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1 Inledning 

 

Drygt fyra decennier har gått sedan Indien blev självständigt 1947 och premiärminister 

Jawaharlal Nerhu och den indiska författningens arkitekter förutsåg en modern upplyst stat 

som garanterade lika rättigheter och politiska demokrati för alla, oavsett kast, etnicitet eller 

religion.1 Landets heterogena struktur består av flera befolkningsgrupper och de pratar upptill 

trehundra olika språk med närmare tusen olika dialekter2, det är lika stor skillnad mellan 

folkgrupper i Indien som det är mellan folkgrupper i Europa3 och drygt 80 procent av Indiens 

totala folkmängd, 1 136 000000 (en miljard etthundra trettiosex miljoner), är hinduer. 

Samtidigt har landet den nästa största muslimska befolkningen efter Indonesien, dessa 

motsvara 14 procent, (cirka 125 miljoner) av befolkningen i Indien. Det finns även över 16 

miljoner sikher, vilket utgör lite mer än 1 procent av befolkningen, främst i delstaten Punjab. 

Dessutom finns det kristna, buddister, parser och jainismer för att nämna några av de mer 

marginaliserade religionerna.4  

Landets författning från 1950 fastslår att Indien är en federation med delstater som har egna 

regeringar som i vissa frågor står under en federal regering som representerar hela landet.5 

Genom konstitutionella garantier för olika etniska folkgrupper och minoriteter vill staten 

skydda gruppers livsviktiga intressen.6 För att möta utmaningarna med olika religioners 

närvaro, har Indien enligt konstitution definierat sig som en sekulär stat med avsaknad av en 

statsreligion och där medborgarnas politiska delaktighet inte ska påverkas av det andliga.7 I 

många avseenden ses Indien som en framgångsrik demokrati i den tredje världen och landet 

har lyckats vara demokratiskt under hela självständighetstiden8. 

 

Trots en konstitutionell, demokratisk och sekulär grund har Indien under 1980- och 90-talet 

fler etniska konflikter med politiskt våld än någon annan stat.9  Flera minoritetsgrupper gjorde 

anspråk på ett eget självständigt territorium och separatistiska rörelser möttes med hårda 

                                                 
1 http 22 
2 http 23 
3 Ståhl, David. Indien. Historisk översikt, det moderna Indien, Hinduismen, kastsystemet, Heliga kor, 
livsattittyder och etikettsregler, bilder av Indien Empatum 2006 sid 1 
4 http 27 
5 http 26 
6 Karvonen Lauri. Statsskick, att bygga demokrati. SNS förlag 2003 sid 173 
7 http27 
8 http 26 
9 http 9 klicka MARGene. Se reb variabeln 

“WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to 

constitute India into a SOVEREIGN 

SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC…” 
1
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repressiva medel, bland annat i Punjab och Kashmir från staten.10 Det politiska våldet 

trappades upp till följd av centralstyrets politiska ageranden i dessa områden.11  

Vid grundandet av staten fanns farhågor över vad en territoriell splittring skulle innebära för 

den multinationella staten. I konstitutionen definieras indiska federationen som en union och 

genom unionsbegreppet vill makthavarna visa att territoriell utbrytning inte accepterades.12 

Även sammandrabbningar sker då och då mellan olika religiösa fundamentalistiska grupper, 

främst mellan hinduiska och muslimska och indikationer finns på att de religiösa 

motsättningarna ökar och ofta finns en politisk maktkamp i bakgrunden.13 Krav på att den 

sekulära författningen ska skrivas om har framförts av extremistiska hinduer.14 

Hur går det att förklara den höga graden av politiskt våld som sker trots de starka 

konstitutionella rättigheter den indiska befolkningen ändå har? Vilken betydelse har den 

territoriella uppdelningen och ett hot om territoriell splittring för det politiska våldet? Kan 

nationalistiska krafter förklara det politiska våldet? Eller kan den till religionen kopplade 

fundamentalismen ge någon förklaring?  

 

FIGUR 1: UPPSATSEN 

 

Vi visar här en modell som ger en tydlig bild över  vad som ligger till grund för vår 

frågeställning, de tre pilarna syftar till frågan hur de tre perspektiven kan förklara politiska 

våldet.  

  

                                                 
10 http 24 & http 25 
11 Manor, James. Center-state relations. i boken The Success of India’s democracy. Edited by Atul Kohli. 
Cambridge University Press 2001 sid 92-97 
12 Dasgupta, Jyotirindra. India’s federal design and antional construction. i boken The Success of India’s 
democracy. Edited by Atul Kohli. Cambridge University Press 2001 sid 53-54 & 56 
13 http 27 
14 http 25 
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Syftet med denna uppsats är att söka förklara det politiska våldet i Indien från tre perspektiv, 

odelbara territoriet, nationalism och fundamentalism. 

 

 

 

Vi kommer att avgränsa oss till konflikter som innehåller  politiskt våld från etniska 

minoriteter. Det politiska våldet som skett i Indien kommer att väljas utifrån tidsperioden 

1985-2000, avgränsningen fungerar mer som en begränsande faktor för vilka etniska 

minoriteter och motståndsrörelser som kommer att studeras.  

 

 

 

 

I kapitel 1 beskriver vi uppsatsens ämne, syfte och avgränsningar. I kapitel 2 beskriver vi vår 

teoriram för uppsatsen. I kapitel 3 beskriver vi den valda metodstrategi och forskningsdesign. 

I kapitel 4 visar vi den empiriska undersökning samt analys av resultatet. Kapitel 5 avslutas 

med en sammanfattning. 

 

 

 

Syftet 

Avgränsningar 

Disposition 
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2 Teori 

 

 

För denna uppsats är begreppet politiskt våld den centrala delen för frågeställningen.  

Att använda enbart begreppet våld i denna uppsats skulle skapa ett problem för en 

generaliserbar analys. Ordet kan innefatta flera olika dimensioner.  

Schlesinger säger att det finns en fara med definitionerna av våld. Han menar att definieringen 

och kategoriseringen inte alltid är neutral utan det kan uppstå problematik kring legitimiteten. 

Likaså går det inte att kategorisera olika aktioner i samma kategori vilket en vid definition 

skulle bidra till. Protester och våldsamma uppror är svåra att kategorisera i samma kategori 

som mord och etnisk rensning.15 

 

Våldet kan kategoriseras på flera olika sätt helt utifrån vem eller vilka det är som utför våldet, 

eller på vilket sätt samt vem det riktar sig emot. 

Wiberg nämner personligt och strukturellt våld.16 En motsvarighet till det personliga våldet är 

det begrepp Galtung använder, det direkta våldet.17 Den personliga våldet eller direkta våldet 

har en person eller personer som går att utpeka som en utförare av våldet men i det 

strukturella våldet är det svårt att peka ut någon då utföraren är ansiktslös. Likaså är det svårt 

att peka ut själva handlingen och i vissa fall, även offret. Strukturellt våld medför skada på 

samhällsstrukturen och orättvisa mot någon. Då en befolkningsgrupp missgynnas eller blir 

ojämlikt behandlad i ett samhälle på grund av att en annan grupp sitter vid makten och tar 

beslut till sin egen fördel, handlar det om strukturellt våld.18 Karlsson säger att strukturellt 

våld berövar människan dess grundläggande värden för ett meningsfullt liv.19  

 

Enligt Wiberg är strukturellt våld relaterad till att skadorna sker i onödan. Problematiken är, 

vad menas med, onödan, utan att värderingar blandas in samt i onödan för vem? Det är även 

                                                 
15 Schlesinger, Philip. Media, state and nation. Political violence and collective identities. 
SAGE Publications Ltd 1991. sid 6 
16 Wiberg, Håkan. Konflikt teori och fredsforskning. Andra upplagan. Almqvist & Wiksell läromedel.1990 sid 31 
17 Galtung, Johan i Karlsson, Svante. Fred- och konfliktkunskap. Studentlitteratur. 2004. sid 29 & 31 
18 Wiberg,.1990 sid 30-33 & Karlsson. 2004. sid 31 
19 Karlsson. 2004 sid 31 

Politiskt våld 
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svårt att direkt mäta det strukturella våldet och det enklaste sättet är utifrån, om det antingen 

sker strukturellt våld, eller inte.20   

 

FIGUR 2: OLIKA VÅLDSBEGREPP I FÖRHÅLLANDE TILL VARANDRA 

 

 
Detta är en förenkling på de olika våldsbegreppen i relation till varandra.  

 

Det personliga våldet eller direkta våldet syftar till en fysisk handling, med andra ord kan det 

relateras till fysiskt våld. Enligt Schlesinger menar Chesnais att det fysiska våldet är mätbart 

och obestridligt. Det har ett direkt syfte att skada någon. Det är brutal, synbart och handlar om 

smärta. Många andra beskrivningar om vad fysisk våld innefattar är nära relaterade till 

dessa.21  

 

Problemet, för en samhällsvetare, handlar inte så mycket om själva definitionen utan mer om 

vilka detaljer, som ska dela in våldet i olika kategorier så att en analys är möjlig.  

Våldet kan indelas i individuella och kollektiva våldhandlingar. På den individuella planet kan 

det handla om mord, dråp, våldtäkt, vandalism och attacker mot personer och egendom.22  

                                                 
20 Wiberg. 1990 sid.30-33 
21 Schlesinger, 1991. sid 7 
22 Ibid. sid 7 

Våld 
 

 
 
Strukturellt  Personligt/ 

 Direkt/ 
 Fysiskt 
 
   
  
Individuellt              Kollektivt, Civilt 
 
     
    

    Icke-politiskt       Politiskt 
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Enligt Tilly innefattar definitionen kollektivt våld inte individuella eller tillfälliga/ 

slumpmässiga aktioner.23 Conteh-Morgan säger att kollektivt våld innebär att det fysiska 

förstörelsen sker genom en koordinering mellan olika personer som utför handlingen.24  

Till det kollektiva våldet kan räknas, statliga krig, rebelliska uppror, revolter, folkmord, 

politiska lönnmord och våldsamma upplopp mm.25 

Enligt Tilly kan det  kollektiva våldet ske utanför en stats kontroll och utan att staten är 

involverad, i större delen av fallen är staten dock en aktör antingen som motpart, tredje part 

eller övervakaren av ordningen.26  

 

Civilt våld kan ses som ett annat sätt att definiera det kollektiva våldshandlingarna. Det syftar 

till kollektiva våldshandlingar mellan olika civila grupper eller mellan dem och staten och 

utgångspunkten är att civilpersonen, medborgaren, i en grupp, deltar i våldsaktioner. För 

statens del är det civila våldet ett hot mot den sociala ordningen som staten övervakar.27  

Den stora skillnaden mellan det civila och kollektiva våldet är det beskrivande ordet för, 

våldet. 

Det kollektiva, syftar till en större massa medan det civila, syftar till att det är medborgare 

som är involverade i våldshandlingarna.  

 

Aktionerna får  en politisk karaktär då staten är motparten.28 Enligt Weber kan alla 

handlingar, inkluderat våld, beskrivas som politiskt då handlingar genomdrivs kontinuerligt 

inom ett territorium mot administrativa organisationen.29 

 

Gurr definierar, politiskt våld, som ”kollektiva attacker mot en politisk regim, dess aktörer 

och dess policy inom ett politiskt samhälle”. Även konkurrerande politiska grupper och 

ämbetsmän inkluderas som mål.30  

Icke-politiska våldet i figur 2 syftar till det civila våldet som saknar politiskt karaktär, och det 

betyder, där våldshandlingen enbart sker mellan olika civila grupper.    

 

 

                                                 
23 Tilly, Charles. The politics of collective violence. Cambridge University Press. 2003. sid 4 
24 Conteh-Martin, Earl. Collective political violence. Routledge 2004. sid 35-36 
25 Schlesinger, Philip 1991. sid 7 
26 Tilly, Charles.. 2003. sid 9-10 
27 Rule, James B. Theories of Civil violence. University of California Press. 1988. sid 2 
28 Tilly, Charles. 2003. sid 9-10 
29 Weber, Max. The theory of social and economic organization, (Edited by Talcott Parsons, A free press 
paperback, MacMillan publishing Co, Inc, New York, 1964) 154 
30 Gurr, Ted Robert. Why men rebel. Princeton University Press. Princeton, New Jersey. 1970. sid 3-4 
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FIGUR 3: POLITISKT VÅLD, KOLLEKTIVT VÅLD OCH CIVILT VÅLD I FÖRHÅLLANDE TILL VARANDRA.  

 

 

Utifrån Gurrs definition är politiskt våld en begränsad del av det civila eller kollektiva våldet, 

med skillnaden, mot vem våldet riktas. (Se figur  )  

 

FIGUR 4: POLITISKA VÅLDETS UTVECKLING ENLIGT GURR  

 

 31 

Enligt Gurr har de flesta kollektiva våldshandlingar politiska mål.32 Han menar att politiskt 

våld är en politisering av missnöjet bakom det kollektiva våldet. Civilt missnöje leder till en 

kollektiv handling som vid politisering leder till det politiska våldet. Ju intensivt våldet är 

desto mer sannolikt är det att våldet riktar sig mot det politiska systemet.33  

 

 

 

 

                                                 
31 Gurr, Ted Robert. 1970. sid 320 
32 Ibid. sid 13-14 
33 Ibid. sid 320 

 
 
Civilt missnöje Kollektivt våld Politiskt våld 
 
 
   

Kollektivt eller Civilt våld 

Politiskt våld 
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I engelskan används olika ord för att beskriva våldet om det är legitimt eller inte. Begreppen 

”force” och ”violence” kan översättas som våld men skillnaden är hur rättfärdigad handlingen 

är. ”Force” betyder även påtvinga, tvinga, pressa fram, forcera och makt. Något som utförs 

”by force” syftar till att detta sker med våld. ”Violence” syftar på våldshandling, våldsamhet 

och yttre våld.34  

 

Tilly säger att ordet ”force” ses av många som ett begrepp för den legitima användandet av 

våld under en kortare tid, där ingripandet är en statlig rättighet. ”Violence” har en starkare 

koppling till illegitima handlingar och är relaterad till en rebells eller upprorsmakares 

handling.35 Detta är enligt O`Brien en grundläggande syn som bestäms utifrån hur rättfärdigt 

våldet är.36  

 

FIGUR 5: SKILLNADEN MELLAN ”VIOLENCE” OCH ”FORCE” 

 

  

Politiskt våld, kan alltså  vara problematisk vid en rak översättning från engelskans "political 

violence" med figur 5 i åtanke, och problematiken är att begreppet får en alltför bred 

innebörd. Med politiskt våld menar vi det Gurr syftar till som kollektiva attacker mot staten.  

Enligt internationell rätt har staten rättigheten att använda våld för att skydda den nationella 

säkerheten och statens existens, förutsatt att staten, representerar hela befolkningen.37 

För stater är våldet det yttersta metoden för att upprätthålla den sociala ordningen.38Weber 

säger att statsbegreppet används först när den administrativa organisationen har monopol över 

våldet inom ett territorium.39 

                                                 
34 http 4 samt Nordstedts engelska ordbok. Engelsk-svensk/svensk-engelsk. 2001 sid 327-328 sökord ”force” och 
sid 905 ”violence”.  
35 Tilly, Charles 2003. sid 27 
36 O`Brien, CC.i Schlesinger, Philip. Media, state and nation. Political violence and collective identities. 
SAGE Publications Ltd 1991. sid 18 
37 Karlsson, Svante 2004. sid 38 
38 Tilly, Charles sid 27 
39 Weber, Max 1964.  Sid 154 

Violence 

Illegitimt 
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Gurr beskriver att politisk våld innefattar revolutioner, gerilla krig, kupper, uppror och 

upplopp. Han nämner även begreppet terrorism som en del av det politiska våldet.40  

I stället för politiskt våld använder Wilkinson benämningen uppror (insurgency) då han 

beskriver aktioner mot staten eller civilsamhället. Han delar in aktionerna i fyra olika metoder 

eller former; konventionella krigsmetoder, gerilla krig, terrorism och sabotage. 41 

 Gurr delar in politiskt våld i tre dimensioner: tumult (turmoil), sammansvärjningar 

(conspiracy) och inre krig (internal war).  

 

Till tumult hör aktioner som är till sin karaktär spontana och oorganiserade som till exempel,  

upplopp, politiska strejker, sammandrabbningar och småskaliga uppror på lokal nivå. De två 

senare nämner han som revolutionära och är mer organiserade än de spontana tumulten. 

Skillnaden mellan de två revolutionära ligger i mobiliseringsstorleken av den utförande 

gruppen. Till sammansvärjningar med en begränsad antal deltagare hör organiserade politiska 

mord, småskaliga terrorist aktioner, småskaligt gerilla krig, kupper och myterier. Inre krig har 

som syfte att göra en förändring i en statsbild eller dess struktur. Hit räknar han storskaliga 

terroristaktioner och gerillakrig samt inbördeskrig och revolutioner.42  

 

FIGUR 6: GURR´S INDELNING AV POLITISKT VÅLD 

 

 

                                                 
40 Gurr, Ted Robert sid 4-5 
41 Wilkinson, Paul. Terrorism versus democracy. The liberal state response. Frank Cass Publishers. 2000. sid 10-
14 
42 Gurr, Ted Robert. 1970. sid 10-11 
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Av de olika begreppen, kopplade till politiskt våld, är terrorismen den kanske mest 

problematiska. Enligt Martin är terrorism starkt kopplat till våld som har politiska motiv.43 

Likaså hävdar Malekian att terroristaktiviteter är politiska då dessa har som avsikt att skapa 

panik och oro i samhället.44 Även Harmon säger att terrorism har politiska mål, dock kan även 

andra skäl finnas så som ekonomiska, religiösa eller sociala.45 Wilkinson hävdar dock att 

terrorism inte är ett synonym till ”politisk våld”.46 

 

Detta begrepp har stater problem med att skapa en gemensam definition för. Enligt Javier 

Rupérez47 har denna oenighet motverkat en möjlig generell konvention om terrorism inom 

FN. 48 

Terrorismen är en kalkylerad strategi49, en metod som har en koppling till extremism50 som 

oftast är riktade mot mjuka mål (soft targets) innefattande civila och administrativa mål.51 

Terrorismens syfte är att skapa rädsla hos en större massa genom bombattentat, kidnappning, 

mord och flygkapningar mm. Oftast är det oskyldiga som kan falla offer för dessa attacker.52 

Därmed anses terrorism bland annat bryta mot den internationella straffrätten samt mot 

nationella lagar.53  

 

Problematiken med terrorism är bedömningen av handlingen, ifall den är rättfärdigad eller 

inte och därmed kan klassas som terrorismhandling eller inte.54 ”One man´s terrorism is 

another man´s freedom fighter” 55 är ett välkänt citat. Den handlar om från vilket perspektiv 

bedömningen sker, statens eller rebellens. Incidenter upplevs olika beroende på om du är 

offret eller utföraren.56  

                                                 
43 Martin, Gus. sid. 6 
44 Malekian, Farhad. International criminal law. The legal and critical analysis of international crimes. Volume 
II. Borgströms Tryckeri AB Motala. 1991. sid 73 
45 Harmon, Christopher C. Terrorism today. Frank Cass Publishers. 2000. sid 1 
46 Wilkinson, Paul. 2001. sid 1 
47 Javier Rupérez var verkställande direktör åren 2004-2007 för Counter-Terrorism Executive Directorate CTED, 
en kommitté inom FN. Se http 47 och http 48 
48 http 49 
49 Martin, Gus. 2000. sid 53 
50 Ibid 2000. sid. 28 
51 Ibid 2000. sid. 6 
52 Wilkinson, Paul 2000. sid 12-13 
53 Malekian, Farhad. 1991sid 72-73 
54 Schlesinger, Philip 1991. sid 6 
55 Ibid  sid 6 
56 Martin, Gus. sid 34 
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Enligt Malekian ger FN-stadgan rätten till folket att utföra och eftersträva självbestämmande 

och vid förtryck och orättvis behandling har folket rätt att genom kamp uppnå 

självbestämmande.57  Detta döms ofta som terrorism av dem som inte accepterar denna 

kamp.58 

Ett annat problem med terrorismdefinitionen är att fokusering vid definiering för det mesta 

legat på rebell eller motståndsgruppen. Förutom terroristaktioner utförda av grupper med 

separatistiska, samhällsföränderliga eller religiösa motiv finns även en annan form, nämligen 

den statliga terrorismen (state terrorism).59  

 

En svårighet med dömandet av en handling som terrorism är att den kan vara motreaktion mot 

liknande våldshandlingar som exempelvis statlig terrorism.60 

Terrorism är inte samma sak som gerillakrig som syftar till ”litet krig”. Martin menar att 

gerillakrig är ”en större grupp beväpnade individer som fungerar som en militär enhet”. 

Målen är militära förband samt att gruppen lyckas hålla ett territorium med ett angreppssätt av 

”hit-and-run” karaktär.61  

 

Problematiken mellan terrorism och gerillakrig handlar om legitimiteten för aktionen. 

Gerillakrig är legitimt enligt internationell rätt om aktionerna utförs under statsliknande 

former och där kontrollen över staten inte är avgjord. Karlsson säger att det blir allt vanligare 

att gerillarörelser bedöms som terroristgrupper på grund av att de behandlas som utförare av 

kriminella aktioner. I och med att terrorismen saknar legitimitet, hotar den inte statens 

legitimitet. Däremot skulle en stat erkänna aktioner som gerillakrig, och på så sätt medge att 

det råder inbördeskrig i landet, kan det ses som om statsstyret förklarar sig självt som 

illegitim. Det kan då tolkas att under inbördeskrig är motståndsgruppens handlingar 

rättfärdigade, och en del av maktkampen, medan terrorism ses som ett hot mot samhället.62  

 

Strukturellt säger Henderson att det är en skillnad mellan en gerillagrupp och den typiska 

terroristorganisationen. Gerillarörelsen är strukturerad utifrån en militärisk karaktär med band 

till lokala samhällen. Terroristgrupper är oftast mindre till storleken och organiserade i celler 

utan militära drag.63 

                                                 
57 Malekian, Farhad. 1991. sid 104-107 
58 Conteh-Martin, Earl. Collective political violence. Routledge 2004. sid 253 
59 Martin, Gus sid. 31 & 33 
60 Malekian, Farhad  1991. sid 78 
61 Martin, Gus. sid. 31 
62 Karlsson, Svante 2004. sid 38 
63 Henderson, Harry. Library in a book. Terrorism. Facts on file Inc. 2001 sid 8 
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Många upprorsgrupper som varit framgångsrika har använt olika metoder och taktiker i sin 

kamp, från sabotage till storskaliga attacker.64 Dock säger Wilkinson att endast i ett fåtal fall 

har upprorsgruppen lyckats utveckla småskaliga terrorkampanjer till större uppror.65  

Henderson säger att gerillagrupper även använder terroristmetoder och på så sätt blir det 

meningslöst enligt honom att göra en bedömning ifall en organiserad grupp ska ses som 

terroristorganisation eller gerillarörelse.66 

 

För uppsatsen är problematiken, med terrorismdefinitionen inte det centrala begreppet, det är 

politiskt våld. Då terrorism eller gerillakrig ses som metoder för ett politiskt mål, kommer vi 

se de olika formerna för politiskt våld som en grad av våld och hur mobiliserad en etnisk 

grupp är. När en minoritet valt att begå en våldshandling i politiskt syfte, är det den centrala 

delen, inte om den är rättfärdigad utifrån lag eller inte. Därmed undviker vi det Henderson 

säger om svårigheten med att bedöma en motståndsrörelse antingen som gerillarörelse eller 

terroristgrupp.  

 

Vi slår nu fast för vår uppsats att med politiskt våld menar vi det Gurr syftar till som 

kollektiva attacker mot staten, dess aktörer eller policy. Därmed syftar vi till de aktioner som 

är relaterade till ordet ”violence” då vi bedömer om politiskt våld utförts eller inte, och inte 

till ”use of force” med staten som utförare. Uppsatsens fokus är de två indelningar Gurr gör 

dvs. sammansvärjningar (conspiracy) och inre krig (internal war) som är väl organiserade och 

därmed ett större hot mot staten.  

 

 

                                                 
64 Wilkinson, Paul. 2000. sid 12-14-15 
65 Wilkinson, Paul.. 2000. sid 16-17 
66 Henderson, Harry. 2001 sid 8 
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Ett annat centralt begrepp är etnicitet och etniska  minoriteter och dessa begrepp kan vi inte 

lämna obehandlad när vi diskuterar nationalism och fundamentalism.  

Etnicitet består av en vi-känsla som inte enbart består av egenskaper som ras, språk och 

religion utan bestäms av en upplevelse att ingå i ett gemensamt historiskt ursprung och i en 

gemensam framtid och det handlar om en subjektiv upplevelse att det är ”vi” kontra ”de 

andra”67 Även ett speciellt territorium med historiskt betydelse för gruppens identitet har en 

bindande kraft.68 Betoningen på vilka av kriterierna som är viktigast, kan enligt Hettne, 

variera i olika sammanhang.69  

 

Man talar om att etnicitet och etnisk identitet är ett grundtillstånd för alla människor och det 

har blivit ett nyckelbegrepp om man vill förstå en komplicerad och problemfylld 

samhällsutveckling.70 Enligt Svanberg är etniciteten en del av den identitet människan bär 

med sig.71 

 

Begreppet etnicitet och etnisk grupp började användas för att beskriva det som tidigare 

rubricerades som rasrelationer i den amerikanska samhällsdebatten efter andra världskriget 

och som syftade till relationen mellan svarta och vita.72 

Den senare tiden har också etnicitet kopplats samman med en ideologi, nämligen 

nationalismen, och genom den ideologi haft möjlighet att politiserat sig kring gemensamma 

mål som har till syfte att bilda egna stater.73  

Etnicitet har ibland varit orsaken till konflikter, men de flesta etniska grupper driver sina 

intressen på fredlig väg genom etablerade politiska kanaler.74  

 

                                                 
67 Hettne Björn. Etniska konflikter och internationella relationer. Studentlitteratur. 1992 Sid 27 
68 Toft, Monica Duffy. The geography of ethnic violence. Identity, interests, and the indivisibility of territory. 
Princeton University Press. 2003 sid 19 
69 Hettne, Björn. Internationella relationer. Andra upplagan Studentlitteratur. 1996. sid 88 
70 Tägil, Sven. Den problematiska etniciteten, nationalism, migration och samhällsomvandling.  Lund University 
press 1993. Sid 7 
71 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias. I nationalismens bakvatten. Om minoritet, etnicitet och rasism. 
Studentlitteratur. 1999. sid 5 
72 Tägil Sven 1993. Sid 7 
73 Ibid Sid 8 
74 Lake, David och Rotchild, Donald. The international spread of Ethnic conflict. Princeton University press 
1998 Sid 6 

Andra viktiga begrepp 
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Samuel Huntington gör med sitt perspektiv i boken “The Clash Of Civilisations” ett intressant 

inlägg i diskussionen kring vilken som kommer att vara den framtida orsaken till konflikt. Han 

argumenterar att den bipolära världen, med USA och Sovjetunionen med sin stormaktstid och kalla 

kriget, ersatts av en mer komplex multipolär och multicivilisationell tid. I den nya världen är den 

mest genomtränganda, största och mest farliga konflikten inte mellan social klass, rika kontra 

fattiga eller mellan andra ekonomiska grupperingar, utan mellan befolkningar som tillhör olika 

kulturella etniciteter75. Folk och länder med liknande kulturell bakgrund kommer varandra närmare 

samtidigt som de med andra kulturella samhörigheter, men i ett gemensamt land, kommer ifrån 

varandra. Allianser som är byggda på ideologier, eller att länder ingår i gemensamma 

stormaktsblock, kommer att lämna plats för grupperingar byggda på en kulturell gemensam 

bakgrund76 

 

Under det kalla kriget var det möjligt för ett land att byta allians och gruppering från den ena sidan 

till den andra och ledarna gjorde det i syfte som passade deras säkerhetsintressen, den totala 

maktbalansen och ideologiska samhörigheter och som var det primära för valet av sida. I den nya 

världen är det den kulturella identiteten som skapar en sammanslutning. Under kalla kriget frågade 

man sig ”vems sida står du på?” men efter murens fall har frågan förändrats till ”vem är du?”. 

Denna fråga har under 1990-talet enligt Huntington skapat en identitetskris i den globala världen 

där många nationer börjat ställa sig frågan ”vem är vi?” och ” vart hör vi hemma” och detta leder 

också till frågan ”vilka tillhör inte oss?” 77  

Detta resonemang som Huntington beskriver passar väl in i vår uppsats av den anledningen att flera 

av de konflikter vi studerar i Indien har den kulturella konfliktlinje som beskrivs i Huntingtons bok.  

 

I den databas (MAR- minorities at risk) vi använder har Indien mellan åren 1985-2000 åtta 

olika etniska minoritetsgrupper som utfört politiskt våld; sikher, naga, tripura, assamese, 

bodo, kashmirer, muslimer och ursprungsstammar som databasen nämner som ”Scheduled 

tribes” med en gemensam benämning.  

 

Assamese syftar till ursprungsbefolkningar i Assam, naga till stammar i Nagaland samt bodo 

till olika stammarna i delstaten Assams norra delar. 

Tripura syftar till de lokala stammarna i delstaten Tripura. 

                                                 
75 Huntington Samuel P. The clash of civilizations and the remaking of world order. Simon and Schuster 1996 
Sid 28 
76 Ibid sid 127 
77 Ibid sid 126 
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Kashmirer syftar inte till en hela befolkningen i Kashmir, utan till muslimerna i delstaten. 

Databasen har gjort en delning mellan kashmiriska muslimer och resterande muslimer i 

separata grupper och behandlar dessa som skilda. Uppsatsen kommer att använda denna 

delning samt begreppet kashmirer, även om den är vilseledande.  

 

”Scheduled tribes” är ett konstitutionellt uttryck för ursprungsstammarna i landet.78  

Många av dessa ursprungsstammar är kopplade till den maoistiska gerillarörelsen som för en 

väpnad kamp mot den Indiska staten. Rörelsen värvar sina medlemmar från stammarna, men 

även från andra fattiga, och driver frågor som är relaterade till stammarnas intressen.79  

Vi kommer att använda oss av benämningen Ursprungsstammar för dessa ”Scheduled tribes”. 

Denna benämning är lite problematisk då den egentligen även innefattar naga, tripura, bodo 

och assamese. Men på grund av att det finns många fler folkgrupper som begreppet innefattar, 

kommer vi ha med även denna ”grupp”.  

 

Utifrån databasen går det att tolka och finna att de fyra nämnda (naga, tripura, bodo och 

assamese) ursprungsgruppernas aktioner inte är beräknade i ”Scheduled tribes” indexet. 

Däremot läser man i kronologin i databasen om ursprungsstammarna finns det mycket om de 

maoistiska gerillan.80 Därmed ser vi att denna gerillagrupp står för mycket av det politiska 

våldet som ursprungsstammarna noteras för. 

                                                 
78 http 1 
79 http 30 & http 13 
80 http 50 
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Enligt Toft är det odelbara territoriet en faktor som kan förklara våldet mellan en etnisk grupp 

och en stat. Med det odelbara territoriet menar hon vilken betydelse ett territorium har för en 

etnisk grupp, eller stat, och hur dessa ser på kontrollen över området. Odelbart syftar till hur 

viktig det territoriella rummet är för etniska gruppens eller statens överlevnad. För en etnisk 

minoritet kan territoriet ha en betydelse för identiteten medan för staten handlar det om de 

fysiska gränserna som definierar staten. Därför kan kontrollen över territoriet bli viktig för 

båda aktörerna.81  

Enlig Tofts är våldet troligt då en etnisk minoritet kräver självständighet och staten ser 

territoriet som odelbart.82 Separatiströrelser anses som ett hot mot säkerheten i staten och det 

möts därmed med repressiva medel.83  

 

För den etniska gruppen, och staten, har territoriet olika betydelser. Området kan uppfattas 

som sitt hemland (homeland) som binder samman människorna i samma grad som religion, 

ras, språk eller övertygelsen om ett gemensamt arv eller öde. För den etniska gruppen är 

territoriet på så sätt viktig för identitetens överlevnad.84 Då gruppen inte kontrollerar sitt 

hemland växer en rädsla för att identiteten försvinner. Med kontroll syftas till att kunna 

bestämma över resursernas fördelning, vilket språk som används, kulturellt kunna uttrycka sig 

på sitt sätt samt immigrationsnivån och på så sätt hoppas minoriteten säkra sin identitet.85   

 

I Kanada är de fransktalande kanadensarna rädda för att franskan och den franska identiteten 

ska försvinna under engelskans dominans. Detta är en faktor till nationalismens framväxt i  

Quebec. Invandringen av engelsktalande till den franska Quebec är en faktor som har bidragit 

till ett krav om utbrytning från den Kanadensiska federationen och därmed har en kontroll av 

det uppfattade hemlandet växt fram.86 

Suveränitet som krav är möjlig då gruppen har kapacitet att kämpa över kontrollen för 

området, samt har legitimitet att ställa sådana krav.87 Kraven från en etnisk grupp över 

                                                 
81 Toft, Monica Duffy 2003 sid 18-19 
82 Ibid 2003 sid 18-19 & 132-139. 
83 Hettne, Etniska konflikter och internationella relationer, studentlitteratur 1992  Sid 8 
84 Toft, Monica Duffy. 2003 sid 19 
85 Ibid. 2003 sid 20 & 23 
86 The Collapse of Canada Edited by R. Kent weaver.  The Brookings institution. Washington. 1992. sid 88-89 
87 Toft, Monica Duffy. 2003 sid 21 
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självbestämmandet över ett territorium, antingen i form av autonomi eller självständighet, har 

en stark koppling till hur geografiskt koncentrerad den etniska gruppen är.88 Den geografiska 

koncentrationen ökar kapaciteten för gruppen att, om möjligt, kämpa om kontrollen för sitt 

territorium, speciellt om den etniska gruppen är majoritet i det aktuella området. Att vara en 

majoritet i området i kombination med att territoriet uppfattas som sitt hemland skapar den 

legitimitet som får en etnisk grupp att kräva självbestämmande.89  

  

För staten har ”överlevnaden” en mer fysisk karaktär90 där de fysiska gränserna garanterar 

statens existens.91 Förutom att det finns en maktorganisation som kontrollerar en befolkning, 

är territoriet ett måste för att det ska finnas en stat. Utan en befolkning och ett territorium kan 

inte staten existera. Förutom det måste den vara erkänd av andra stater för att den ska vara en 

stat sett från ett folkrättsligt perspektiv.92 

 

De materiella resurserna inom staten bidrar till de defensiva medel som används för att 

skydda dess tillvaro. För medborgaren fungerar staten, eller ska fungera, som en skyddare och 

en garant för den fysiska överlevnaden och är den som ansvarar för säkerheten i territoriet. 

Däremot finns ingen extern garant av staten och det kan bli ett tillstånd av ständig oro för 

faktorer som kan splittra eller hota statens existens.93 Enligt Hettne ses de krav som kommer 

underifrån, från exempelvis etniska separatistiska rörelser, som ett hot mot den nationella 

säkerheten i territoriet.94 Att bevilja självständighet till utbrytargrupper är inte ett alternativ 

för en stat.95  Det finns en syn att centrifugala krafter kan uppmuntra till andra utbrytningar. 

Detta kan leda till instabilitet när fler regioner gör anspråk på utbrytningar och detta kan leda 

till en instabilitet inom staten. 

 

För staten innebär territoriets odelbarhet att inte ge efter för en minoritets krav om 

självbestämmande när det finns andra minoriteter med liknande krav eller om det finns risk att 

andra separatistiska krav växer fram. Territoriet som en etnisk minoritet gör anspråk på kan 

sakna ekonomisk eller strategiska värden, men på grund av rädsla för att andra minoriteter 

                                                 
88 Miksell, Marvin W & Murphy, Alexander B. A framework for comparative study of minority-group 
aspirations. Articles. Sid 585 
Hämtad från http 51 
89 Toft, Monica Duffy. 2003 sid 23 
90 Ibid 2003 sid 20 
91 Ibid. 2003 sid 31 
92 Jönsson, Christer. Elgström, Ole & Jerneck, Magnus. Internationell politik. Studentlitteratur. 1992 sid 19 
93 Toft, Monica Duffy. 2003 sid 20 
94 Hettne, Björn.1992 sid 8 
95 Miksell &Murphy Sid 588  
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ökar sina krav om självbestämmande, ses detta ”betydelselösa” område som odelbart. För en 

multinationell stat med flera minoriteter med risk för liknande krav, är dessa territoriellt 

splittrande krafter ett hot mot statens överlevnad  och dessa stater har då en begränsade 

möjlighet vid förhandling av den territoriella kontrollen.96 Ifall inte den dominerande gruppen 

lyckas hålla minoriteterna i ett balansläge bland annat genom olika formaliserade 

överenskommelser, finns det enligt Hettne chanser att hela statsbildningen kollapsar.97  

För en stat är det inte naturligt att bevilja självständighet då det strider mot statens integritet 

och de fysiska gränser som definierar staten.98 

 

Då det inte är till statens natur att upplösa sig, möts kraven med repressiva medel. Detta 

polariserar ytterligare förhållandet mellan staten och gruppen med separatistiska krav.99   

Enligt Toft är rädslan i de multinationella staterna, där krav om ökat självbestämmande finns, 

en förklaring till varför krav på självständighet möts med våld och förtryck. Genom en snabb 

och kraftfull reaktion visar staten att en utbrytning inte accepteras vilket är ett sätt för staten 

att undvika om fler utbrytningsrörelser växer fram. Toft nämner exemplet med Slovenien 

strax innan Jugoslaviens fall. Jugoslaviska trupper skickades till Slovenien som var den första 

av Jugoslaviens delrepubliker som utropade sig självständigt. Genom denna reaktion ville 

Milosevic visa att staten inte accepterade en splittring av territoriet.100  

 

Sammanfattningsvis visar Toft genom en modell i vilken kombination, där det finns 

territoriella krav, det är sannolikhet att det uppstår våld. 

 

TABELL 1: FÖRHANDLINGS MODELLEN OM TERRITORIELL DELBARHET.  

 

  Aktör 1   

Aktör 2 Odelbart territorium Delbart territorium 

Odelbart territorium våld sannolikt våld möjligt 

Delbart territorium våld möjligt våld osannolikt 

 

Källa:Toft 2003 

                                                 
96 Toft, Monica Duffy. 2003 sid 26-27 
97 Hettne, Björn. 1996. sid 130 
98 Miksell &Murphy Sid 588 
99 Hettne, Björn. 1992 sid 8 
100 Toft, Monica Duffy. 2003 sid 28-29 
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Om staten och minoritetsgruppen är ovillig att dela på det territoriella kontrollen är våldet 

mest sannolikt. Våldet är inte sannolikt i det fall där båda aktörer inte ser det territoriella 

kontrollen som viktig. Våldet är enligt denna modell även möjlig i fall där den ena parten ser 

territoriet som odelbart medan den andra parten ser det som delbart. Våldet är osannolikt när 

både minoritetsgruppen och staten anser territoriet som delbart. Vad sannolikt, möjligt och 

osannolikt betyder är en svår bedömning som kan ge olika uppfattningar för olika personer.  

 

Med sannolikt menar vi att det är större sannolikhet att det sker våld än att det inte gör det. 

Möjligt däremot syftar till att det kan ske men att våldet lika väl kan utebli. Med osannolikt 

syftas till att vet är mer osannolikt än sannolikt att våld sker. Bedömningen är väldigt 

tolkningsbar, men genom figur vill vi försöka ge en bild över hur vi bedömer dessa abstrakta 

begrepp. 

 

FIGUR 7: SKALAN FÖR SANNOLIKHETEN OCH OSANNOLIKHETEN 

 

Om den absoluta sanningen är, att våld sker i den ena ändan och våld sker inte i andra ändan, 

ligger våld sannolikt närmare våld sker än våld sker inte.  

Våld osannolikt ligger däremot i motsatta riktningen. Våld möjligt hamnar däremellan. Vilken 

grad eller hur nära dessa begrepp är i relation till varandra fokuserar vi inte på. 

 

Vid förhandling kan staten förhandla om den politiska styret och beslutsfattningen, men inte 

om de territoriella gränserna.101 

Enligt Cornell kan centralstyret vara motsträvig till att ge autonomi åt ett område då det kan 

ses som ett första steget mot en utbrytning. Likaså kan autonomin öka på känslan av en egen 

                                                 
101 Ibid. 2003 sid 31 
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identitet, vilket ökar gruppens samhörighet och kapacitet för ett högre krav om 

självbestämmande och kan fungera som katalysator för en konflikt.102  

 

Federalism anses som ett möjligt verktyg att motverka en territoriell splittring och 

enligt Lipset bidrar ett federalt system till en stabilitet för demokratin. Federalismen stärker 

demokratin då regionala intressen bryter igenom den sociala strukturen. Den territoriella 

representationen skapar regionala intressen som inte tar i beaktande klass, religion eller 

etnicitet utan bidrar till splittrande faktorer som ökar på den folkliga massan och dess 

intressen.103 På så sätt menar Lipset att ”Vi och dom- känslan som en enkel intresselinje, kan 

skapa nya intresselinjer som klyver gruppen i flera nya grupperingar med överlappande 

intressen.104  

 

Även Kymlicka säger att federalism kan fungera som ett sätt att motverka separatistiska krav. 

Om en nationell minoritet blir majoritet i en delstat, menar Kymlicka att det ger en möjlighet 

för denna minoritetsgrupp, som nu är i majoritet, att ta vissa regionala beslut som inte 

påverkar resten av delarna i staten.105    

Däremot säger Lipset att federalismen inte är stabiliserande för demokratin då delstaternas 

gränser baserar sig på en språkliga eller religiösa linjer. Klyftan mellan de olika grupperna  

som baserad på språk eller religion kan förstärkas genom gränsdragningen. Canada och Indien 

nämner han som exempel.106  

 

Även Kymlicka diskuterar problemet med en federal delning i en multinationell stat utifrån 

kulturella skillnader. Detta kan skapa en känsla av att federationen är en konfederation, och 

att de delstatliga frågorna är betydligt viktigare än de statliga. Besluten på statliga nivån kan 

ses mot missgynnande, i kombination med en upplevda diskrimineringen och den upplevda 

konfederationen, kan det skapa en känsla av att man klarar sig bättre ensam, det vill säga som 

en egen suverän stat. Samtidigt kan den federala systemet baserad på en kulturell delning, ge 

minoriteten en vana och erfarenhet av självbestämmande.107 

                                                 
102 Cornell, Svante. Autonomy and conflict. Ethnoterritoriality and separatism in the South Caucasus- cases in 
Georgia. Report number 61. Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet. 2002 sid 7-17 
103 Lipset, Seymour Martin. Some social requisites of democracy: economic development and political 
legitimacy. American Political Science Review Vol. LII. No. 1. sid 69-105 1959 sid 99 
Hämtad från http://www.jstor.org/stable/pdfplus/1951731.pdf 
104 Lipset, Seymour Martin. 1959 sid 99 
105 Kymlicka, Will. 1998 sid 122 
106 Lipset, Seymour Martin. 1959 sid 99 
107 Kymlicka, Will. 1998 sid 139-140 
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Nationalism är ett begrepp som diskuterats flitigt under de senaste 10 åren inom 

internationella relationer och det har då också lett till att ge begreppet många innebörder. En 

av de vanligaste är att nationalism syftar till att åstadkomma ett oberoende och  ett 

självbestämmande för en gemenskap som är nationell.108 Enligt detta resonemang så menas att 

varje nation har politiska rättigheter. Den stora frågan blir dock vad som är en nation. Är 

nationen en politisk gemenskap som bygger på medborgarskapet i en stat eller utgör en nation 

att de människor som lever där har en gemensam religion eller ett gemensamt språk och på så 

sätt känner en gemenskap som bildar en egen identitet. Begreppet identitet har, i det här 

sammanhanget, tydliga beröringspunkter i en diskussion om nationalism.109  

 

Tomas Hylland Eriksen beskriver nationalism som en grupp individer som är lojala mot ett 

lagverk och en stat, en stat som uppges vara lojala mot samma befolkning, med denna lojalitet 

skapas en gemensamhet även mellan medborgarna som en föreställd gemenskap.110 (se figur 

8) 

 

FIGUR 8: FÖRESTÄLLD GEMENSKAP 

 

                                                 
108 Bjereld Ulf, Ekengren Ann-Marie, Lilja Christina. 2007  sid 173 
109 Ibid sid 173 
110 Eriksen, Tomas Hylland. 2000 sid 306 
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Ett begrepp som förekommer inom forskning kring nationalism är etnicitet och etniska 

grupper. En etnisk grupp betraktas ofta som mindre både till innehåll och till storlek111 och 

uppfattades ofta, som det undertryckta folkets kamp, mot imperier och förtryckare där 

nationalism blev en användbar ideologi för självständighet och för möjligheten att dra nya 

gränser för en statsbildning.112 Med det finns också invändningar mot att nationalism enbart 

har för avsikt att vara en sammanhållande länk för etniska grupper att bekämpa ett förtryck. 

Nationalismen under första världskriget visade att när dessa krafter släptes lös, kunde den 

mobilisera miljontals människor till meningslöst dödande och där också miljontals människor 

stupade.113 

 

Nationalismen har haft en svängig historia där den ansågs mer eller mindre död efter andra 

världskriget och där starten på det europeiska samarbetet var ett sätt att motarbeta 

nationalistiska strömmar. Men idag vet vi att nationalistiska krafter inom tredje världen visat 

sig vara kapabel till inbördeskrig, deportationer och folkmord. I Europa reste sig också 

nationalismen på nytt. Skottar, basker och katalaner är ett exempel och efter Sovjets fall 

rämnade även de ramar som haft nationalistiska krafter i schack i exempelvis Jugoslavien.114 

Nationalismen som ideologi kan egentligen inte placeras in på varken vänster- eller 

högerskalan .Fast ibland kan den ta sig i uttryck i både vänster och högerretorik på olika sätt 

men generellt kan denna ideologi inte placeras på skalan. Inom nationalism är symboler 

värdefulla eftersom de representerar nationalstaten och människorna inom den. En viktig 

symbol för nationalismen är döden eftersom personer som dött i krig för sitt hemland blir 

oftast upphöjda som martyrer för att de försvarade sitt land och folk gentemot fienden.115 

 

Av detta synsätt kan man dra klara paralleller till konflikten i Jugoslavien eftersom det var 

väldigt viktigt och ärofullt när soldater kämpade och offrade sig för landets oberoende. 

Nationalismen anser att politiska och kulturella gränser ska sammanfalla med varandra, där 

staten får använda sig av en legitim våldsanvändning. Alla medborgare inom 

staten ska omfattas av landets lagar och regler och det gör det möjligt att hålla ihop 

folket inom landets gränser. Det kan finnas situationer som är problematiska för 

nationalismen. En viss andel av befolkningen i ett land kan anse att de inte tillhör nationen 

                                                 
111 Kellas, James G. The politics of nationalism and ethnicity. Macmillan 1991. sid  
112 Kedourie, Elie. Nationalismen, en studie av nationalismen som ideologi. SNS förlag 1995. Sid 7 
113 Ibid sid 8. 
114 Ibid sid 9 
115 Eriksen, Tomas Hylland. Etnicitet och nationalism. Nya Doxa. 1998. Sid 135 
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som dominerar landet. Det kan därmed uppstå minoritetsproblem. En minoritet kan göra 

motstånd mot majoriteten och kan bilda en egen nation, vilket varit vanligt runtom i 

världen det senaste seklet och inte minst i forna Jugoslavien för att ge något exempel.116  

Inom etnisk nationalism brukar grupper oftast se tillbaka på myter och historier för att kunna 

rättfärdiga sin form av nationalism. En grupp som försöker göra motstånd, mot en majoritet, 

använder ofta historiska händelser och myter som en del i motståndet för att rättfärdiga sin 

kamp. Det kan t.ex. handla om att gruppen vill visa att de i historien har förtryckts och 

förföljts av den dominerande gruppen och därför har de rätt att göra motstånd när tillfället 

uppstår117 

 

Enligt Benedict Anderson bygger nationalismen på en känsla av samhörighet med andra 

medborgare inom en nation, och inte en reell samhörighet.118 Han menar att det bara är en 

föreställd gemenskap eftersom vi enbart kan lära känna en bråkdel av alla människor inom en 

nation och på så vis kan vi enbart känna en samhörighet med andra genom en känsla av 

gemenskap.119  

 

Detta går att jämföra med Ernest Gellner som menar att nationalism uppstod i samband med 

industrialismens början och att människor innan dess hade försörjt sig på jordbruk där 

naturligaste och viktigaste området var närområdet de levde i. Med industrialismen blev också 

utbildningen viktig. Det var väsentligt att alla fick samma utbildning så att arbetskraften 

kunde flyttas från ett ställe till ett annat utan problem.  

 

Skolan blev av den anledningen en nationell angelägenhet. Arbetarna skulle också inpräntas 

en känsla av lojalitet mot hela nationen. Industrierna krävde storskalighet och flexibel 

arbetskraft. Industriledarna, de politiska makthavarna, skolorna, dagstidningarna alla hjälptes 

de åt att bygga upp en allt starkare nationalkänsla. Detta åstadkoms genom att inpränta det 

gemensamma kulturarvet, de gemensamma traditionerna, gemensamma historien, det 

gemensamma språket och så vidare.120  

 

                                                 
116 Ibid sid 137-138 
117 Ibid sid 140 
118 Anderson, Benedict. Den föreställda gemenskapen. Diadialos 1992. Sid  
119 Ibid sid 87-97 
120 Gellner Ernest. Stat, Nation, Nationalism. Blackwell 1997 Sid 13-14 
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En kortfattad definition av nationalism enligt Gellner är när en stats gränser sammanfaller 

med den grupp som kulturellt överensstämmer med området.121 Det ska då vara en bestämd 

kultur som ska prägla en stat och överhet och nationalism kan, i de flesta fall, kopplas till 

etniska ideologier.122 

Stats och kulturell nationalism i en centrum – periferimodell 

 

Centrum – Periferinmodellen har använts för att beskriva flera samhällsvetenskapliga 

fenomen men den har samtidigt kritiserats för att inte visa det komplexa i ett federalt 

styrelseskick, modellen kan ändå ge en bild över spänningen mellan centralmakten och 

delstaterna 123 och det passar bra till vår uppsats.  

För att kort beskriva modellen så är periferin delstaterna med dess befolkning och organ och 

centrum är den federala statens kärna och nu stöter vi för första gången på begreppet, 

kulturnationalism och statsnationalism i vår uppsats.   

Statsnationalism är inte baserad på etnisk grunder utan det är staten som är skaparen av den 

formen av nationalism där konstitutionen är utgångspunkten för nationalismen. Från 

statsnationalismens synvinkel är det staten som håller staten samman och genom nyss nämnda 

konstitution förhindrar en uppslitning av federationen till mindre självständiga 

nationalstater.124  

 

Kulturnationalism utgår från befolkningens etniska bakgrund och grunden med 

kulturnationalism är att ge varje befolkning från en etnisk grupp en egen stat.125 Den skapar 

en känsla av en skild kulturell nation i jämförelse med övriga befolkningen.126 

Denna variant av nationalism är oftast den som hindrar en federation från att bli en enhetsstat 

och den grundas oftast i periferin och försöker, i många fall , att frigöra sig från centrum127 

Enligt Kymlicka innebär en nationalistisk rörelse med självbestämmande krav i en 

multinationell stat, en tryggande åtgärd för utvecklingen av det egna kulturen och intressen av 

det egna befolkningen.128  

 

                                                 
121 Ibid  sid 1 
122 Eriksen, Tomas Nya Doxa 2000 sid 304 
123 Elazar, Daniel Judah. Exploring federalism. The university of alabama press 1987 Sid 36 
124 Kellas, James G. 1991 sid 51-52 
125 Ibid sid 51-52 
126 Heywood, Andrew. Political ideologies. An introduction. 4th edition. Palgrave MacMillan. 2007. sid 156-157 
127 Kellas, James G. 1991 sid 51-52 
128 Kymlicka, Will. 1998 sid 121 
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Kulturnationalismens syfte är att försvara den kulturella identiteten. Staten ses ofta som en 

främmande enhet i periferin. Heywood säger att den är väldigt nära relaterad till den etniska 

nationalismen som syftar till lojalitet till en specifik befolkning, kulturgrupp eller ett 

territorium. Etnonationalismen grundar sig på de etniska olikheten och bevarandet av detta. 

Dessa två kan överlappa varandra i många syften129 men som förklaringarna indikerar är de 

inte direkta synonymer. Vi kommer att ha fokus på kulturnationalismen.  

Kultur, som är det centrala begreppet i kulturnationalismen, syftar till ”en komplex helhet som 

inkluderar kunskap, tro, konst, moral, lag, sed, värdigheter och vanor”. 130  

 

Den tolkning vi gör utifrån de två olika modellerna av nationalism är att om vi placerar de 

båda i centrum – periferinmodellen, så blir vår tolkning följande:  

Om centrum, alltså staten med sin konstitution och statsnationalism, blir för central så bildas 

en stark stat vilket gör en federation allt mer lik en enhetsstat. I periferin i denna modell finns 

det grupperingar med kulturnationalistisk sammanhållning som blir svag gentemot en stark  

statsnationalistisk centralmakt. (se figur 9) 

 

FIGUR 9: CENTRUM-PERIFERIMODELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Heywood, Andrew. 2007. sid 156-157 
130 Hettne; Björn. Kultur, säkerhet, hållbar samhällsutveckling. Riksbankens Jubileumsfond och respektive 
författare. Fingraf tryckeri. Södertälje 2001. sid 33 
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I de fall kulturnationalistiska, med separatistiska tendenser, blir dominerande i vår modell så 

finns en risk att federationen faller samman i flera mindre stater. Detta har inte hänt sen Indien 

blev demokratiska 1947 men för att visa på exempel på vårt resonemang så nämner vi 

Jugoslaviens sönderfall under 1990-talet.  

 

Vi kommer att fokusera på kulturnationalismen i vårt arbete och inte statsnationalismen, som 

kommer från staten. 

För att kunna besvara om kulturnationalismen är den splittrande kraften som står bakom det 

politiska våldet ska vi söka se om: 

• det finns separatistiska rörelser 

• våldet är en reaktion för att stärka eller skydda den kulturella skillnaden och 

traditionen 
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Det demokratiska systemet är konstant hotad av att konflikter mellan olika grupper utvecklas 

till samhällssplittrande krafter. För det politiska systemet blir det därmed viktigt att skapa 

förutsättningar som effektivt hämmar intensiteten i konflikten. Stabiliteten i demokratin är 

beroende på hur väl problemet, som delar samhället, blir lösta eller olösta. Enligt Lipset är det 

tre huvudsakliga frågor som uppstått i de rika demokratiska länderna som hotat samhället.  

 

• Den första är religionen, dess ställning och andra konkurrerande religioner.  

 

• Den andra är de lägre klassernas politiska rättigheter med rösträtt och kollektiva 

löneförhandlingar och avtal.  

 

• Det tredje är fördelningen av de nationella inkomsterna.131  

 

Vi ska fokusera oss på den första det vill säga religionen och koppling till våldet. 

I den industrialiserade rika västvärlden har religionen generellt fått en mer begränsad roll i 

politiken. Sekularismen är en utveckling där religionen, det andliga, skiljs åt från staten, den 

världsliga. Syftet är inte att motverka religionen, utan att ge religionen en roll i de privata 

medan statens roll finns i den offentliga och kollektiva världen.132   

Den sekulära staten ger religionen frihet att utveckla egna institutioner utan statens 

inblandning och enligt Grew är friheten ett viktigt krav för den moderna religionen och  

samhället tenderar att skapa en balans mellan den religiösa friheten och de sekulära kraven.133  

 

En reaktion mot den sekulära ordningen är den religiösa fundamentalismen 134 som syftar till 

att återställa de religiösa traditionen.135 Fundamentalismen ser moderniseringen med 

sekularismen i spetsen som gudlöst och traditionslöst och där samhället förfaller.136 

                                                 
131 Lipset, Seymour Martin. 1959 sid 91-92 
132 Heywood, Andrew. Political ideologies. An introduction. 4th edition. Palgrave MacMillan. 2007. sid 285 
133 Grew, Raymond. On seeking the cultural context of fundamentalism. i boken Religion, Ethnicity and self-
identety. Nations in turmoil. Redaktör Marty, Martin E. & Appleby, R.Scott. Salzburg seminar. University press 
of New England. 1997. sid 24-26 
134 Grew, Raymond. 1997. sid 26 
135 Heywood, Andrew. 2007. sid 283 
136 Ibid. 2007. sid 289 
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Inom flera religiösa rörelser finns en syn att politik och religion hör ihop.137 

Fundamentalismen som motsätter sig sekularismen är en produkt av denna ordning. I den fria 

sekulära ordningen får religionen en möjlighet att utveckla sig från att ha en begränsad roll i 

familjära angelägenheter till att kunna påverka sociala relationer, lagar och kultur. Balansen 

och samförståndet i samhället om den andliga friheten är hotad då valda religiösa värderingar 

börjar påverka de rådande sekulära tillståndet och alla försök till att dämpa dessa 

fundamentala krafter ses som ett förtryck som måste bekämpas.138 Religionen och traditionen 

är starkare där det är fattigdom och kort livslängd och i rika samhällen med ökad välfärd ökar 

sekulariseringen, det vill säga det andliga får en mindre betydelse.139  

 

Vad är då fundamentalism? 

Ordet syftade från början till en protestantisk rörelse i USA på 1890-talet som betonade 

Bibelns ofelbarhet, inte bara i religiösa frågor, utan även i andra samhälleliga frågor. De 

strängt kalvinistiska kretsarna protesterade mot den historisk-kritiska bibelforskningen och 

den moderna naturvetenskapen. Bibeln ses och sågs av fundamentalisterna som 

”verbalinspirerande” det vill säga det som står där är den absoluta sanningen. Detta benämns 

också som "bokstavstroende". De motsätter sig naturvetenskapens evolutionsteorier och slår 

vakt om ”skapelsen på sex dagar.” Själva benämningen fundamentalism kommer från litterära 

verket ”The Fundamentals” som innehöll bibeltrogna artiklar och utgavs i Chicago i början av 

1900-talet.140  

 

Det fundamentalistiska begreppet har idag en bredare innebörd där den syftar till bland annat 

”politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende 

av folkviljan, skall tillämpas som samhällsordning.”  De religiösa eller ideologiska ledarna 

och kadergrupperna ska ha en avgörande inflytande över statens institutioner och 

rättsväsende. Exempelvis hävdar en del muslimer att islam har en klar bild av hur 

samhällsordningen ska se ut. Detta kan förverkligas genom en islamistisk stat där 

sharialagarna ska ersätta den sekulära lagstiftningen.141 

 
                                                 
137 Westerlund, David, Hallencreutz, Carl Fredrik & Hellman, Eva. ”Fundamentalismen” och religionspolitik- en 
inledande probleminventering. I boken Sekularism ifrågasatt. “Fundamentalism” och religionspolitik i 
jämförande perspektiv. Redaktör Westerlund, David. Tro & tanke. Svenska kyrkansforskningsråd 1992:26. 1992 
16 
138 Grew, Raymond. 1997. sid 24-26 
139 Norris, Pippa. & Inglehart, Ronald. Sacred and secular. Religion and politics wolrdwide. Cambridge 
university press. 2004. sid 216 
140 http 29 
141 http 29 
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Det fundamentalistiska begreppet som används har kopplingar till de tankemönster som är 

statiska, konservativa och extrema med benägenhet till våldshandlingar. Fundamentalism ses 

som en reaktion mot en underförstått hot eller kris och innebär intolerans mot oliktänkande 

och uppmanar till valda traditioner.142  Den ses som en radikal och revolutionär rörelse för att 

förändra samhället.143  Madan säger att en fundamentalist uppfattas i Indien som en person 

som med hjälp av religionen, försöker mobilisera andra med samma religion, till politisk 

handling. 144 

 

Enligt Westerslund, Hallencreutz och Hellman har fundamentalism idag en annan mening än 

den historiska förklaring som den kristna fundamentalismen syftade på. De ”första” 

protestantiska fundamentalisterna begränsade sig till synen på den heliga skriften och hur 

ofelbar den var, idag syftar begreppet i många fall till rörelser som har fokus på religiösa 

traditioner. Dessa traditioner baserar sig på muntliga ”källor”, exempelvis toran eller sunni.145 

 

Västerländska journalister började under den iranska revolutionen, använda ordet 

fundamentalism för att  uttrycka rörelser som betonade den politiska användningen av religion 

vid konfrontation av andra religioner. Det är just i samband med beskrivningar av judiska och 

islamska konservativa rörelser som utvecklingen av begreppet fundamentalism fick bredare 

definitioner.146  

 

Juergenmeyer säger att medierna, oftast de i västvärlden, blandar ihop religiösa nationalismen 

med fundamentalismen. Bland annat har benämningen hindufundamentalism väckt debatt 

bland indiska forskare, många hävdar till begreppets ursprung och grund då de ifrågasätter 

användandet av uttrycket.147 Med det menas att Madan hänvisar till att hinduismen inte har en 

helig skrift samt tron och utförandet har inte samma gemensamma former som ursprunget, 

kristendomen.148 

 

                                                 
142 Alam, Anwar. Political management of islamic fundamentalism. A view from India. Ethnicities articles. 
Publiserad av SAGE Publications. Hämtad från http://etn.sagepub.com sökord: fundamentalism 
143 Westerlund, David, Hallencreutz, Carl Fredrik & Hellman, Eva.. 1992 13-16 
144 Madan, T.N. Modern myths, locked minds. Secularism and fundamentalism in India. Oxford univeristy press. 
1997 sid 67 
145 Westerlund, David, Hallencreutz, Carl Fredrik & Hellman, Eva. 1992:26. 1992 sid 13 
146 Ibid 1992 sid 13-16 
147 Juergenmeyer, Mark. 1996 sid 129-130  
148 Madan, T.N. 1997 sid 176 
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Utvecklingen av definitionen på fundamentalism har bidragit till att flera religiösa grupper ses 

som fundamentalistiska. Större delen av bland annat de judiska, muslimska eller hinduiska  

rörelserna skulle inte klassats som fundamentalistiska om inte begreppets definition fått en 

bredare innebörd.149 

  

Enligt Westerlund, Hallencreutz och Hellman bör användandet av begreppet fundamentalism 

begränsas till kristna sammanhang så som den ursprungliga protestantiska begreppet syftade 

till. Begreppet har fått innehållsmässigt och funktionellt (hur den används), en förolämpande 

karaktär. Därför skulle  begreppet inte vara lämpligt att använda i vetenskapliga 

sammanhang.150  

 

Vi är medvetna om problematiken med begreppet fundamentalism. Fortsättningsvis kommer 

vi dock att syfta med fundamentalism till den vidare synen och i den mening vi kommer att 

använda fundamentalism handlar det om att politik och religion hör ihop, där religiösa krafter 

vill förändra samhällsordningen. 

 

Vad är då kopplingen till politiskt våld? 

Religionen är för de troende något som inte är förhandlingsbart.151 Konflikter där religionen 

är involverad tenderar att vara intensiva då det handlar om övertygelser och grundläggande 

värderingar det inte går att förhandla om. Handlingar rättfärdigas genom en större andlig 

mening, det vill säga ett större religiöst syfte. Det ses som acceptabelt att inte ta till hänsyn till 

andra med annan religiös syn. Kampen och handlingarna är oftast rättfärdigad med hänvisning 

till att syftet är att utrota det onda då de själva står för det goda.152  Fundamentalismen är en 

identitetsskapande kraft, för många fastställer den vem du är och ger dig en kollektiv 

tillhörighet och ofta leder detta till att det utvecklas en klyfta mellan ”vi och dom” .153 

 

Enligt Heywood är fundamentalister ofta militanta och ibland våldsamma. Det militanta som 

syftar till extremt engagemang med iver och passion associerade till strid, upplevs ofta som 

något bra. Det ses som ett tecken på att man är engagerad för sin sak och stark i sinnet.154 

                                                 
149 Westerlund, David, Hallencreutz, Carl Fredrik & Hellman, Eva. 1992:26. 1992 sid 13-17 
150 Ibid 1992:26. 1992 sid 17 
151 Grew, Raymond.. 1997. sid 12 
152 Heywood, Andrew. 2007. sid 292-293 
153 Ibid 2007. sid 292 
154 Ibid. 2007. sid 291 
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En kontroversiell syn är att fundamentalister alltid använder våld. Ofta finns en tro att 

fundamentalister är lika med självmordsbombare. Enligt Heywood glöms det bort att 

majoriteten av de fundamentala aktionerna är fredliga och ofta lagliga protester. Däremot är 

det svårt att neka till att det finns kopplingar mellan fundamentalism och våld, speciellt 

terrorism. Exemplen med morden på egyptiska presidenten Anwar Sadat 1981 av islamistiska 

fundamentalister, Indira Gandhi i Indien 1984 av sikhiska livvakter och Yitzhak Rabin i Israel 

1995 av judiska fanatiker, visar att religiösa faktorer spelar i många fall en viktig roll i den 

politiska utvecklingen.155  

  

För att se om fundamentalismen kan ge en förklaring till politiska våldet, ska vi se om 

huvudaktören har några religiösa mål med i förändringen av samhällsordningen. På grund av 

att Indien officiellt är en sekulär stat, kan alla konstitutionella förändringar ses som 

förändringar av samhällsordningen där religiösa värderingar skall tillämpas.   

 

 

 

                                                 
155 Heywood, Andrew 2007. sid 292 



  
   
  36 
 

 

3 Metod 

 

Som strategi för vår uppsats har vi valt en kvalitativ forskningsmetod, vilket enligt Bryman, 

kan vara en metod som är svår att beskriva för att den processen lägger större vikt på ord än 

betydelse av kodifierad data. Samtidigt är viss kvantitativ data från databaser viktiga för vår 

uppsats och undersökning då dessa, med tanke på bland annat operationalisering av graden av 

politiskt våld, fungerar som bas.   

 

För att besvara frågeställningarna i vår uppsats har vi valt att använda oss av en 

forskningsdesign som kan uppfattas som en fallstudie. Flera olika etniska minoriteter kommer 

att vara våra studieobjekt för att kunna ge en förklaring till, politiskt våld. På grund av att 

syftet handlar om att söka ge förklaring till varför det sker så mycket politiskt våld, i fallet 

Indien, är analysmodellen en fallstudie. 

 

Det sker politiskt våld i flera delar av Indien och därför kommer vi att undersöka åtta etniska 

minoriteter. Genom att undersöka dessa fall vill vi kunna ge en djupare förklaring till det 

politiska våldet. Att svara på varför det uppstår politiskt våld från etniska minoriteter kan vara 

en komplex fråga med tanke på att grundorsaken inte alltid kan förklaras i självklara termer.   

 

Mängden av studieobjekt i fallstudiet kan leda till att vi fokuserar oss för mycket på hur de 

olika (del)fallen kan ”ställas mot och jämföras”. Risken är att vi tappar ”uppmärksamheten för 

de specifika kontexten”.156  Med andra ord finns det risk att vi tolkar komplexa saker utifrån 

former som inte alltid passar in alla sammanhang. Exempelvis för att kunna jämföra bilar och 

mopeder blir vi tvungna att använda begreppet fordon, därmed kan vi tappa själva förståelsen 

för att bil och moped är olika. Kopplat till vår uppsats kan exempelvis begreppet 

fundamentalism bidra till liknande svårigheter då de olika religionerna är olika till sin natur. 

För att kunna dra fundamentalismen under ett och samman tak, behövs då ett teoretiskt 

bredare begrepp, vilket kan leda till att viktiga olikheter hos olika religiösa krafter med 

relevans för förståelsen av handlingarna, förloras. 

                                                 
156 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB.2007 sid 72 



  
   
  37 
 

Fördelen däremot är att det finns en möjlighet för att kunna beskriva under vilka 

förutsättningar en teori håller eller inte. Den ger en möjlighet att beskriva ”de gemensamma 

och särskiljande faktorerna”. 157 

 

Vi studerar de etniska konflikterna utifrån tre perspektiv och de studeras var för sig. För vår 

studie har vi valt att använda oss av färdiga databaser, och en av dessa är Minorities at Risk 

som är ett universitetsprojekt i Center for International Development and Conflict 

Management (CIDCM) på Marylands Universitet.  

Projektet startades av Ted Robert Gurr 1986 och är ett resultat av samarbeten mellan forskare 

från olika universitet. Sammanlagt 284 etniska minoritetsgrupper är kartlagda från en 

tidsperiod mellan 1945 till 2003. Projektet är ett forskningsprojekt med syfte att kartlägga och 

analysera etniska minoriteter. Fokus för projektet har varit att följa de etniska grupper som 

varit kollektivt utsatta för systematisk diskriminering av andra grupper i samhället samt 

grupper som genom kollektiva aktioner försvarat eller försökt gynna gruppens intressen.  

 

Databasen innehåller både kvantitativ och kvalitativ information över de olika etniska 

grupperna. De kvalitativa informationen finns på en hemsida, för den kvantitativa 

informationen måste ett skiljt program laddas ner, The Minorities At Risk Data Generation 

and Management Program (MARGene)158. 

 

En annan källa är Uppsala universitets konflikt databas, Uppsala Conflict Database 

Program(UCDP) inom Institutionen för freds- och konfliktforskning. 

Databasen samlar in fakta om beväpnade konflikter, både inomstatliga och mellanstatliga 

konflikter. Informationen täcker väpnade konflikter från år 1989 och framåt. Denna databas 

kommer att användas som stöd och jämförande av fakta i MAR-databasen.  

 

South Asia Terrorism Portal-databasen  (SATP) ger oss information om de olika 

rebellrörelserna. Databasen har information om de olika organisationerna och om deras mål. 

Databasen är project utförd av The institute for conflict management i New Delhi. Institutet 

forskar inom området terrorism, långintensiva krig och konflikter, publicerar skrifter samt ger 

konsult hjälp inom ämnen. Denna databas kommer att fungera som stöd. 

 

                                                 
157 Bryman, Alan.2007 sid 70-71 
158 http 8 klicka MAR data för registrering och nedladdning av MARGene 
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Förutom det söker vi information genom litteratur granskningar, artiklar och offentliga och 

andra hemsidor som vi söker bedöma som trovärdiga. Vi jämföra informationen vi finner på 

hemsidorna med andra hemsidor för att öka på trovärdigheten av informationen.  

 

Många forskare anser att begreppen reabilitet och validitet är mer passande för den 

kvantitativa forskningen. Enligt Bryman finns alternativa begrepp för dessa i den kvalitativa 

forskningen. Han nämner trovärdighet och äkthet. 159  Med utgångspunkt att databaserna är 

forskningsprojekt på universitetsnivå, så utgår vi från att informationen och dess data är 

användbar och har en hög trovärdighet. 

Databasen Minorities at Risk (MAR) är den källa varifrån vi gör vår bedömning av vilka 

minoriteter som använt politiskt våld i Indien. Det politiska våldet, relevant för våran uppsats, 

bedöms utifrån det rebellindex som finns i den kvantitativa databasen.  

Indexen är indelad i åtta skalor och anger graden av ”Anti-regime rebellion”. 160 

 

TABELL 2: REBELL INDEX 

 

0. Inget rapporterat 

1. ”Politiskt röveri”, sporadisk terrorism 

2. Kampanjer av terrorism 

3. Lokala uppror 

4. Småskaliga gerilla aktiviteter 

5. Mellanstora gerilla aktiviteter 

6. Storskaliga gerilla aktiviteter 

7. Långvarigt inbördeskrig 

 

Vårt val har varit att göra en bedömning att graden 0 och 1, inte är av politiskt våld och inte 

av intresse för oss och vår uppsats. 2 till 7 bedömer vi som politiskt våld som är relevant för 

vår frågeställning. Varför ses då inte politiskt röveri och sporadisk terrorism som politiskt 

våld i vårt arbete? 

 

Sporadisk terrorism bedömer vi som en slumpmässig händelse utan större planering. Vi vet 

att en sporadisk aktion kan innebära en väl planerad händelse, men på grund av dess 

                                                 
159 Bryman, Alan. sid  258 
160 MAR codebook and dokumentation. Sid 89-91  
Se http 9 och klicka på länken MAR codebook and dokumentattion. 
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oplanerade natur i ett längre perspektiv, bedömer vi att det inte är ett organiserat politiskt 

våld. Ordet kampanj syftar till att individerna bakom aktionen medvetet planerat organiserat 

våld för en längre tid. Det är detta som vi är intresserade av. Gränsdragningen av politiskt 

våld kan vara kontroversiell och diskuterbart men vi måste dra en gräns för att vårt arbete inte 

ska översvämmas av konflikter som är sporadiska och oorganiserade. Genom denna 

gränsdragning undviker vi det som Gurr delade in som tumult. 
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4 Empiri 

 

Vi börjar med att visa vilka etniska minoriteter som utfört politiskt våld och vilka 

rebellgrupper som är involverade. Sedan följer resultat från de tre olika infallsvinklarna, 

territoriella odelbarheten, nationalismen och fundamentalismen. Sedan avslutar vi med analys 

och slutsatser. 

 
Politiskt våld i Indien 

 
Indien är en multinationell stat där den nationsbyggande kraften kommer från hindi-bältet i 

centrala delen av landet. 

 

Utifrån MAR-databasen har Indien mellan åren 1985-2000 åtta olika etniska 

minoritetsgrupper som utfört politiskt våld; sikher, naga, tripura, assamese, bodo, kashmirer, 

muslimer och ursprungsstammar.  

 

FIGUR 10: POLITISKT VÅLD, KASHMIRER, MUSLIMER, SIKHER OCH URSPRUNGSSTAMMAR 
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Källa:MARGene 
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Konflikten mellan kashmirer och staten har under tidsperioden 1985-2000 trappats upp. Från 

att 1989 börjat med lokala rebellaktioner, har det politisk våldet eskalerats till storskaliga 

gerillaattacker. Sikher har samtidigt trappat ner våldet under denna period, från att de utfört 

storskalig gerillaaktioner till att mot slutet av 1990- talet inte använt sig av politiskt våld alls.  

Däremot har Ursprungsstammarna använt organiserat politiskt våld under hela denna tid, 

medan muslimerna har utfört politiskt våld under bara ett år, 1998, där kampanjer av terrorism 

utfördes. 

 
FIGUR 11: POLITISKT VÅLD, TRIPURA, NAGA, ASSAMESE OCH BODO. 
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0= Inget rapporterat, 1=”Politiskt röveri”, sporadisk terrorism, 2= Kampanjer av terrorism, 3= Lokala 
uppror, 4= Småskaliga gerilla aktiviteter, 5= Mellanstora gerilla aktiviteter, 6= Storskaliga gerilla aktiviteter, 
7= Långvarigt inbördeskrig    Källa:MARGene 
 

Naga har använt politiskt våld under nästan hela tidsperioden, oftast småskaliga 

gerillaattacker (rebellindex 4). År 1998 utfördes inga organiserade våldsaktioner, men året 

efter ökade våldet åter igen. 

Likaså tripura har utfört gerillaattacker av olika grad under nästan hela tidsperioden. För 

Assamese däremot ökade det politiska våldet, under 1989, till kampanjer av terrorism och 

1999 till småskaligt gerillakrigsföring och de två sista året ökade antalet gerillaaktioner. Bodo 

har också en ökning av våldet under samma tidpunkt och våldet har skiftat mellan kampanjer 

av terrorism och mellanstora gerillakrig.  
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TABELL 3: TYPER AV DE ETNISKA MINORITETERNA I INDIEN 

 
 
 

 

 

 

 
161 

 
Ursprungsbefolkning. Syftar till grupper som härstammar till tidigare invånare i regionen 
som blivit erövrade. Dessa har traditionellt annorlunda sociala, ekonomiska och/eller 
kulturella sedvanor jämfört med majoritets gruppen.162  
Etnonationalistiska grupper. Dessa är regionalt koncentrerade med en historia av 
organiserad autonomi, tradition av styre eller regionalt styrelse. Har politiska rörelser som 
eftersträvar autonomi eller självständighet.163  
Religiöst samfund. Dessa kollektiva grupper skiljer sig i deras religiösa tro och kulturella 
övning och vars politiska status och aktiviteter är relaterade till deras tro.164 
 

 

Av dessa åtta etniska minoritets grupper är fem ursprungsbefolkningar, (assameser, bodo. 

naga, tripura och ursprungsstammar) två etnonationalistiska (sikher och kashmirer) samt ett 

religiöst samfund ( muslimer) med en annan religion än majoriteten vars politiska status är 

relaterade till deras tro.   

 

 

                                                 
161 http 10 
162 Gurr, Ted Robert & Harff, Barbara. Ethnic conflict in world politics. Westview press 1994. sid 19 
163 Gurr, Ted Robert & Harff, Barbara. 1994 sid 18 
164 http 10 klicka på religios sect 

Assameser   ursprungsbefolkning 
Bodo   ursprungsbefolkning 
Naga   ursprungsbefolkning 
Tripura   ursprungsbefolkning 
Ursprungs stammar  ursprungsbefolkning 
Kashmirer   etnonationalistisk 
Sikher   etnonationalistisk 
Muslimer   religiöst samfund
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TABELL 4: POLITISKA VÅLDET I TID OCH GRAD

   
 

0= Inget rapporterat, 1=”Politiskt röveri”, sporadisk terrorism, 2= Kampanjer av terrorism, 3= Lokala 
uppror, 4= Småskaliga gerilla aktiviteter, 5= Mellanstora gerilla aktiviteter, 6= Storskaliga gerilla aktiviteter, 

7= Långvarigt inbördeskrig 
 

Assameser 

Assameserna har territoriella krav på självbestämmande för delstaten Assam. 

Motståndsgruppen United Liberation Front of Assam (ULFA), grundad 1979, har som mål att 

genom en beväpnad nationell befrielsekamp etablera ett suveränt oberoende Assam. Staten 

Indien ses som illegal ockupant. ULFA avvisar den uppfattningen att Assam legitimt blivit en 

del av Indien och de ser sig själva som frihetskämpar snarare än en separatiströrelse.165 Den 

beväpnade kampen började på allvar i slutet av 1980-talet.166 Enligt ULFA kommer den 

beväpnade kampen aldrig att träda in i själva Indien, syftet är inte att slita sönder landet. 

Kampen handlar om att få bort de ”indiska ockupationsmakten”.167   

 

Konflikten har sin grund i invandringen från den indiska subkontinenten samt Nepal och 

Bangladesh.168 Detta i kombination av statliga exploatering av naturresurser, ses som ett 

demografiskt hot mot lokalbefolkningens nationella identitet. ULFA anklagar Indiska staten 

                                                 
165 http 31 
166 http 16 
167 http 52 
168 http 31 
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för att medvetet ha uppmuntrat bengalisk inströmning till delstaten för på så sätt säkra staten 

mot territoriell splittring.169  

Indiska statens reaktion mot den separatistiska strävan har varit att både förhandla men också  

användandet av kontramilitäraoperationer.170 Rapporter säger att assameser, rutinmässigt, 

arresteras och torteras för att de stöder ULFA och deras rörelsefrihet är starkt begränsad av en 

stor militärisk närvaro från den indiska staten. 171 Förhandlingarna har inte varit lyckade då 

parterna inte kunnat vara överens om  FN:s inblandning i konflikten. ULFA:s krav är att FN 

ska fungera som medlare i konflikten men det ser den indiska staten som en kränkning mot 

sin suveränitet.172  

 

TABELL 5:  DE FRÄMSTA UPPRORSGRUPPERNA 

 

  De främsta upprorsgrupperna   

assamese United Liberation Front of Assam ULFA 

bodo National Democratic Front of Bodoland  NDFB 

  All-Bodos Students Union ABSU 

kashmir Jammu & Kashmir Liberation Front JKLF 

  Lashkar-e-Toiba    

  Harkat ul-Mujahidin   

muslimer Students Islamic Movement of India SIMI 

naga Nagaland Socialist Council of Nagalim NSCN 

sikher Babbar Khalsa    

  Khalistan Commando Force KCF 

tripura All Tripura Tribal Force ATTF 

  National Liberation Front of Tripura  NLFT 

ursprungsgrupper Peoples War Group  PWG 

 

Källa: MAR-databasen & UCDP-databasen 

Bodo 

Även bodo har territoriella krav inom delstaten Assam, men enbart för områdena norr om 

floden Brahmaputra som ses som historiskt hemland. Bodo anser att den konstitutionella 

statusen bodo har ,i delstaten Assam, hämmar deras utveckling, därför restes redan 1967 krav 

                                                 
169 http 52 
170 http 31 
171 http 16 
172 http 31 
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på separat delstat från Assam. Fyra olika rebellorganisationer har utfört våldsamma attacker, 

All Bodo Student Union (ABSU), National Democratic Front of Bodoland (NDFB), Bodo 

Security Force (BSF) och Bodo Liberation Tiger Force (BLTF).  De två förstnämnda är 

huvudaktörerna under åren 1985-2000. Kraven var olika hos de olika rörelserna och 

territoriellt strävade ABSU för en egen delstat i den indiska unionen medan NDFB 

deklarerade att målet var en självständig suverän stat.173 Gruppen ser Indiska statens närvaro 

som kolonialistisk.174 

Upproren har sin grund i de muslimska och bengaliska immigrationen efter Bangladesh 

självständighetsförklaring. Likaså ses assameserna invandringen i Bodoland som ett hot mot 

identiteten. Från att ha varit en majoritet blev bodo en minoritet i sitt forna hemland.175  

  

Kashmirer 

De muslimska kashmirernas krav handlar om en territoriell utbrytning från den indiska 

unionen, antingen att bli en självständig stat eller en del av Pakistan. Jammu & Kashmir är 

Indiens enda delstat där muslimerna är i majoritet.   

Oroligheterna i Kashmir har en historisk bakgrund i delningen av den forna brittiska 

kronkolonin 1947 som blev Indien och Pakistan. Vid tre tillfällen har dessa stater stridit om 

den territoriella rättigheten till Kashmir, senast 1971.176  

 

Utvecklingen i regionen under 1990-talet påverkades av den ostabila politiska situation som 

rådde under 1980-talet då centralstyret vid flera tillfällen tog över styret från den regionala 

regeringen. Även om demokratin höll på att befästa sig, ville centralstyret på så sätt dämpa de 

växande utbrytningskraven. Vid brist på fredliga kanaler för att ge uttryck för sina missnöjen, 

utvecklades de militanta rörelserna och våldet trappades upp.177   

 

Den indiska statens främsta medel att möta våldet har varit användningen av militären och 

paramilitära trupper. År 1995 var närmare en halv miljon man stationerade i regionen. Även 

försök till förhandling har skett vid tillfällen utan större framgångar. Externa förhandlare har 

avvisats med hänvisningar till att frågan är ett inomstatligt problem.178 De främsta 

rebellgrupperna är Jammu & Kashmir Liberation Front (JKLF) samt de i Pakistan baserade 

                                                 
173 http 32 
174 http 38 
175 http 32 
176 http 18 
177 http 33 
178 http 33 
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Lashkar-e-Toiba och Harkat ul-Mujahidin.179 JKLF har inte använt våld sedan 1994 då ett 

fredsavtal skrevs mellan den indiska staten och organisationen och efter det har de bara 

använt fredliga politiska medel.180  

 

Muslimer 

Muslimernas krav i Indien handlar om politiska rättigheter både på den federala och de 

regionala nivåerna. Likaså har de begränsade ekonomiska möjligheterna en grogrund för det 

civila våldet. Den demokratiska statsbildningen har inte garantier för representation för den 

muslimska minoriteter vilket lett till en begränsad representation i det offentliga och militära 

rummet. Utifrån databasen skedde politiskt våld under en begränsad tid, 1998. Syftet med 

aktionerna var att trygga de religiösa rättigheterna då muslimerna kände sig hotad av växande 

hindunationalism. Spänningarna mellan hinduer och muslimer har lett till civilt våld mellan 

grupperna, flera militanta grupper är aktiva och gruppen som svarade för politiska våldet 1998 

var Students Islamic Movement of India (SIMI).181 

 

Naga 

För naga berör den oförenliga konflikten den konstitutionella statusen av Nagaland. Nagaland 

Socialist Council of Nagalim (NSCN) är den huvudsakliga upprorsgruppen vars främsta mål 

är att upprättandet av Nagalim. Den innefattar ett betydligt större område än delstaten 

Nagaland och innefattar förutom delar av närliggande delstater även delar av Burma. 

Majoriteten av naga stödjer kraven på ökad autonomi inom den indiska unionen.182 

Enligt rebellgrupperna har Nagaområdet aldrig varit en del av Indien, därför uppfattas inte 

kraven som separatistiska.183 I Nagaland är majoriteten kristna184 och målet för NSCN är en 

kristen stat.185    

 

Sikher 

De sikhiska militanta upprorsgrupperna har krav på ett självständigt Khalistan. Det politiska 

våldet har sitt ursprung i det centrala styrets politik som var en reaktion mot den ökade 

sikhiska politiska medvetenheten under 1970-talet i Punjab. Bland annat fanns det krav på 

                                                 
179 http 18 
180 http 53 
181 http 11 
182 http 34 
183 http 34 
184 http 19 
185 http 34 
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ökad autonomi.186 Genom att stödja de sikhiska extremisterna med partiet Akali Dal i spetsen, 

hoppades centralstyret splittra de sikhiska politiska krafterna från att bli för starka. En 

reaktion var att de extrema sikherna i form av Sant Jarnail Bindranwales militanta grupp växte 

och dessa strävade efter utbrytning ur den indiska unionen genom en beväpnad kamp187. År 

1984 reagerade staten genom att skicka militären till Amritsars Gyllene Tempel där 

Bindranwales militanta grupp befästat sig. Bindranwales dog under denna attack vilket ledde 

till dennes martyrförklaring. Senare samma år mördades den indiska premiärministern Indira 

Gandhi av två sikhiska livvakter. Följden blev massaker av sikher i New Delhi. Vilket ledde 

till en upptrappning av det politiska våldet. Mellan 1987 till 1992 kontrollerade och styrde 

centralstyret delstaten Punjab med hänvisning till ”The Presidential rule”. Denna 

konstitutionella bestämmelse där delstaten styrs direkt från New Delhi och inte av en regional 

regering har som syfte att tas i bruk vid undantagstillstånd. Oroligheter har lett till att 

militären vid flera tillfällen fått ingripa för att försöka kontrollera oroligheterna i delstaten.188 

De flesta sikherna har som krav en ökad autonomi, de militanta grupperna har krav på 

självständighet.189 De kändaste militantgrupperna är Babbar Khalsa och Khalistan 

Commando Force.190 

 

Tripura 

Hos tripura, som består av över 20 olika stammar,191 finns även här territoriella krav. Som i 

samtliga fall i den nordöstliga regionen av Indien baseras även här de separatistiska kraven på 

synen att delstaten inte egentligen hör till Indien utan den är ockuperad. Här är den bengaliska 

invandringen en av orsakerna till att ursprungsbefolkningens känner sig hotad av att deras  

identitet ska försvinna.  

 

Innan 1990 var den aktiva militanta gruppen Tripura National Volunteers (TNV).192  År 1988 

skrevs ett fredavtal mellan staten och rebellrörelsen som  garanterade ursprungsfolket 

representation i den delstatliga administrationen samt att stammarnas förlorade landområden 

skulle återföras från de bengaliska nybyggarna. Nytt uppror startade två år senare då 

implementeringen av överenskommelsen inte fullföljdes. Nya rebellrörelser grundades. All 

Tripura Tribal Front (ATTF) och National Liberation Front of Tripura (NLFT) är de främsta 

                                                 
186 http 14 & http 35 
187 Manor, James. 2001 92 
188 http 14 & http 35 
189 http 14 
190 http 14 
191 http 15 
192 http 36 
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rörelserna och kraven varierar från ökad autonomi, speciellt inom stammarnas områden, till 

självständighet.193 ATTF är mer inriktad på att driva bort de bengaliska nybyggarna.194 

Mycket av den våld som sker i delstaten är riktad mot just dessa.195  

 

Ursprungsstammarna 

Gemensamt för Indiens ursprungsstammar (Scheduled tribes) är rädslan att deras kultur och 

livsstil skall försvinna, detta vill de skydda genom ett ökat självbestämmande i form av 

autonomi inom vissa områden och de landområden som stammarna förlorat, i många fall på 

grund av gigantiska dammbyggen, är en annan gemensam fråga. Stammarna är de fattigaste i 

landet med begränsade möjligheter för ekonomisk välfärd. För det mesta är det fredliga 

organisationer som försöker driva ursprungsstammarnas frågor, men en del militanta grupper 

har uppstått och som då också utfört det politiska våldet. Maoistgerillan med, peoples War 

Group (PWG) i spetsen, har med sin ideologiska kamp mot staten fått mycket stöd och 

medlemmar från den fattiga stambefolkningen och de står för mycket av det politiska våld 

som bedöms som utförda av ursprungsstammarna.196  

 

 

 

 

                                                 
193 http 15 
194 http 46 
195 http 15 
196 http 13 
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I denna del kommer vi att försöka visa utifrån Tofts modell vilken betydelse territoriet har för 

aktören och om det kan ge en förklaring till det politiska våldet. Vi kommer först se vilken 

kapacitet och legitimitet den etniska minoriteten har för sina separatistiska motiv. Sedan söker 

vi visa vilken betydelse hotet av en territoriell splittring har för den Indiska staten, för att 

avslutningsvis titta på dessa slutsatser genom Tofts modell.  

 

TABELL 6: GRUPPENS GEOGRAFISKA UTSPRIDNING 

 

        

  Assamese Koncentrerade i en region   

  Bodo Koncentrerade i en region   

  Naga Koncentrerade i en region   

  Kashmirer Koncentrerade i en region   

  Tripura Koncentrerade i en region   

      

  Sikher Majoritet i en region, andra utspridda 

  Ursprungsstammar Majoritet i en region, andra utspridda 

      

  Muslimer Helt utspridda   

        

     

Källa:MARGene 

 

Majoriteten av de etniska minoriteterna är regionalt väldigt koncentrerade.  

Av de etniska grupperna är assamese, bodo, naga, kashmirer och Tripura koncentrerade i en 

region.197 Av dessa är alla förutom kashmirerna koncentrerade i den nordöstra hörnet av 

Indien i regionen mellan Bangladesh, Burma och Kina. Assamese är relaterade till delstaten 

Assam medan bodo är koncentrerade till norra delen av samma delstat. Naga är bosatta i den 

gränsande delstaten Nagaland samt tripura i delstaten Tripura vid gränsen till Bangladesh.  

Endast en lite kil sammansluter regionen med resterande landet. Kashmirerna däremot är 

koncentrerade till Jammu-Kashmir delstaten198 och i det nordligaste hörnet gränsar mot 

Pakistan och Kina.199  

                                                 
197 Se MARGene. Se variabeln Groupcon 
198 http 53 Se assameses, bodos, nagas, kashmirs, tripuras. 
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Sikherna är en majoritet i delstaten Punjab men många sikher är även bosatta i delstaterna 

som angränsar till Punjab samt i huvudstaden New Delhi.200  Ursprungsstammarna är 

utspridda i de centrala, nordöstliga och sydliga regionerna.201 Muslimerna däremot är 

utspridda runt om i landet med stora koncentrationer i Uttar Pradesh, Bihar och Västbengalen 

och i centrala delarna av Indien samt i  Kerala i söder.202 

 

TABELL 7: ÄR TERRITORIET  ETT FÖRESTÄLLT HEMLAND? 

 

      

   Föreställt hemland 

  Assamese ja 

  Bodo ja 

  Naga ja 

  Kashmirer ja 

  Tripura ja 

  Sikher ja 

  Ursprungsstammar ja 

  Muslimer nej 

      

    

    Källa: MARGene 

 

För samtliga etniska minoriteter, förutom muslimerna, är området de är koncentrerade i ett 

hemland (homeland) som är en del av den etniska identiteten. För assamese, kashmirerna och 

de olika ursprungsstammarna är hemlandet en del av den delstat de bor i. För sikher, bodo, 

naga och tripura överskrider hemlandets gränser de delstatliga gränserna, i vissa fall även de 

statliga.203  

 

Assamese, bodo, naga, kashmirer och tripura har både kapacitet och legitimitet att kräva 

självständighet på grund av att de är koncentrerade i sitt hemland. Sikher och 

ursprungsstammarna har också kapacitet även om de är utspridda även i andra delstater. På 

grund av att de är i majoritet i region som de anser som sitt hemland så bidrar det till att de har 

                                                                                                                                                         
199 http 28 
200 http 14 
201 http 14 
202 http 11 
203  Se MARGene variabeln gc8  
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kapacitet och legitimitet för sina krav. Däremot är muslimerna utspridda runt hela landet och 

har inget hemland. Utifrån dessa fakta bedömer vi att assamese, bodo, naga, kashmirer, 

tripura, sikher och ursprungsstammarna ser territoriet som odelbart. Muslimerna ser på 

territoriet som delbart i den bemärkelsen vi anger i teorin.  

 

Indiens federalistiska delning är baserad på språkliga gränser. Vid införandet av denna 

federala delning fanns uppfattningar, speciellt hos Jawaharlal Nehru, att detta skulle kunna 

leda direkt till krav om utbrytning, men detta skedde inte.204  

Rädslan visar en indikation på att en territoriell splittring redan från självständighetens början 

och var en hotbild i det Indiska statsbygget. 

 

Från början ville nationalister, där inräknat Nehru, att hela den indiska subkontinenten skulle 

blir ett enat Indien bestående av autonomiska regioner, men de muslimska kraven på en egen 

stat fick den brittiska kolonialmakten att dela subkontinenten i två stater. Detta kom att forma 

de konstitutionella valen som gjordes för den indiska statsbildningen. Staten sågs som en 

federation, men begreppet union användes i stället för federation. Genom detta ville styret det 

poängtera att det inte är möjligt för delstater att bryta sig ut ur den nya statsbildningen. Då 

statsbildningen inte ses som ett resultat av något avtal eller någon överenskommelse mellan 

delstaterna, finns det inte något avtal att bryta sig ur. Därmed anses inte utbrytning 

rättfärdigad.205 

 

Enligt Manor har centralstyret i Indien lyckats hålla relationerna till de flesta delstater 

hanterliga utan öppna konflikter om självbestämmande. Detta tack vare en sociokulturell 

heterogenitet i dessa  delstater samt de förhandlingar heterogeniteten gett möjligheter till. 

Sociokulturell heterogenitet syftar till att olika identiteter baserad på klass, religion, språk, 

lokala eller regionala anknytningar och att de inte delar befolkningen i tydligt skilda grupper 

så som på Sri Lanka med buddistiska lankeser och hinduiska tamiler.206 

 

Under 1980- och 1990-talet hade den indiska staten politiskt våld ändå i flera delstater. Likaså 

finns det maoistgerillagrupper vars kamp har en mer ideologisk karaktär.  

 

                                                 
204 Manor, James. 2001 sid 85-86 
205 Dasgupta, Jyotirindra. 2001 sid 53-54 & 56 
206 Manor, James. 2001 sid 81-85 
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TABELL 8: MINORITETER MED RÖRELSER MED TERRITORIELLA KRAV UNDER 1985-2000. 

 

  

 Assamese separatism 

 Bodo autonomi/separatism 

 Naga separatism
207

 

 Sikher separatism 

 Tripura autonomi/separatism 

 Kashmirer separatism/irredentism 

     

 

    Källa: MARGene & UCDP-databasen 

 

De etniska minoritetsgrupper som hade separatistiska rörelser mellan 1985-2000 är assamese 

och bodo i delstaten Assam, naga i Nagaland, sikher i Punjab, tripura i Tripura samt 

kashmirer i Jammu och Kashmir. 

 

I Minorities at Risks (MAR) kvantitativa databas bedöms ursprungsstammarna kamp inte 

som separatistiskt.208 Kampen har dock territoriella krav på egen delstat för de olika 

stammarna samt landreformer.  

 

Maoistgerillans kamp mot regeringen handlar om styret och deras mål är att skapa ett 

vänsterstyre, speciellt i delstater de inverkar i, samt att utföra landreformer som gynnar bland 

annat ursprungsstammarna.209 I delstaterna Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh 

och Orissa lyckades rörelsen skapa parallella administrationer till de redan offentliga styret.210 

Sammanfattningsvis kan det ses att Indien har separatist rörelser i flera olika delstater.  

Vi bedömer utifrån dessa fakta att Indien ser sitt territorium som odelbart. 

 

Med de olika minoriteternas och Indiska statens syn på territoriets odelbarhet, placerar vi dem 

på följande sätt. Indiska staten ser territoriet som odelbart. Av de etniska grupper placeras 

assamese, bodo, naga, kashmirer, tripura, sikher och ursprungsstammarna i kategorin odelbara 

territorium. Muslimerna är de ända som kan tolkas se territoriet som delbart.  

                                                 
207 Enligt gerilla rörelsen NSCN handlar kampen för ett Nagaland inte om separatism då det inte varit legitimt för 
Indiska unionen att se territoriet som en del av Indien. Däremot handlar det utifrån den Indiska statens perspektiv 
om separatism. 
208 Se MARGene Separatism index 
209 http 30 & http 13  
210 http 30 
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TABELL 9: TOFTS HANDLINGSMODELL. 

 

    Odelbart territorium Delbart territorium 

   Indiska staten   

  Odelbart territorium    

       

  Assamese våld sannolikt   

  Bodo våld sannolikt   

  Naga våld sannolikt   

  Kashmirer våld sannolikt   

  Tripura våld sannolikt   

  Sikher våld sannolikt   

  Ursprungs stammar våld sannolikt   

       

  Delbart territorium     

       

  Muslimer våld möjligt   

       

        

 

 

Utifrån Tofts handlingsmodell är våldet sannolikt i samtliga konflikter, förutom i mellan 

muslimer och staten. Där är våld dock möjligt. 

 



  
   
  54 
 

FIGUR 12:  SANNOLIKHETEN FÖR VÅLD I JÄMFÖRELSE MED TID OCH REBELL INDEX 
  

 
Året syftar till tiden för politiska våldet samt rebell index till högsta graden av våld. 
0= Inget rapporterat, 1=”Politiskt röveri”, sporadisk terrorism, 2= Kampanjer av terrorism, 3= Lokala uppror, 
4= Småskaliga gerilla aktiviteter, 5= Mellanstora gerilla aktiviteter, 6= Storskaliga gerilla aktiviteter, 7= 
Långvarigt inbördeskrig 
 

Minoriteterna där våldet klassas som sannolikt, utifrån Tofts modell, har politiskt våld under 

en längre tid än muslimerna där våldet klassas som möjligt. 

För assamese, bodo, kashmirer, naga, sikher, tripura och ursprungsstammarna har upproren 

och politiska våldet varat i minst åtta år. Bland ursprungsstammarna har upproret varat under 

hela tidsperioden. Det högsta nivån för samtliga minoriteter, där våldet är sannolikt är 

storskaliga gerillaaktiviteter. Muslimer, som utifrån Tofts modell klassades under våld 

möjligt, utförde politiskt våld under endast ett år samt att nivån var, kampanjer av terrorism.  

Våld sker Våld sannolikt Våld möjligt Våld osannolikt Våld sker inte 

Assamese 1989-2000 6 

Bodo  1989-2000 5 

Kashmirer 1989-2000 6 

Naga  1985-1997 5 
1999-2000 

Sikher  1985-1993 6 
 1995 

Tripura  1985-1989 5 
 1991-2000 

År 
Rebell 
index 

Ursprungs- 1985-2000 5 
stammarna 

Muslimerna 1998 2 

År  
Rebell 
index 
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I centrum-periferi modellen med stats- och kulturnationalism som de två ”motparterna” i 

vågskålen, kommer fokus vara på kulturnationalismen efter som vi vet redan att staten, i det 

här fallet indiska staten, är kärnan i statsnationalismen.  

Eftersom kulturnationalism associeras med separatism, kommer denna del att visa vilka 

minoriteter som har separatistiska rörelser samt strävan att skydda eller förstärka den egna 

kulturen.  

 

Utifrån databasen är det sex av de åtta olika minoritetsgrupperna som har separatistiska 

rörelser, assamese, bodo, naga, sikher, tripura och kashmirer. Många av dessa minoriteter har 

även rörelser som stöder en större grad av autonomi. Förutom dessa finns även autonoma krav 

hos ursprungsstammarna. Muslimerna har inga självbestämmande krav. 

 

Assameser 

Assameserna är noga med att skydda sitt sätt att leva och vill skydda sig mot den pågående 

invandringen från bengaler som är dominerande i byråkratin och i den viktiga privata sektorn. 

Majoriteten av assameserna stödjer regional autonomi men den millitanta gruppen, United 

Liberation Front of Assam (ULFA), söker efter självständighet och en egen stat. Relationen 

mellan assemeser och minoritetsgrupper inom staten har ibland utlöst våldshandlingar och i 

den s.k. Nellie massakern dödades över 1000 bengaler. Hela upproret har sin grund i just 

bengalers invandring till regionen, vilket sågs som ett hot mot den lokala identitet.211 

Bengalerna har en annan språk och kultur än assameserna. 212 Alla tecken indikerar på 

kulturnationalistiska drag. 

 

Bodo 

Bodo söker skydd i sin kultur och i sin livsstil. Med rädsla för en dominans av assamese 

började de en väpnad kamp och strävade mot en egen stat i slutet av 1980-talet. Till skillnad 

från de olika stammarna i nordöstra hörnet av Indien fick bodo inte en egen delstat baserad på 

språk. Områdena där de är i majoritet kom att vara en del av Assam, där lokalstyret motsätter 

sig en splittring av delstaten. Till skillnad från assamerserna, som söker självständighet, så vill 

                                                 
211 http 16 
212 http 16 
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de flesta bodo ha ökad autonomi i form av en egen delstat, s.k. Bodoland. 213 De 

nationalistiska reaktionerna från bodo har alltså att göra med en upplevd hot mot den 

traditionella identiteten. Det demografiska hotet av att bli en minoritet i de områden som de 

upplever som hemland av immigrerande bengaler och assamese, har gjort att kravet på 

självbestämmande ökat. Bodo har ett annat språk än bengalerna och assameserna.  

Bodonationalismen är med andra ord en motreaktion mot nationalismen bland assameser.214 

Med andra ord kan vi se det som kulturnationalism. 

Kashmirer 

De muslimska kashmirens kamp är relaterad till delningen av den indiska subkontinenten i 

Pakistan och Indien, samt det politiska våldet som blåstes upp under 1990-talet. Detta är en 

reaktion på den statliga förtryck av muslimer i regionen och politisk diskriminering i form av 

begränsningar i rörligheten och friheten att uttrycka sig politiskt samt förhindrandet av 

politisk organisering.  

Kulturellt skiljer sig muslimerna i Kashmir från den hinduiska befolkningen som är främst 

bosatta i de södra delarna, det vill säga i Jammu. Databasen ger ingen direkt indikation på att 

väpnade kampen är en kulturnationalistisk reaktion.215  Däremot antyds att kashmirerna har 

etnonationalistiska drag.216 Madan säger däremot att de muslimska kashmirernas kamp har en 

källa i den religiösa och etniska skillnaden till hinduerna.217 

Naga  

Naga är den minoritet som gjort uppror längst mot den indiska staten. Redan 1947 bröt en 

väpnad kamp ut för ett självständigt Nagaland. Den fortsatta kampen har hela tiden handlat 

om Nagalands konstitutionella status. Rebellrörelserna hävdar att Nagaland aldrig varit en del 

av Indien, utan bara blivit ockuperad.218 Att ifrågasätta styret i New Delhi som den legitima 

överordnaren av Nagaland, indikerar på en syn att den indiska staten ligger i periferin för den 

kulturella medvetenheten. 

                                                 
213 http 17 
214 http 32 
215 http 18 & http 33 
216 http 54 
217 Madan, T.N. sid 258 
218 http 34 
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Naga har en annan kultur än hinduerna som är majoritet i Indien, likaså är majoriteten av naga 

kristna och ett av målen är en kristen stat.219 Liksom i de övriga delstaterna i nordöstra Indien, 

har bengaler bosatt sig i Nagaland. 220 Den väpnade kampen om ett fritt Nagalim kan ses som 

ett åtgärd för kulturen och identiteten hos naga, databasen ger dock inget direkt svar på att den 

kampen är en reaktion på hotet mot kulturen.  

Sikher 

De sikhiska rebellrörelserna kategoriseras som etnonationalistiskt i MAR-databasen.221 Den 

stora skillnaden till hindumajoriteten är  religionen. Språkligt pratar många hinduer  i 

regionen samma språk, nämligen punjabi. Inget i databasen tyder på att de militanta 

aktionerna mot staten har en koppling till den strävan att stärka eller skydda den kulturella 

skillnaden. Det kan dock diskuteras hur mycket den religiösa skillnaden bidrar till en annan 

kultur, då religionen i många avseenden ses styra över de seder, moral, lagar och värderingar 

som ska råda i samhället. Vi bedömer sikherna som svårtolkade. 

Tripura 

Tripura har en annan kultur än den hinduiska majoriteten. Delstaten har fått uppleva en 

massiv invandring av bengaler sedan 1947. Från att ha varit en majoritet, är nu 

tripurastammarna minoritet i delstaten. Endast var fjärde invånare hör till 

ursprungsbefolkningen. Den massiva invandringen var en faktor som skapade politisk 

mobilisering av tripura under de första åren av Indiens självständighet. De första militanta 

rörelserna växte fram i slutet av 1970-talet. 222 Den bengaliska invandringen bidrog till att de 

lokala stammarna missgynnades ekonomiskt och politiskt vilket skapade en 

”antikolonialistisk retorik” och förbittring mot bengalerna.223 Databaserna säger inget om att 

det politiska våldet skulle vara en direkt reaktion mot det kulturella hotet. Däremot sägs det i 

MAR-databasen att bevarandet av tripurastammarnas kultur och tradition är en av de viktiga 

orsakerna för självbestämmande kraven.224   

                                                 
219 http 12 
220 http 12 
221 http 54 
222 http 15 
223 http 36 
224 http 15 
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Ursprungsstammar 

För ursprungsstammarna är den huvudsakliga orsakerna till de ökade kraven av autonoma 

områden, tryggandet av den kulturella livsstilen. Utnyttjandet av stammars landområden för 

kommersiella syften, så som olika gigantiska dammprojekt, hotar de traditionella livsstilen. 

Projekten är oftast statligt sponsorerade där stammarnas landområden övertagits av staten. 

Militanta rörelser började sträva efter att förbättra stammarnas situation genom bland annat 

krav på landreformer.225 Vi bedömer att det finns kulturnationalistiska drag. 

FIGUR 13: DE ETNISKA MINORITETERNA I CENTRUM-PERIFERI MODELLEN.  

 

Sammanfattningsvis kan det ses att assamese, bodo, naga, tripura och ursprungsstammar har 

kulturnationalistiska drag. I fallen kashmirer och sikher är det svårtolkat.  

                                                 
225 http13 
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För att se om fundamentalismen kan ge en förklaring till politiska våldet ska vi se om: 

• den etniska minoriteten har en annan religion 

• har huvudaktören några religiösa mål med upproret 

 

Bedömningen om ifall huvudaktören, det vill säga en motståndsorganisation, har religiösa mål 

i den graden att det kan ses som fundamentalistiskt med syfte att ändra på samhällsordningen, 

söker vi göra utifrån olika källor. 

 

TABELL 10: RELIGIONS SKILLNADEN MELLAN DE ETNISKA MINORITETERNA OCH HINDUERNA 

 

  

skillnad till majoriteten 

(hinduism) religion 

kashmirer annan religion sunni 

muslimer annan religion sunni 

naga annan religion kristendom 

sikher annan religion sikhism 

ursprungsstammar går inte att säga  hinduism/animism/kristendom/islam 

tripura går inte att säga hinduism/buddism/islam  

assamese går inte att säga hinduism/islam/mm. 

bodo går inte att säga  hinduism/kristendom/animism
226

 

 

”Går inte att säga” syftar till att det inom minoritets gruppen utövas flera olika religioner.  

    Källa: MARGene & MAR-database 

 

Av de åtta minoritetsgrupperna har fyra en annan religion än majoriteten i Indien. 

Kashmirerna och muslimerna är sunnimuslimer, naga är till stor del kristna medan sikhismen 

utövas av sikherna (se tabellen). Kashmir är den ända delstat muslimerna är i majoritet.227 

Punjab är den delstat sikherna är i majoritet228 samt naga i Nagaland är en av de två delstater 

där kristendomen är största religionen. 229  

                                                 
226 http 6 & http 21 
227 http 11 
228 http 12 
229 http 14 
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Enligt MAR-databasen går det inte att påvisa en religiös skillnad bland assamese och 

majoritetsreligionen i Indien (se tabell). Av assamese är majoriteten hinduer, en stor del är 

muslimer230 samt en del kristna, buddister, jainer och sikher.231 Även animism med dyrkan för 

naturen, bergen och träden är en del av det religiösa mångfals i regionen.232  

Bland bodos utövas flera olika religioner, så som hinduism, kristendom samt animism av ett 

slag som kallas bathouism.233 I MAR-databasen framgår det att bland tripurastammarna 

utövas både buddism, hinduism och islam (se tabell). 

 

TABELL 11: UPPRORSGRUPPER MED RELIGIÖSA MÅL 

 

  De främsta upprorsrörelserna   

Religiösa 

mål 

assamese United Liberation Front of Assam ULFA nej 

bodo National Democratic Front of Bodoland  NDFB oklart 

  All-Bodos Students Union ABSU nej 

kashmir Jammu & Kashmir Liberation Front JKLF nej 

  Lashkar-e-Toiba 234  ja 

  Harkat ul-Mujahidin235  ja 

muslimer Students Islamic Movement of India SIMI  oklart 

naga Nagaland Socialist Council of Nagalim-im NSCN-im ja 

sikher Babbar Khalsa   oklart 

  Khalistan Commando Force KCF oklart 

tripura All Tripura Tribal Force ATTF nej 

  National Liberation Front of Tripura  NLFT ja 

ursprungsstammar Peoples War Group236  PWG nej 

 

      

                                                 
230 http 16 
231 http 7 
232 http 2 
233 http21 
234 Pakistan baserad grupp 
235 Pakistan baserad grupp 
236 Maoist gerillarörelse som har starka kopplingar till ursprungsstammarna då medlemmar värvas från de fattiga 
och landlösa stammedlemmarna 
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Assameser 

Den främsta upprorsorganisationen som representerar assamese är United Liberation Front of 

Assams (ULFA) Databaserna ger inga indikationer på att organisationen har religiösa mål, det 

vill säga att de vill förändra samhällsordningen utifrån någon religiös mening.237  

 

Bodo 

Den främsta motståndsgruppen för bodo, National Democratic Front of Bodoland (NDFB) 

säger på sin hemsida att de är medvetna om den religiösa heterogeniteten i området och därför 

stödjer sekulär ordning.238  

Däremot säger Bhaumik att religiösa krafter ibland är inblandad i konflikter. 

Motståndsgruppen NDFB har kristen majoritet som stöder den kristna kyrkan och dess krav 

på att bodo-språket skall använda det latinska alfabetet. Däremot stödjer andra bodo-

upprorsgrupper, så som All-Bodos Students Union (ABSU) inte dessa krav utan skyddar mer 

den traditionella kulturen. Även om krav på latinska alfabetet inte stöds av alla 

motståndsgrupper, hävdar hindunationalister med Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) i 

spetsen att det finns religiösa kopplingar till de etniska upproren.239  

Enligt SATP-databasen driver medlemmarna i NDFB, som är främst kristna, frågan om 

latinska alfabetet för bodospråket. Men i de primära målen med ett självständigt Bodoland 

med socialistiska och demokratiska inriktningar, finns inga indikationer på religiösa mål.240 

 

Kashmirer 

Över 40 olika militanta grupper strider för befrielsen av Kashmir från den indiska unionen. 

Dessa motståndsgrupper är ytterst splittrade.241 Den äldsta rebellgruppen är Jammu & 

Kashmir Liberation Front (JKLF). Organisationen strävar, enligt hemsidor relaterade till 

JKLF, efter en utbrytning från den indiska unionen.242 Det finns åsikter om att den bästa 

lösningen är ett självständigt federalt och sekulärt Jammu & Kashmir.243 Enligt en hemsida, 

som kallar sig för den officiella hemsidan för JKLF, är målet bland annat att återskapa den 

                                                 
237 http 37, http 31 & http 16  
238 http 55 
239 Bhaumik, Subir. Ethnicity, Ideology and Religion: Separatist Movements in India’s Northeast  sid 237-238 
Hämtad från http 6 
240 http 38 
241 http 33 
242 http 20 & http 56 
243 http 56 
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nationella identiteten och kulturella och religiösa värderingarna hos alla i Jammu & 

Kashmir,244 om det är någon speciell religion står det inget om.  

Förutom lokala gerillagrupper finns även rörelser från Pakistan som har mer 

fundamentalistiska mål så som Lashkar-e-Toiba and the Harkat ul-Mujahidin. Dessa är 

våldsammare och har islamistiska syften. Dessa islamistiska planer står i konflikt med de 

moderata kashmirernas planer.245 Detta har enligt Madan lett till sammandrabbningar mellan 

islamister och muslimska kashmirer som har mer nationalistiska drag. 246  

 

Enligt SATP-databasen är JKLF:s mål självbestämmande för befolkningen av Jammu & 

Kashmir.247 Inga indikationer finns för religiösa mål. Däremot har  Lashkar-e-Toiba direkta 

mål att inrätta islamistiskt styre inte bara i Kashmir utan i hela Indien. Gruppen tror inte på 

demokrati eller nationalism.248 Harkat ul-Mujahidin har även de islamistiska mål.249 

 

Muslimer 

Students Islamic Movement of India (SIMI) är den organisation som svarade för det politiska 

våldet 1998. Syftet med våldskampanjerna var att skydda de religiösa rättigheter som gruppen 

såg som hotade av en växande hindufundamentalism.250  

 

Naga 

Nagaland Socialist Council of Nagalim (NSCN) är den främsta militantrörelsen i Nagaland. 

Den har ett begränsat stöd bland befolkningen, dock stödjer två tredjedelar någon 

organisation. NSCN splittrades i slutet av 1990-talet i två, beväpnade sammandrabbningar 

som då skedde mellan fraktionerna.251  Den ena av organisationen kämpar för ett självständigt 

Nagalim som manifesteras som en ”suverän, kristen, socialdemokratisk republik”.252
 
  

Enligt SATP-databasen har NSCN-im, som den ena fraktionen kallas, som mål att inrätta ”ett 

större Nagaland baserad på Mao Tse Tungs ideolog…och i en spirituell utsikt Nagaland för 

Kristus”.253  Den andra fraktionen, NSCN-k, har inga sådana religiösa mål.254 

 

                                                 
244 http 20 
245 http 24 
246 Madan, T.N. sid 258 
247 http 41 
248 http 40 
249http 39 
250 http 11 
251 http 12 
252 http 57 
253 http 43 
254 http 43 
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Sikher 

Sant Jarnail Bindranwale var den som ledde den sikhiska upproret som den indiska militären 

hårt slog ner i Amritsar 1984.255 Han sågs av staten samt av många sikher som 

fundamentalistisk.256 Även Akali Dal , den sikhiska partiet med separatistiska mål, sägs ha 

använt fundamentalistisk retorik vid drivandet av sin fråga.257 Det fanns flera upprors grupper, 

var av de kanske mest kända är Babbar Khalsa och Khalistan Commando Force (KCF).258  

 

Förutom dessa kan det nämnas även Khalistan Liberation Force, Bhindranwale Tiger Force 

of Khalistan, Bhindranwale Tiger Force och All India Sikh Student Federation. Många av de 

militanta grupperna har fundamentalistiska drag.259 Mohanka tyder på i en artikel att politiken 

och religionen hör ihop i det sikhiska samhället. Det finns en syn på att politiken ”betjänar 

mänskligheten” bättre då religionen är involverad. Dock menar Mohanka att majoriteten av 

sikherna inte stödjer extrema handlingar och fundamentalism.260 En av faktorerna som anses 

ligga bakom framväxten av de militanta rörelserna är ”manipulation av den religiösa 

identiteten”.261 

Enligt SATP-databasen vill Babbar Khalsa upprätta en sikhisk stat vid namnet Khalistan262 

vilket ses som ”the land of the pure”.263 

 

Tripura 

MAR-databasen ger inga indikationer på att religion skulle vara inblandad i verksamheterna 

hos de främsta tripura upprorsgrupperna National Volunteer Force (NVF), All Tripura Tribal 

Force (ATTF) och National Liberation Front of Tripura (NLFT).264  

Däremot visar andra källor att kristendomen är en viktig del inom vissa rörelser.     

Gerillarörelsen  NVF var influerad av kristna värderingar. De flesta ledare vara hängivna 

kristna där icke-kristna medlemmar uppmuntras till att konvertera. National Liberation Front 

                                                 
255  http 14 
256 Madan, T.N. 1997 sid 67 
257 Madan, T.N. 1997 sid 87 
258 http 14 
259 http 59 
260 Mohanka. Payal Singh. Religion and conflict in India: A sikh perspective. The rountable vol. 94. Routledge. 
2005 sid 592-596 
Hämtad från http 59  
261 http 35 
262 http 44 
263 Oberoi, Harjot S. From Punjab to “Khalistan”: Territoriality and metacommentary. Politics in Punjab.  Sid 
39 Hämtad från: http 60 
264 http 15 
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of Tripura (NLFT)-gruppen har som mål att göra Tripura till en kristet område.265 Detta har 

lett till konflikter även inom stammarna och våld mellan de olika gerillarörelserna.266 

Indikationer finns på att NLFT stöds av baptistiska kyrkan i Tripura.267   

Enligt SATP-databasen är 90 procent av ledande stommen i NLFT kristna. Även om 

databasen inte säger att det finns kristna mål indikeras en inre splittring av gruppen på grund 

av tvångskonvertering till kristendomen.268 ATTF däremot har inga religiösa mål.269 

 

Ursprungsstammar 

Ursprungsstammarna har inte någon egentlig upprorsgrupp. Däremot är de nära kopplade till 

maoistiska gerillan, medlemmar värvas ofta från de fattiga stammarna. En del medlemmar av 

Peoples War Group (PWG), har som mål att skapa en egen delstat för stammarna. Mycket av 

kampen mot den indiska staten har ideologiska skäl även om prioriteringar på stammarnas 

rättigheter och ägandet av land ligger på agendan. PWG har inte några religiösa krav. 270 

 

Då har vi tittat på åtta olika etniska grupper och studerat dessa från de tre perspektiven som är 

syftet med uppsatsen. Nästa del i uppsatsens är vår analys och vi ska göra en tolkning av det 

material vi fått fram genom den empiriska undersökningen. 

                                                 
265 http 36 & Bhaumik, Subir. Ethnicity, Ideology and Religion: Separatist Movements in India’s Northeast  sid 
236  Hämtad från http 6  
266 http 5 
267 Bhaumik, Subir. sid 236  
268 http 45 
269 http 45 
270 http 13 
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Den territoriella odelbarheten ger en förklaring till det politiska våldet i Indien. Utifrån Tofts 

modell, är territoriet för sju av åtta minoriteter något som kan ses som odelbart. När även 

indiska staten ser territoriet som inte delbart, ökar sannolikheten för våldet då rebelliska 

rörelser ses som ett hot mot den territoriella integriteten. 

 

I sex av de sju fallen där våldet är sannolikt mellan minoriteten och staten, finns separatistiska 

rörelser samt en med krav på autonomi. Förutom det har i samtliga sju fall det politiska våldet 

pågått i flera år, i vissa fall till och med under hela den tidsperiod vi valt att analysera. 

Förvånansvärt är att ursprungsstammarna som inte har separatistisk strävan är det fall där 

politiskt våld varat längst. Det politiska våldet har en mer ideologisk karaktär.  

 

Muslimerna är de enda där våldet mellan dem och staten enligt Tofts modell ses som möjligt. 

Detta på grund av att muslimerna ser territoriet som delbart. Jämförelsevis har muslimerna 

utfört politiskt våld under endast ett år.  

Då vi jämför de olika etniska minoriteternas placeringar i Tofts modell om det odelbara och 

delbara territoriet med hur länge det politiska våldet varat samt i vilken grad, märker vi en 

tydlig skillnad. De sju minoriteternas konflikt med staten som kategoriserades under våld 

sannolikt har en betydligt längre våldsperiod samtidigt som graden av våld är betydligt högre.  

 

Vad är då skillnaden mellan de sju minoritetsgrupperna med politiskt våld under lång tid och 

muslimerna med endast under ett år? 

 

De sju minoriteterna, assamese, bodo, kashmirer, naga, sikher, tripura och 

ursprungsstammar har kapacitet samt legitimitet som Toft menar behövs för en minoritet ska 

kunna ställa självbestämmande krav för det odelbara territoriet. Mycket tyder på det att 

territoriet är viktigt för identiteten och kan skapa separatiströrelser för att trygga traditionen 

och kulturen. Kontrollen över territoriets resurser är viktigt. I det nordöstra hörnet av Indien är 

den bengaliska invandringen en stor orsak för framväxten av rebellrörelser.  

 

Analys 
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Muslimerna har ingen anledning att sträva efter territoriell kontroll över ett specifikt område 

eftersom de är utspridda runt om i landet, saknar upplevt hemland. Därmed har de inte 

kapacitet och legitimitet för att se det geografiska territoriet som odelbart. 

Avslutningsvis bedömer vi att det territoriella odelbarheten ger en förklaring till det politiska 

våldet i fallen assamese, bodo, kashmirer, naga, sikher, tripura och ursprungsstammar men 

inte i muslimernas fall. 

 

Den nationalistiska perspektivet som en förklaringen till det politiska våldet är lite mer 

svårtolkat. Av de åtta etniska minoriteterna i vår studie har sex separatistiska rörelser vilket 

indikerar på kulturnationalism. Dessa är assamese, bodo, kashmirer, naga, sikher och tripura. 

Ursprungsstammarna har krav på ökad autonomi för vissa stamområden. Vid en djupare 

undersökning förstärktes antagandet om att kulturnationalistiska drag finns i fem dessa fall. 

 

Assameserna har tydliga kulturnationalistiska drag. Den nationalistiska rebellrörelsen är en 

följd av den bengaliska invandringen som ses som ett hot mot den lokala kulturen och dess 

identitet. Den demografiska utvecklingen gör assameserna blir en minoritet i det egna 

hemlandet.  

Även bodo- rebellrörelsernas framväxt är en reaktion på ett uppfattat hot mot den lokala 

traditionen och egna livsstilen. I bodofallet är den nationalistiska rebellrörelsen med syfte att 

trygga lokala kulturen en reaktion, inte bara mot den bengaliska inflyttningen till Assam, utan 

även mot uppkomsten av assamesiska nationalismen.  

 

För tripura är bevarandet av kulturen och traditionen en viktig del av den separatistiska 

strävan som existerar. Tripura har, liksom all ursprungsbefolkning i den nordöstra hörnet av 

Indien, en annan kultur än hindu majoriteten. Likaså verkar det vara genomgående att den 

bengaliska inflyttningen undantränger ursprungsbefolkningen och gör dem till minoriteter i 

deras uppfattade hemland.  

 

Naga rebellerna hävdar att Nagaland aldrig varit en del av Indien. Närvaron av indiska 

säkerhetsstyrkor ses mer som en ockupation och själva utbrytningen ses mer som en befrielse. 

Styret i New Delhi ligger i periferin för den kulturella medvetenheten, vilket kan tydas som 

ett tecken på kulturnationalism även om databaserna inte ger några indikationer på en direkt 

reaktion mot ett kulturellt hot.  
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Ursprungsstammarnas kultur och traditionella livsstil är hotad på grund av olika kommersiella 

statligt sponsorerade projekt där stammars land övertagits för användningar av bland annat 

dammbyggen. 

 

Även sikher och kashmirer har separatistiska rörelser. Båda ses i databasen som 

etnonationalistiska, det vill säga att de har en nationalism som baserar på den etniska 

tillhörigheten. Inget i databasen indikerar på att sikhernas och kashmirernas politiska våld har 

kulturella orsaker, det vill säga att handlingarna skulle ha som syfte att stärka eller försvara 

den lokala kulturen. Även om etnonationalismen är överlappande med kulturnationalismen, 

syftar de till olika saker. Därmed kan det sammanfattas att sikhernas och kashmirernas 

konflikter mot indiska staten inte har kulturnationalistiska drag. Resultatet utesluter dock inte 

helt för möjligheten att det inte skulle kunna finnas.  

 

Bland muslimerna finns inga direkta indikationer på att kulturnationalismen skulle kunna 

förklara det politiska våldet. Denna minoritets grupp saknar separatistiska rörelser samt 

orsakerna för våldet är relaterade till att skydda de religiösa rättigheterna. 

 

Utifrån detta bedömer vi att i fallen assameserna, bodo, naga, tripura och ursprungsstammar 

har kulturnationalistiska drag som motverkar den statsnationalistsiska kraften. Sikher, 

kashmirer och muslimer däremot bedömer vi att sakna kulturnationalism. 

Det fundamentalistsiska perspektivet ger en viss förklaring till det politiska våldet i Indien.  

I fyra av fallen finns indikationer på fundamentalism är den del av det politiska våldet. 

 

Fyra av de åtta minoriteterna har som grupp en annan religion än hinduerna som är i majoritet. 

De kashmiriska muslimerna samt muslimerna i övriga delen av Indien är sunnimuslimer. 

Sikherna med sikhism och naga med kristendom är två andra. Resterande minoriteters 

religiösa spektrum består av bland annat hinduism, islam, kristendom, animism och buddism.  

 

I de fall där fundamentalismen visar sig tydligast vara en del av konflikten är i Kashmir. Även 

om alla rebellrörelser inte har fundamentalistiska drag, finns det bland de 40 olika militanta 

grupperna de som har direkt religiösa syften. Jammu & Kashmir Liberation Front (JKLF) 

verkar inte ha ett tydliga islamistiska mål även om återskapandet av religiösa värderingar är 

viktigt för gruppen. Däremot har bland annat Lashkar-e-Toiba och Harkat ul-Mujahidin direkt 

islamistiska mål.  
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Två andra minoriteter med grupper med fundamentalistiska drag är naga och tripura. 

Nagaland Socialist Council of Nagalim-im ( NSCN) strävar efter Nagalim, hemland för naga 

baserad på kristna värderingar.  Även National Liberation Front of Tripura (NLFT) sägs ha 

den kristna staten som mål samt det finns indikationer på att gruppen får stöd från den 

baptistiska kyrkan. Nämnvärt är att alla naga och tripura rebellrörelser stödjer inte dessa mål. 

 

Minoriteter, där fundamentalismen inte visar sig vara en del av politiska våldet, är 

assameserna och ursprungsstammarna. I tre fall är det oklarare ifall fundamentalismen är en 

del av konflikten. Dessa är bodo, muslimer och sikher.  

 

Att rebellrörelsen National Democratic Front of Bodoland (NDFB) påstås stödja kristna 

kyrkans strävan för bodo-språkets användning av latinska alfabetet, är för vagt som bevis på 

fundamentalism. Inte heller i det politiska våldet utförd av muslimska Students Islamic 

Movement of India (SIMI) finns tydliga tecken på fundamentalism. Orsakerna till politiska 

våldet är religiösa, men det handlar mer om rättigheter till sin religion än till införandet av en 

islamistisk samhällsordning. 

Däremot finns indikationer på de sikhiska rebellrörelserna har fundamentalistiska drag. 

Rebellrörelsernas strävan av Khalistan, ”the land of the pure” har en religiös koppling till det 

önskade statsbygget.    

 

Slutligen tolkar vi att kashmirer, naga, sikher och tripura har fundamentalistiska drag. I fallen 

bodo och  muslimer är bevisen för vaga för att en sådan tolkning skulle kunna göras, i fallen 

assameser och ursprungsstammar finns inga indikationer på fundamentalism. 

 

Det noterbara är kulturnationalismen som endast finns i konflikterna där 

ursprungsbefolkningarna är aktörer. En gemensam nämnare för minoriteterna i nordöstra 

regionen är den bengaliska invandringen, vilket skapat reaktioner till krav av territoriell 

kontroll. I dessa fall finns indikationer att den territoriella odelbarheten är en följd av 

kulturnationalismen. Detta indikerar på att den federalistiska systemet inte lyckats skydda de 

lokala urbefolkningens identiteter som konstitutionen hävdar sig göra.  

  

För muslimernas fall fann vi inga tydliga svar för det politiska våldet utifrån dessa perspektiv. 

Vad berodde det politiska våldet på? Var det bara frustrationen som fick det civila våldet att 

politiseras av en renslump? Är det därför som politiska våldet endast varade under ett år?  



  
   
  69 
 

 

FIGUR 14: SAMMANFATTNING AV ANALYSEN 
 

 

 

 

Det visar sig som territoriella odelbarheten kan relateras till de flesta, nämligen sju av fallen 

med det politiska våldet. Nationalismen som perspektiv och kulturnationalismen mot 

statsnationalismen som teori är relaterad till fem av fallen medan fundamentalismen till fyra.  

Sammanfattningsvis verkar det vara den territoriella odelbarheten som ligger i grunden till de 

flesta politiska våld. Vad beror det på? Varför har den indiska federalismen med delstater 

baserad på språkliga linjer, inte lyckats motverka dessa separatistiska krav? Kan svaret vara 

att det finns kulturella och religiösa krafter i verkligheten som diskriminerar minoriteter med 

en annan kultur och religion, även om konstitutionen garanterar lika rättigheter? Hur stark är 

då den indiska konstitutionen? 
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Trots att Indien är en konstitutionell, demokratisk och sekulär stat, där det kulturella 

olikheterna skyddas i konstitutionen, har staten haft mer etniska konflikter än något annat 

land. Det politiska våldet är närvarande i bland annat Punjab och Kashmir och de nordöstra 

regionen. Går det att förklara det politiska våldet?  

Syftet med vår uppsats är att söka förklara det politiska våldet i Indien utifrån tre perspektiv, 

odelbara territoriet, nationalismen och fundamentalismen, och vi avgränsar oss till etniska 

minoriteter och en tidsperiod på 1985-2000. 

Politiskt våld syftar vi till kollektiva attacker mot staten, dess aktörer eller policy.  

 

Toft säger att det odelbara territoriet kan förklara våldet mellan staten och den etniska 

minoriteter. Då det rumsliga området är viktigt för båda aktörernas överlevnad och leder till 

att dessa inte ville dela på kontrollen på det odelbara territoriet är våldet sannolikt. För att en 

minoritet ska kunna kräva kontroll över det territoriella, behöver den ha kapacitet och 

legitimitet. Kapacitet har minoriteten när det är koncentrerade till ett område och legitimitet 

då detta område upplevs som hemland och en del av identiteten.  

 

Utifrån den nationalistiska perspektivet finns det två förgreningar, stats- och 

kulturnationalism, som har enande respektive splittrande verkan på staten. Det finns en risk 

för splittring av staten då kulturnationalismen blir dominerande. Därför fokuserar vi på den 

splittrande kulturnationalismen som syftar till att skydda och stärka den egna kulturen genom 

en egen stat.  

Fundamentalismen är en produkt och reaktion på den sekulära ordningen. Den syftar till att 

återställa de religiösa traditionen som upplevs försvinna på grund av sekularisering. 

Religionen och politiken hör ihop och samhällsordningen ska basera på religiösa värderingar. 

Det kontroversiella med fundamentalism är att den ofta associeras med självmordbombare. 

De flesta fundamentalistiska aktionerna är lagliga protester. Det finns dock kopplingar mellan 

fundamentalism och våld, exempelvis terrorism.  

 

Vår metod för att söka förklara politiska våldet i Indien, är en fallstudie med Indien som fall. 

Studiet har inslag av multipelfallsstudie då fallet Indien undersöks utifrån åtta olika etniska 

minoriteter från de tre perspektiven. Tre universitetsdatabaser är grunden för vår empirin.    

Sammanfattning 
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Vad kom vi fram till? 

Åtta etniska minoriteter är kopplade till politiska våldet i Indien; assameser, bodo, kashmirer, 

muslimer, naga, sikher, tripura och ursprungsstammar. Alla fallen utom muslimerna har det 

politiskt våld pågått under en längre tidsperiod.  

 

Resultatet visar att sju av de åtta etniska minoriteterna ser på territoriet som odelbart. Av 

dessa grupper har sex separatistiska rebellrörelser som hotar statens territoriella integritet. För 

den indiska staten innebär, en territoriell utbrytning av en minoritetsgrupp, ett hot mot 

existensen av staten då det skapar nya krav om självständighet och autonomi från andra 

minoritetsgrupper. I fallen assameser, bodo, kashmirer, naga, sikher, tripura och 

ursprungsstammar ger den territoriella odelbarheten en förklaring till varför det sker så 

mycket politiskt våld i Indien. 

 

Resultatet visar även att fem av de etniska minoriteterna har kulturnationalistiska drag som 

syftar till att skydda den egna kulturen och traditionella livsstilen. Dessa fem hör alla till 

ursprungsbefolkningen och främst till de nordöstra delen av Indien. De fall där resultatet visar 

tecken på att nationalistiska perspektivet kan ge förklaring till politiska våldet är assameser, 

bodo, naga , tripura och ursprungsstammar. 

I tre av fallen finns tydliga tecken på att fundamentalismen är en faktor i konflikten. I tre 

andra finns indikationer. En djupare undersökning visar dock att endast en av dessa tre kan 

ses ha fundamentalism. Kashmirer, naga, sikher och tripura är de minoriteter som har 

rebellgrupper med mål att skapa en samhällsordning utifrån religiösa värderingar. 

 

Det territoriella odelbarheten kan relateras till sju av fallen i vår uppsats. Kulturnationalismen 

som motverkande kraft till statsnationalismen ger en indikationer som förklaring till fem av 

fallen, fundamentalismen till fyra. 
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Appendix 1 
 
Gruppens geografiska utspridning (MARGene) 
 

    groupcon 

  Assamese 3 

  Bodo 3 

  Naga 3 

  Kashmirer 3 

  Tripura 3 

  Sikher 2 

  Ursprungs stammar 2 

  Muslimer 0 

      
0 Widely dispersed, 1 Primarily urban or minority in one region , 2 Majority in one region, others dispersed, 3 
Concentrated in one region 
 

 

Appendix 2  
 

Separatism index (MARGene) 
 

    sepx 

  Assamese 3 

  Bodo 3 

  Naga 2 

  Kashmirer 3 

  Tripura 3 

  Sikher 3 

  Ursprungs stammar 0 

  Muslimer 2 

      
1 Latent: Meets one or more of the conditions in AUTON, AUTONEND, and TRANS 2 Historical: The group 
gave rise to separatist or autonomy movements that persisted as an active political force for 5+ years in their 
region of origin between 1940 and 1980. 3 Active separatist or autonomy movement(s) in the 1980s or 1990s 8 
Other 
 

Appendix 3 
 

Gruppens historiska hemland 
 

    gc8 

  Assamese 1 

  Bodo 3 

  Naga 3 

  Kashmirer 1 

  Tripura 3 

  Sikher 3 

  Ursprungs stammar 1 

  Muslimer 4 

      

   
0 Homeland’s imagined boundaries lie entirely outside the state in which the group currently resides  
1 Homeland’s imagined boundaries do not exceed those of the state or the group’s regional base within the state  
2 Homeland’s imagined boundaries exceed those of its regional base, but not the state’s boundaries  
3 Homeland’s imagined boundaries exceed those of the state  
4 There is no imagined homeland 
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Appendix 4 
 
Variables from MARGene and their 
explanations 
 
REB Annual Rebellion Index, 1985-2000 425  
Missing Values: -99  
Value Label  
0 None reported  
1 Political banditry, sporadic terrorism  
2 Campaigns of terrorism  
3 Local rebellions  
Armed attempts to seize power in a locale.  
If they prove to be the opening round in  
What becomes a protracted guerrilla or  
civil war during the year being coded, code  
the latter rather than local rebellion. Code  
declarations of independence by a minority-  
controlled government here.  
4 Small-scale guerrilla activity  
All of the following must exist:  
1)fewer than 1000 armed fighters;  
2)sporadic armed attacks (less than  
six reported per year); and  
3)attacks in a small part of the area  
occupied by the group, or in one  
or two other locales.  
5 Intermediate guerrilla activity  
Has one or two of the defining traits  
of large-scale activity and one or  
two of the defining traits of  
small-scale activity.  
6 Large-scale guerrilla activity  
All of the following must exist:  
1) more than 1000 armed fighters;  
2)frequent armed attacks (more than 6  
per year); and 3)attacks affecting a  
large part of the area occupied by  
the group.  
7 Protracted civil war  
Fought by rebel military units with  
base areas.  
99 No basis for judgment  
 
Appendix 5  
 
SEPX Separatism Index 101  

Value Label  

1 Latent: Meets one or more of the  

conditions in AUTON, AUTONEND, and 

TRANS  

2 Historical: The group gave rise to  

separatist or autonomy movements that  

persisted as an active political force  

for 5+ years in their region of origin  

between 1940 and 1980.  

3 Active separatist or autonomy 

movement(s)  

in the 1980s or 1990s  

8 Other 

 

Appendix 6 

 

GROUPCON Groups spatial distribution 66  

This is a summary indicator based on the 

group  

concentration codes listed below (REG1-

REG6).  

Missing Values: -99  

Value Label  

0 Widely dispersed  

1 Primarily urban or minority in one region  

2 Majority in one region, others dispersed  

3 Concentrated in one region 

 

Appendix 7 
 

GC8 Group's historical homeland 53  

Note: The homeland may or may not 

coincide with the  

regional base identified in G2. The most 

expansive  

definition claimed by a significant number 

of group  

members is coded.  

Missing Values: -99  

Value Label  

0 Homeland’s imagined boundaries lie 

entirely  

outside the state in which the group 

currently  

resides  

1 Homeland’s imagined boundaries do not 

exceed  

those of the state or the group’s regional  

base within the state  

2 Homeland’s imagined boundaries 

exceed those of  

its regional base, but not the state’s  

boundaries  

3 Homeland’s imagined boundaries 

exceed those of  

the state  

4 There is no imagined homeland  

99 No basis for judging 
 

 
 
 


