
Helsingfors, 2012-02-12 (gratis WiFi!) 
 
Hej alla, 
I Helsingfors i väntan på planet hem till Stockholm. Det har varit en fantastisk vecka i Indien. 
Under veckan har jag besökt Indien tillsammans med riksdagens Miljö- och jordbruksutskott 
med syfte att studera Indien ur ett miljö- och klimatperspektiv. Vi har träffat organisationer, 
regering, parlament, företag och en massa människor förstås. Vi har besökt: Delhi, 
Mamallapuram (söder om Chennai), Coimbatore, Tirupur och Bangalore. Ja, i det här 
nyhetsbrevet blir det bara Indien. Här är mina spontana och lätt osorterade intryck: 
 
Ett rikt land med ett fattigt folk 
I ett land med 1,2 miljarder invånare och där mer än 80 procent lever under fattigdomsgränsen 
ser man helt enkelt många fattiga människor. Och fattigdomen är riktigt brutalt påtaglig. 
Gigantiska slumområden där invånarna inte har tillgång till annat än det skjul de bor i, hela 
familjer som bokstavligen bor på storstäderna gator, tiggande barn, rinnande näsor och 
glansiga ögon. Klyftorna är enorma. Slumområden ligger inte sällan sida vid sida med de 
absolut vräkigaste villorna. En fyrhjulsdriven jeep bränner förbi barnet som sover på 
trottoaren. Överallt människor i den s k informella sektorn; försäljare, skoputsare och 
cykeltaxiförare, för att ta några exempel.  
     I Sverige talas det mycket om den snabbt växande indiska medelklassen. Och det stämmer 
att det finns hundratals miljoner som lever på en standard som liknar vår i Europa. Men ibland 
undrar jag om inte talet om dessa framgångsrika och välbeställda är en framgångssaga som vi 
gärna förmedlar i väst. Det är jobbigt att höra talas om fattigdom. Ja, det lämnar oss ofta med 
en känsla av skuld: Varför ska jag ha det så bra när de lider? Gör jag tillräckligt för att 
fattigdomen ska försvinna? Det är som Mr Basu från Indiens kommunistparti sa när jag igår 
träffade honom: ”Indien är ett rikt land med ett fattigt folk”. 
 
Trafiken 
Det är helt omöjligt att befinna sig i Indiens storstäder utan att reflektera över den helt 
kaotiska trafiken. På vägarna trängs bussar, cykeltaxis, fyrjulsdrivna jeepar, fotgängare och 
ibland kossor i en salig blandning. Att armbåga sig fram och tuta så mycket som möjligt är 
normen. Trafikregler följs inte. Utsläppen är enorma. Man ser den föroreningarna med blotta 
ögat. Sikten är dålig. Efter en dag i Delhi har man ont i halsen och känner sig förkyld. 
Trängselavgifter vars intäkter oavkortat går till att bygga ut kollektivtrafiken borde vara 
högsta prioritet i alla större städer i Indien.  
     Vilken kontrast att komma ned i Delhis t-banesystem. T-banesystemet färdigställdes för 
några år sedan och förefaller vara lika stort som Stockholms (i antalet stationer räknat), men 
byggs ut i snabb hastighet. 1,6 miljoner människor (av totalt 17 miljoner invånare) 
transporteras här snabbt och billigt varje dag. Till skillnad från andra ställen är t-banan 
kliniskt befriad från smuts och sopor.  
  
Klimatbråk: EU mot Indien m fl 
Att EU har infört flyget i handeln med utsläppsrätter (något som alltså gör att flyget måste 
betala, om än litet, för sina utsläpp) är något som upprör indiska politiker. Indien, Kina, USA 
m fl överväger nu att dra EU inför WTO för att man förhindrar flygets fria rörlighet. Även 
indiska klimatförhandlare, som vi träffat, tycker att det är fel att EU gör så att det blir dyrare 
att flyga. För mig, som f ö förhandlade om denna fråga när jag satt i EU-parlamentet, känns 
agerandet märkligt. Det verkar snarare vara en fråga om nationell stolthet mer än något annat. 
Jag menar, indier som kan köpa en flygbiljett till London är knappast de fattigaste och de 



borde kunna betala ett par hundra kronor till för det höjda biljettpriset. Vad märkligt, för en 
gångs skull håller jag på EU, inte på Indien. 
 
Smuts och skräp 
Ja, det här låter nog västerländskt, snudd på kolonialt, men Indien är smutsigt och skräpigt. 
Vart man än går finns det högar av plastförpackningar, papper, muggar, burkar o s v. Framför 
ett tempel (och sådana ser man överallt) kan människor stå dubbelvikta med små kvastar och 
sopa undan damm och insekter men totalt negligera sophögen fem meter bort. På landsbygden 
förpestas de vackraste gröna fälten av drivor av sopor. Verkligen trist att se. Dessutom en ren 
sanitär olägenhet för alla fattiga människor som tvingas leva mitt bland avfallet.  
     Kanske har skräpigheten att göra med att:  
a) Det finns inget fungerande renhållningssystem. 
b) Engångsförpackningar och snabbmatskultur har exploderat även i Indien, men ingen har 
tänkt på konsekvenserna.  
c) Det finns sällan några papperskorgar att slänga skräp i (i de större städerna vill 
myndigheterna inte ha papperskorgar eftersom terrorister kan placera bomber där).  
d) Att samla skräp har sannolikt den lägsta statusen av allt i Indien.  
På detta svarar jag: Det måste gå att åtminstone skaffa ett rudimentärt system för sophantering 
och städning av offentliga utrymmen (producentansvar för företagen, enklare system av 
källsortering och anställda städare borde kunna ingå i detta). 
 
Kläder, läkemedel, miljö 
Vi har nu besökt ett flertal textiltillverkare/färgare samt läkemedelstillverkare som levererar 
varor till svenska företag. Syftet var att ta reda hur det var ställt med miljöarbetena på 
ställena. Både de som levererar tyger och färdiga kläder till Indiska och H&M bedyrar att man 
inte längre släpper ut farliga kemikalier och tungmetaller ut i naturen. Nu är det ”zero 
discharge” som gäller. I mindre reningsanläggningar som finns direkt kopplade till 
tygfabrikerna renas avloppsvattnet från färger och kemikalier. Man menar att det tidigare 
kontaminerade vattnet sedan blir så rent så att man kan dricka det. Ett stort framsteg isåfall. 
Men det är fortfarande oklart vad som händer med de restprodukter som man inte lyckas rena. 
”De skickas till en annan anläggning i Chennai”, fick jag som svar på ett ställe. Vad som 
hände där visste han inte, men han utgick från att det gick bra. Det handlar om flera ton i 
månaden. Det är något som borde följas upp. Och vore det inte enklast att skippa kemikalierna 
helt och hållet i färgningen? Tänk vad folkhälsan och miljön skulle vinna på det. 
     Läkemedelstillverkarna säger ungefär samma sak: Det var värre förr. Nu är lagarna hårdare 
liksom det internationella trycket på att leva upp till särskilda miljökrav. Hur de ingredienser 
som producerats innan de hamnar hos läkemedelstillverkarna fick vi inte så mycket info om. 
     Kanske kan man sammanfatta det hela med att en hel del nog har blivit bättre. Men att det 
fortfarande finns mycket kvar att göra. Om saker och ting har blivit bättre är det faktiskt ett 
exempel på att internationella påtryckningar och nationell (indisk) lagstiftning funkar. 
Hoppfullt isåfall. 
     Vad det gäller löner och arbetsrätt finns det mycket övrigt att önska. Mer om det nedan. 
 
AstraZeneca – bottenbetyg 
Vi besökte AstraZenecas stora verksamhet i Bangalore. Tyvärr fick vi inte se någon 
verksamhet alls. Endast ett luftkonditionerat sammanträdesrum och en fabrik som ännu inte 
var färdig. När vi bad om att få träffa facket svarade de NEJ. Men ett kortare samtal borde väl 
ändå gå, insisterade vi. Nej, det var stängda dörren från AstraZeneca. Nej, AstraZeneca, det är 
inte OK.   
 



EU-Indien, läkemedel 
Just nu förhandlar EU och Indien om ett frihandelsavtal. EU kräver kraftigt sänkta tullar, 
avregleringar och bättre villkor för investerare. Jag har många synpunkter kring detta. Men 
det som verkligen provocerar mig är att EUs krav kring stärkt skydd för immaterialrätt kan 
drabba Indiens produktion av generiska läkemedel. I förrgår arrangerade Läkare utan gränser 
en demonstration mot frihandelsavtalet just med anledning av detta. Indien är världsledande i 
produktionen av bromsmediciner mot HIV och producerar ungefär 80 procent av världens 
HIVmediciner. Att EU nu vill försvåra detta är oacceptabelt. Även EUs hållning avseende 
alkohol är dålig (se nedan). Handelsavtalet Acta innehåller en liknande problematik (något jag 
har IP-debatt om på fredag). 
    Angående EU-Indienförhandlingarna. När några kollegor igår skulle besöka Taj Mahal 
stängdes plötsligt inträdet hela förmiddagen. Varför? Jo, EU-kommissionens ordförande Juan 

Manuel Barroso var på besök för en soloentré. Under hans vistelse fick inga nya besök 
göras. Så kan det gå när topparna ska turista… 
 
Alkohol 
Det är lätt befriande att vistas i ett land där alkoholen spelar en undanskymd roll. På de flesta 
restauranger finns varken öl, vin eller sprit. Vill man köpa detta får man vända sig till 
speciella affärer. Alkohol är högt beskattat och kostar ungefär som i Sverige (med indiska 
mått mätt är det förstås extremt mycket). Man ser sällan berusade människor. Europeiska 
alkoholföretag har länge sneglat på den indiska marknaden och lobbar för sänkta 
alkoholskatter och överlag ökad alkoholtillgänglighet. I EU-kommissionen har man haft en 
pålitlig allierad. EU har exempelvis drivit rättsliga processer mot Indien med anledning av 
höga alkoholskatter. Det är inte OK. Jag fasar inför en dag då indisk alkoholkonsumtion 
ligger på samma nivå som den europeiska. Då kommer landet få gigantiska folkhälso- och 
sociala problem. Indien behöver inte mer av sådant. Måtte EU-kommissionen och 
storföretagen besinna sig. 
 
Veggo 
Det är lika befriande att vara i ett land där vegetarisk mat är normen. Non-veg, kallas mat som 
innehåller kött. Maten är enkel, men oftast fantastiskt god. Ris, bröd och olika former av såser 
är basen. Min favorit är nog fortfarande Daal Makhoni, typ linsgryta. Med ris, bröd och en 
flaska vatten kostar det 15-20 kronor på en helt OK restaurang.  
 
”Säkerhet” 
Man ser dem överallt. I uniformer med k-pistar och gevär. Soldaterna och säkerhetsvakterna 
är överallt. För att ta sig in i t-banan måste man passera en säkerhetskontroll med 
metalldetektorer. I t-banestationen i city i Delhi hade militären bokstavligen byggt upp en 
bunker med sandsäckar (och förstås k-pistar). Min kollega råkade göra misstaget att ta ett 
foto, något som hon omedelbart tvingades radera från sin mobil. Inne på turistområdet vid 
Röda Fortet har militären också flera belägringar med tunga vapen. Att ta sig in på ett finare 
hotell innebär att man måste forcera ofta flera säkerhetskontroller. Höga murar med 
avskräckande taggtråd är en självklarhet.  
     Indien har de senaste åren drabbats av svåra attentat, både från hindu- och muslimska 
fundamentalister. Men det är nåt som är i grunden fel när man måste ha så mycket militärer 
ute på gatorna. Jag känner mig i alla fall inte tryggare av att ha en gevärsmynning pekandes 
mot mig. 
 
Maldiverna 



Under vårt besök i Indien avsattes Maldivernas president Mohamed Nasheed under 
kuppliknande förhållanden. Ännu vet vi inte exakt vad som har hänt, men han uppger själv att 
han blev tvingad att avgå under vapenhot från militären. Jag måste säga att jag förvånas över 
omvärldens loja reaktioner. Indien, troligen Maldivernas närmsta allierade, har exempelvis 
sagt att man kommer samarbeta med den av militären nyinsatta presidenten. Nasheed var 
ingen vänsterpolitiker, men en folkligt vald president. Han var dessutom högprofilerad i 
klimatfrågor. Demokratin måste komma åter till Maldiverna. Omvärlden måste agera. 
 
 
Lyfter en flodvåg alla båtar? 
Var det inte Margaret Thatcher som sa att ”en flodvåg lyfter alla båtar”? Om bara ekonomin 
växer (och enligt henne genom privatiseringar och ökad lönespridning) så kommer det alla till 
del. Ökade klyftor är inget problem om även de som har det sämst får det bättre. Jag tänkte på 
det när jag talade med fackets, CITU, representant på läkemedelbolaget Kemwell i Bangalore, 
södra Indien. Han sa: ”Vi har det bra här. Företaget går bra. Vi jobbar hårt (sex dar i veckan, 
formellt åtta timmar, men ofta övertid) och tjänar pengar. Dialogen med cheferna är bra. Vi 
äter lunch på jobbet och förtaget ombesörjer transport till och från fabriken.” Så kan det säkert 
vara för de som har fasta jobb inom t ex den snabbt växande läkemedelsindustrin. Men på 
arbetsplatsen där han var fackrepresentant var nästan 40 procent inhyrd personal. De tjänar 
tillnärmelsevis inte lika bra och har få förmåner. I praktiken var de daglönare som plockades 
in vid arbetstoppar. Ibland fick de arbeta längre perioder ibland några dagar.  
     Frågan är om dessa kontraktsanställda verkligen tar del av den lyftande flodvågen. Enligt 
Mr Basu på CPI(m) blir det allt fler som anställs med osäkra villkor. Chefen på 
läkemedelsbolaget sa att han gärna ville göra de kontraktsanställda till permanenta, men han 
vågade inte ta risken. Marknaden var alltför osäker. 
     När vi besökte en textilfabrik som producerar för H&M framgick det att lönen låg kring 
5000 rupies, 700 kronor, i månaden. 3000 personer, främst kvinnor, arbetade i ett 
fyravåningshus vid rader av symaskiner, manglar och tvättmaskiner. Även här ett mycket hårt 
arbete till en minimal betalning. Ingen fackförening fanns på fabriken. Ett par hundra meter 
från fabriken låg ett stort fattigområde, med bostäder i korrugerad plåt. Är det här H&M 
hämtar sin arbetskraft ifrån? Textilindustrin har funnits i decennier i Indien och man 
producerar för en världsmarknad. Men har arbetarna här verkligen lyfts med? 
     Jag är tillbaka där jag började. Vilket Indien är det vi ser? Framgångssagan eller landet 
med 80 procent fattiga? Vem kommer den starka ekonomiska tillväxten till del? Vad händer 
när Indien pressas av andra länder som kan erbjuda de internationella investerarna ännu bättre 
villkor? 
 
En otroligt spännande vecka är till ända. Nästa vecka återgår jag till sedvanligt riksdagsarbete. 
Missa exempelvis inte min interpellationsdebatt om Acta med Beatrice Ask på fredag. I 
onsdags medverkade jag i P1-programmet Klotet om miljöskadliga subventioner. Lyssna 
gärna på: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=4954457  
 
Ha det så gott i kylan, 
 
Jens 

 
P S Känner du nån som vill prenumerera på detta nyhetsbrev? Be dem skriva in sin mejladress 
en bit ned till höger på: www.jensholm.se  


