårt brittiska koloniala förgångna. 
Det indiska barnet behöver en storfamilj för a t t  det ska 
vaxa upp friskt och utan men. Familjen - som ar av stor 
betydelse för alla barn, oavsett var de hör hemma - ar 
särskilt betydelsefull i det indiska livsmönstret. Inga 
institutioner kan tillgodose detta behov. Det spelar ingen 
roll hur stor personalstyrkan ar, eller hur mycket pengar 
det får kosta. Med det system vi har i dag kastar vi, i basta 
fall, bort slumrande talanger. I sämsta fall skapar vi 
brottslingar. 
I Greenfields i Faridabad växte ett beslut fram at t  man 
skulle visa ett alternativt mönster: man samlade kring sig 
nödställda kvinnor som hade förmåga at t  skapa ett hem, 
och barn som hade behov av rötter. Relationen mellan dem 
skulle sedan djupna och hålla. I stallet för a t t  barnen fick 
byta undervisningspersonal och effektiva vårdare var 
åttonde timme, kunde de alltid vanda sig till en trygg 
kvinna och få kanslomassigt stöd. 
Barnen delades inte in efter ålder eller kön som i de kon- 
ventionella barnhemmen dar pojkar skilj s från flickor och 
yngre från äldre. De placerades i stallet ut familjevis. I 
varje sådan familj eenhet ingick nio personer, alltifrån 
spädbarn till tonåringar, på samma sätt som syskon i en 
stor normal familj. I stallet för sovsalar med sängar i långa 
rader och en oandlig matsal med ett gemensamt kök för 
rnassutspisning, fanns det hem, omgivna av trevliga trad- 
gårdar. De tjugo husen var byggda i grupper om fem, och 
på så satt gav de möjlighet både till avskildhet och träning 



i at t  fungera tillsammans. Varje hus hade vardagsrum, 
kök, fyra sovrum - ett var för pojkar, flickor, spädbarnen 
och mamman, som med hjalp av familjen lagar mat, städar 
och tillgodoser alla dess behov. Kostnaderna per månad 
för henne själv och varje barn är 80 rupier. På det sättet 
behövs ingen annan servicepersonal för 180 barn, annat 
an några vakter och trädgårdsmästare. 
Mindre än ett år efter det a t t  SOS startade träffade jag 
Selma vid ett besök. Hon var en glitterögd liten tös i röd 
kjol (som hon hela tiden slätade ut med en härligt fåfäng 
gest, medan hon insisterade på a t t  dela sin kola med mig 
och dockan i klassrummet .) Det var svårt a t t  förestalla 
sig att hon var samma barn som i personakten betecknades 
som ett långt gånget fall av slutenhet i sig själv och sin 
egen värld. Eller a t t  Rampal, den magre men aktive pojke 
som ledde gymnastiken ute på gräsmattan hade befunnit 
sig i ett  långt framskridet stadium av tuberkulos, något 
som hade upptäckts vid den medicinska kontrollen som 
gjordes innan han togs emot i barnbyn. 
För några år sedan presiderade Begum Abida Ahmed, 
dåvarande ordförandens fru, vid SOS årliga officiella 
ceremoni. Selma, barnet som en gång hade dragit sig till- 
baka in i en iskall tystnad, bubblade över när hon presen- 
terades för hedersgästen: "Jaså, du är ordförandens 
fru.. ." och utan en ryckning i ögonlocken fortsatte hon att  
betrakta den förnäma damen. När sedan ordförandens fru 
frågade vilka planer hon hade för framtiden, talade hon 
om att  hon ville bli sjuksköterska. "Inte lakare?", frågade 
den besökande. "Nej ", sade den trettonåriga flickan sturskt, 
"lakare är personer som sitter i sin upphöjdhet och ställer 
diagnoser. Jag vill tjäna mitt folk." 
Så var det fallet med den åttaårige Ratan som hade ett 
pesonligt trauma outplånligt inristat i sitt barnasinne. 
Han bönföll ständigt sin nya mor: "Lova at t  du inte dör. 
Gud lova, lova Gud." Och när han inte fick någon bindande 
försäkran, försökte han hoppa ut genom ett fönster och 
springa sin väg. I dag är han tonåring och går i gymnasiet. 
Han skrattar förtjust när "mamman" berättar vad som 
hände. Hon finns där fortfarande som ett stöd han alltid 
kan återvända till. 



Et t  klart bevis för SOS-byn i Indien har varit framgångs- 
rik ar a t t  så få "mödrar" har lämnat den för a t t  söka sig 
andra arbeten. I de allra flesta fall har förbindelsen mellan 
mödrarna och barnen bestått: ett  hem och en familj som 
barnen borde ha haft ratt till från första början. Trygg- 
heten och möjligheterna till en normal, naturlig uppväxt 
har förvandlat barn som en gång var oönskade till fan- 
tastiska krafter a t t  rakna med. SOS-barnen håller jämna 
steg med de andra i skolorna; många av dem har fått 
stipendier för sina kunskaper. 
Vad SOS framför allt har hjälpt till med ar at t  skapa en 
möjlig modell för ett verkligt kastlöst och klasslöst sam- 
hälle. Barnen vaxer ju upp i den religion och tro som deras 
nya mammor har, de lever och bor som individer på samma 
nivå, och de ser själva a t t  var och en har samma chans 
a t t  utvecklas och göra det basta av sina möjligheter. 
Och så har SOS-begreppet på senare år brett ut sig över 
landet. Fortfarande ar det en alltför liten sten i havet för 
at t  frambringa den våg som sveper undan nöden, men en 
liten krusning i den riktningen åstadkommer den definitivt. 
Innan året ar slut kommer ytterligare tre byar a t t  ha 
bildats. Det gör sammanlagt 21, som sträcker sig från 
Ladakh allra längst i norr - dar Dalai Lamas syster har 
hand om skötseln av en tibetansk SOS-by - till Goa, 
Pondicherry och Kerala längst i söder. Inte två byar ser 
likadana ut, utan var och en ar i högsta grad en produkt 
av sin egen omgivning. Det enda gemensamma för dem är 
iden och sj älva andan. 
1 Uerwada nära Pune i delstaten Maharashtra, håller nu 
en by på a t t  byggas med svensk hjälp. Men viktigare ar 
a t t  stödet inom Indien har växt. Det finns flera hundra 
privata givare, och i år tog indiska flottan på sig ett 
gruppfadderskap. Därigenom har den sörj t för vårdnaden 
av flera barn. Tjänstemannen inom indiska statsbanken 
har följ t efter och stöder 90 barn, och det finns planer som 
snart kommer att leda till att  var och en av bankens filialer 
tar hand om vitrhaden för ett barn - ett steg som kommer 
at t  ge 6 000 barn ett nytt liv. 
Kostnaderna ar höga i det inledande skedet, och det beror 
bl a p6 att  vi ännu inte har lyckats komma tillrätta med 



Varje manniska, uarje situation eller plats ar typisk for Indien. 



problemet a t t  bygga vackra, ändamålsenliga hus till låga 
kostnader. Fortfarande kostar ett hus omkring 65 000 
rupier. Men när det val är på plats blir kostnaden lägre an 
för vård på en institution. Och barnen får ut mer av varje 
rupie som ges ut i den här formen av barnomsorg. Alltihop 
går till dem, och inte till en gigantisk byråkrati", säger fru 
Baig. Nu håller man också på ett genomföra ett enklare 
mönster - inte hela byar utan individuella hem som är 
spridda över större och mindre stader - vilket är mycket 
billigare. 
Den förändring som har inletts gör hela tiden nya fram- 
stötar. SOS-byarna innebar ursprungligen bara en revolu- 
tion för de barn som bodde inom området, men nu håller 
de på a t t  bli en central punkt aven för nödlidande barn 
i utkanterna. Greenfields ingår sedan många år som en del 
av utbildningsprogrammet för exempelvis polisen, admi- 
nistrationen, sjukvården, och har dessutom under det 
sista året hjälpt till a t t  leta reda på mer an hundra nöd- 
lidande barn i omgivningarna och kanalisera utbildnings- 
stipendier till dem. I en annan SOS-by - i Haryana - har 
barnens samlingssal blivit primärskola för barn till till de 
stenhuggare som arbetar i stenbrotten i trakten. Små 
krusningar som så småningom vaxer till en våg. 



bar det svart i mariga delar av vasiden, Deras liv oeb 
utveckiingsmöjligheter &is ofta hotade, sa-trnerligen inte 
bara X u-landerna, Men hoten ii- olika, H dg~a k&r boken 
isei.%ttm v% om barn i Indign. De hotas av sjukdomar och 
arm basanden, Manga av dem dör före fem Arrs &Idelr F6r 
dem 5som 6verlever bö r j~z  arbete oeh plikter tidigt. 
Lsam~idfgt med denna bok ~ tkommer  en bok om ?'Liv och 
lek I Afrika - en antologi om bans  situation i fem l a ~ d e r ~ ' ~  
Bet gr med en kansla av maktl6shet och förtvivlan man 
I~SCY de h& rappoAtena* Visst vet vi att maaga bara Har 
det svart. Men i de hiis bada böckerna om barn i Indien 
och -8i Afrika blir intrycket massivt, 

Barnen kommer agra oss i intervjuerna som finras 
insprangda i boken, De f&r knappast vma bmn, glada och 
sorglösa, Men de vis= prov p k " t  mad, en kraft och taga 
som imponerar och inger hopp för framtiden, 
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