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Indien har opnået status som supermagt uden kontrolfunktioner og 
undertrykkelse. Måske har det medført et synligt kaos, og ja - visse 
ubehageligheder for følsomme besøgende, skriver dagens kronikører. 

Debashish Bhatta cherjee, professor, Indien.  
Institute of Management (Calcutta),  
og gæsteprofessor, Handels8højskolen i Århus.  

Nabanita  
Datta Gupta,  
lektor,  
Handelshøjskolen i Århus.  

 
Enhver førstegangs turist i Kolkata (tidligere Calcutta) vil nikke genkendende til 
Thorkild Schousboe Laursens (herefter TSL) beskrivelse af byen i hans kronik i 
Jyllands-Posten 22/4: »De kaotiske trafikforhold, luftforureningen, "dræbergaderne" 
med manglende disciplin blandt bilister og fodgængere, korruptionen på 
motorkontoret, samt nye typer affald, hvor chai krus af ler erstattes af plastik og 
flamengo, hvilket gør affaldshåndteringen næsten umulig«.  
Men det er overraskende, at disse impressionistiske betragtninger kommer fra én, 
som har besøgt Indien fem gange og endda har boet der i et helt år! TSL afslører sin 
overfladiske forståelse, når han på baggrund af sit seneste to-måneders ophold i én 
enkelt by foretager generaliseringer, der omfatter resten af det store og uensartede 
land. I øvrigt er han forvirret omkring Indiens struktur. Kolkata (som ifølge 
folketællingen i 2001 er på 13,2 mill. og ikke har "passeret de 20 mill." som han 
påstår) ligger i staten Vestbengalen og regeres af et venstreorienteret parti, CPM, 
urelateret til det centrale regeringsparti, BJP, som er gået i gang med en økonomisk 
liberalisering og en afvikling af Indiens "socialistiske planøkonomi".  
Det er derfor misvisende at give Indiens tilsynekomst i den globale økonomi skylden 
for Kolkatas ulykker. Ikke alle indiske byer er som Kolkata, og der er historiske og 
strukturelle årsager til, at der er så meget småkorruption i dagligdagen. Den 
siddende CPM-regering har gennem de sidste 28 år skabt og vedligeholdt 
beskæftigelsen af den laveste middelklasse i et forsøg på at fastholde den faldende 
vælgerkreds i byerne, og det kan virkelig ses, når en turist besøger byen første gang 
og f.eks. oplever teenagere uden rigtige kørekort som buschauffører. Selvfølgelig er 
alt dette kun en del af billedet, for fra de fattiges synspunkt er Kolkata en tryg havn, 
set i relation til den måde, beboere i slumkvarterer bliver behandlet på i Delhi og 
Mumbai (Bombay). 
TSL definerer tre problemstillinger, som har betydning for Indiens udvikling: 
Befolkning, miljø og økonomisk vækst. Hans påstande er i alle tre tilfælde baseret 
på anekdoter og indtryk og ikke på kendsgerninger og data, og konklusionerne er 
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derfor forudindtagede og fejlagtige. 
Med hensyn til befolkningen spekulerer TSL på, hvorfor man ikke længere ser 
plakater om familieplanlægning i Kolkata, og kommer med det fantasifulde forslag, at 
frygten for en hastigt stigende muslimsk befolkningsgruppe har fået den hindu-
støttede BJP-regering til at opgive alle forsøg på familieplanlægning. Dette er rent 
gætteri, ikke understøttet af beviser. Globalt - og ikke kun i Indien - er 
befolkningspolitikken gået fra at satse på familieplanlægning til at forbedre de 
sociale og økonomiske forhold via bedre sundhed og uddannelse, især uddannelse 
af kvinder. Bekæmpelse af kvinders analfabetisme og børnedødeligheden er langt 
mere effektiv og langsigtet end en tvungen fødselskontrol. I Indien er 
befolkningstilvæksten faldet til 1,7 pct., og fertilitetsraten er faldet fra mere end seks i 
1950'erne til 3,1 i 2001. I staterne Kerala og Tamil Nadu er fertilitetsraten nu faldet til 
under reproduktionsniveauet på to. Fald i befolkningsvæksten og forbedringer i den 
økonomiske vækst har resulteret i en indkomstvækst pr. indbygger på 4,2 pct. fra 
1990 til 2000, en af de højeste vækstrater i et stort land i det sidste årti. Ifølge UN 
Population Council's medium variant projection vil Indiens fertilitetsrate falde til 2,1 i 
2015-20. Herefter vil befolkningstallet stabiliseres, og de absolutte tal begynde af 
falde. Den "befolkningseksplosion", som TSL beskriver, skyldes befolkningsvæksten 
fra 1950'erne til 1970'erne, og afspejler ikke det nuværende fald i vækstraten. 
Det er sandt, at miljøforholdene i større byer i udviklingslande som f.eks.Kolkata er 
dårlige, herunder håndteringen af affald og luftforureningen. Men påstanden om, at 
»vi i den vestlige verden og specielt i Danmark ikke har problemer af nævneværdig 
art« er ahistorisk. Forholdene i storbyer som London var rystende indtil den sanitære 
oprydning i midten af det 19. århundrede. Før dette havde både dødeligheden og 
sygeligheden været langt højere i byerne end på landet. Byerne var usunde og 
overbefolkede. Med indførslen af sanitetsvæsen, vandforsyning via rør og udvikling 
af kloakeringssystemer begyndte miljøforholdene i byerne på begge sider af 
Atlanten at forbedres. Luftforureningen begyndte dog først at falde efter Anden 
Verdenskrig, og efter vedtagelse af relevant lovgivning. Vestens erfaringer har vist 
en sammenhæng mellem indkomst pr. indbygger og miljøforurening. På et tidligt 
udviklingstrin er forureningsniveauet højt, men stigende indkomst giver mulighed for 
at investere i miljøet, og dermed stabiliseres forureningen, for herefter at falde. 
Denne stiliserede kendsgerning i udviklingsprocessen kaldes Environmental 
Kuznets Curve, og som de fleste udviklingslande befinder Indien sig stadig på den 
opadgående del af kurven. I fremtiden, og med yderligere økonomisk vækst, 
strengere lovgivning og miljøbevidsthed i befolkningen, vil niveauet falde, som i i-
landene. 
TSL fremsætter en række negative påstande om effekten af økonomisk vækst på 
Indiens fattigdom. Han hævder, at den voksende middelklasse indirekte har betydet, 
at de fattige er blevet flere, og endnu fattigere. Dette er ikke underbygget af data. 
Gennem det seneste årti er den forholdsmæssige andel af fattige, defineret ved 
nationale indikatorer, faldet fra 36 pct. i 1988/89 til 26 pct. i 2000, og nedgangen i 
fattigdommen i byerne har været endnu mere markant. Dette skyldes, at de 
økonomiske reformer, som regeringen igangsatte i 1991, fokuserede på de 
industrielle og finansielle sektorer, primært beliggende i byområderne. Selv i den 
anerkendte internationale fattigdomsindikator UNDP's Human Poverty Index 
figurerer Indien ikke som én af verdens fattigste nationer. Den seneste Human 
Development Report, UNDP 2001, viser, at Indien har et middelniveau i 
befolkningsudvikling (målt efter indkomst, uddannelse og sundhed), foran Nepal, 
Bangladesh, Cambodia og Laos, alle klassificeret med et lavt niveau. Alligevel 
mener TSL, at situationen er bedre i alle disse lande. 
Eksemplet Kina nævnes ofte af TSL. Han mener, at der har været for meget 
demokrati og ubehersket kapitalisme i Indien og derfor kaos i Kolkata, især 
sammenlignet med Kina. Men Kina har nået sine økonomiske mål gennem 
undertrykkelse af frihed og mangel på gennemsigtighed. I perioden 1958-62 
oplevede Kina den værste hungersnød i menneskehedens historie, da ca. 30 mill. 
mennesker døde af sult under Maos "Store Spring Fremad". Kinas et-barnspolitik 
har resulteret i 90 mill. "forsvundne" kvinder. Hemmeligholdelsen fortsætter, f. eks. 
ved tilbageholdelse af nyheder og manglende opfølgning på SARS efter de første 
tilfælde i november 2002. Indien ville have haft svært ved at håndtere et sådant 
udbrud på grund af det dårlige offentlige sundhedsvæsen, men man ville ikke have 
forsøgt at skjule det, og derfor ville den nationale og internationale smittespredning 
have været langt nemmere at dæmme op for. Der er en fri og kompetent presse i 
Indien, og man skal ikke tage fejl af dens rolle, når der hurtigt skal informeres om de 
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ulykker i samfundet, som autokratiske regeringer gerne vil skjule. I følge 
Nobelpristageren, økonomen og filosoffen Amartya Sen (ikke sociolog og ikke 
Arunatha Sen, som TSL anfører!) er det mindre sandsynligt, at omfattende 
hungersnød og andre menneskeskabte ulykker forekommer i demokratier (faktisk 
har der ikke været omfattende hungersnød i Indien siden landets uafhængighed i 
1947). Det ville også være svært at skjule dødsofre for jordskælv og ulykker i Indien, 
som det blev gjort i Kina efter revolutionen. Indiens demokratiske system har betydet 
en langsommere økonomisk vækstrate end i Kina. IMFs World Economic Outlook 
har netop offentliggjort tal, som forudsiger en vækstrate for den globale økonomi på 
4,2 pct. i 2004. For Kina er det tilsvarende tal 7,2 pct., og for Indien 5,9 pct.. Indiens 
lavere vækstrate hænger sammen med, at modstridende synspunkter må høres og 
tilpasses et føderalt system, som på den anden side beskytter befolkningen mod de 
enorme tab af liv og frihed og de politiske udsving, som Kinas system har fostret. 
TSL sætter spørgsmålstegn ved, hvor hensigtsmæssigt et demokratisk system er i 
et land med en befolkning på over en mia., hvor store dele af samfundet holdes 
uden for enhver indflydelse på samfundets udvikling. Han spørger, om demokrati i 
en sådan ramme ikke blot omdannes til mangel på ansvarlighed. Vi mener nej. 
Faktisk er demokrati den eneste bæredygtige mulighed for et land af Indiens 
størrelse og mangfoldighed, et subkontinent med 29 delstater og 6 union territories 
(centralt styrede), 18 officielle sprog ud af i alt 129 sprog og seks større religioner. 
Det er ikke let at styre en politisk økonomi med diverse interessegrupper i en 
demokratisk og pluralistisk struktur. Ikke desto mindre er det et konsensuelt resultat. 
Havde Indien ikke haft demokrati, kunne landet have udartet til en hindu-domineret 
fascistisk stat, eller være blevet splittet op i utallige stridende enheder. Det er netop 
demokratiet og dets virkemidler, som har skabt en verdslig stat og dermed forhindret 
et overherredømme bestående af det hinduistiske flertal. 
 
Trods påstanden om at store dele af det indiske samfund er holdt uden for 
indflydelse, klarer Indien sig pænt på "demokratiindekset," sammenlignet med andre 
store uensartede samfund med forholdsvis fattige økonomier.  
Demokratisk pluralisme sikrer rettighederne for minoriteter, foreninger, 
miljøforkæmpere, feminister og alle typer af opposition og afvigere, og allervigtigst 
styrker den de laveste kasters rettigheder.  
Det er nok ukendt for de fleste i Vesten, at Indien har positiv særbehandling af de 
historisk underpriviligerede kaster og stammer. Der er reserveret pladser til dem i 
alle regeringsinstitutioner, og der blev i 1994 indført en lovgivning, som muliggjorde 
valg til styrende organer i lokalområderne, landsbyer og byer. Reservering af pladser 
til kvinder og underpriviligerede sikrer, at de bliver hørt.  
Det er rigtigt, at forholdene kan blive bedre, men sammenligner man med Kina med 
hensyn til menneskerettigheder, så klarer Indien sig bedre.  
Gini-koefficienten, som måler ulighed i indkomst, er forbedret, og anstændig i forhold 
til sammenlignelige lande. Kina har ganske vist været i stand til at brødføde, 
beklæde og huse sine indbyggere, hvilket Indien ikke altid har været i stand til at 
gøre lige så effektivt - det er den egentlige forskel, men årsagen er helt klart ikke 
tilstedeværelsen af det blomstrende demokrati i Indien. TSL hævder, at Kinas 
kontrollerede vækstmønster har givet landet status som supermagt.  
Vi mener ikke, at det er specielt ønskværdigt at opnå status som supermagt, men 
faktisk har Indien opnået denne status uden kontrolfunktioner og undertrykkelse. 
Måske har det medført et synligt kaos, og ja - visse ubehageligheder for følsomme 
besøgende.  
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