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Abstract

Författare: Varalakshmi Wellman
Titel: Kvinnor på Marsch? Frivilligt arbete bland fattiga kvinnor i Tamilnadu, Sydindien
Uppsats Soc 343, 41-60 p, distanskurs
Handledare: Staffan Lindberg
Sociologiska institutionen, höstterminen 2001

Bakgrunden till denna uppsats är en utvärdering av kvinnoverksamheten hos en
Sydindisk frivilligorganisation, Village Community Development Society eller VCDS,
som jag på uppdrag av en svensk samarbetspartner, Föreningen Svalorna, Lund,
genomförde under 1989. Utvärderingen genomfördes under ett tre månader långt
besök och redovisades i rapporten ”Kvinnor på marsch!” (1989). Redan vid presenta-
tionen av ”Kvinnor på marsch!” framfördes ett intresse av en uppföljande studie efter
ett antal år för att bl a möjliggöra en analys av framgångarnas ”djup”. Denna uppsats
bygger på fältarbete och intervjuer som gjordes 1997. De flesta av de intervjuade
kvinnorna är desamma som 1989, men även nya kvinnor har intervjuats för att kunna
göra jämförelser mellan kvinnor som kunnat respektive inte kunnat påverkas av
VCDS:s kvinnoarbete, främst genom kvinnoföreningar.

Slutsatsen 1989 var att medlemmarna i kvinnoföreningarna fått självförtroende, själv-
känsla och självrespekt och att deras attityder mot män, andra kvinnor, myndigheter
mm har förändrats, medan icke-medlemmarna lever kvar i den traditionella kvinno-
rollen. Medlemmarna vågar och kan ta initiativ, de är stolta över vad de åstadkommit
både materiellt men framförallt personligt och intellektuellt och de är nyfikna att pröva
nya vägar. De har blivit medvetna och har fått en tro på framtiden. De är kritiska och
kreativa och de bekämpar orättvisor. De har blivit relativt sett fria och oberoende.

Denna slutsats drogs efter en analys vars fokus var ett rent kvinnoperspektiv, dvs på
kvinnan i sig, eftersom framgångarna som organisationen hävdade att man uppnått,
hade detta fokus. Analysen 1997 baseras på ett utvidgat teoretiskt perspektiv, som
ser kvinnan som en aktiv aktör och där fokus i stället är relationen mellan kvinnor och
män.

Slutsatserna 1997 ger därför en annan bild av kvinnornas frihet och oberoende. Här
kan konstateras att det bara är kvinnor, som är änkor eller på annat sätt är oberoen-
de av en man, som blivit relativt fria och oberoende genom sitt engagemang i organi-
sationens kvinnoverksamheter.

I ”Kvinnor på marsch!” konstaterades att kvinnorna ensamma inte har någon möjlig-
het att genomföra kampen för en bättre ställning i familjen och i samhället. Ett för-
slag, som diskuterats med VCDS:s ledning, lämnades på hur kvinnorna i byarna
skulle kunna få hjälp i sin kamp för frigörelse. Förslagen har inte prövats och kvin-
norna står fortfarande ensamma i sin kamp. Det är fortfarande männen som be-
stämmer över kvinnan och som därmed avgör hur oberoende hon tillåts vara.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Föreningen Svalorna, Indien-Bangladesh sektionen, samarbetar sedan början av
1980-talet med den sydindiska gräsrotsorganisationen Village Community Develop-
ment Society, VCDS, som arbetar med landsbygdsutveckling bland fattiga på den
sydindiska landsbygden.

Samarbetet sker främst genom ekonomiskt bistånd till verksamheten och Svalorna
stod 1997 för knappt 1/10 av budgeten (bilaga 4. 1989 var andelen 1/3). Ideologiskt
utbyte sker medelst rapporter och brev och vid enstaka tillfällen av sporadisk natur
vid besök hos VCDS av svenska medarbetare. Vid ett antal tillfällen har VCDS:s sek-
reterare Martine och hans fru Kausalya, som är ansvarig för kvinnoverksamheten,
besökt Sverige. År 1993 fick Svalorna besök av VCDS:s kulturgrupp. År 1995 deltog
Svalorna i ett Nord-Syd seminarium som ägde rum på VCDS.

De första åren av samarbetet var VCDS:s verksamhet inriktad på väldefinierade och
konkreta uppgifter, vars framgångar var lätt mätbara. Exempel härpå är bl a or-
ganiserandet av sten- och saltarbetare i kooperativ för att kräva rätt lön för utfört ar-
bete. Efter diverse händelser tvingades dock VCDS ändra inriktning och ideologi och
eventuella framgångar i verksamheten blev svårare att mäta och att konkret redovi-
sa. Rapporteringen blev därför mer allmänt hållen och de verkliga effekterna av insat-
serna kunde inte utläsas. Medarbetarbesöken från Sverige var också för korta och
övergripande för att möjliggöra en djupare analys av eventuella framgångar.

Tanken att genomföra en utvärdering av VCDS:s arbete bland kvinnor väcktes, ett
förslag till intervjuundersökning accepterades och en ansökan om SIDA-bidrag för
genomförandet beviljades.

Utvärderingen genomfördes under ett tre månader långt besök 1989 och redovisades
i rapporten ”Kvinnor på marsch!”. Av rapporten framgår att vissa framgångar upp-
nåtts vad beträffar VCDS:s arbete bland kvinnor.

Redan vid presentationen av ”Kvinnor på marsch!” framfördes ett intresse för en
uppföljande studie efter ett antal år för att bl a möjliggöra en analys av framgångar-
nas ”djup”.

I denna utvärdering skall därför studien ”Kvinnor på marsch!” från 1989 följas upp. De
flesta av de intervjuade kvinnorna är desamma som 1989, men även nya kvinnor har
intervjuats för att kunna göra jämförelser mellan kvinnor som kunnat respektive inte
kunnat påverkas av VCDS:s kvinnoarbete.

Jag har besökt VCDS flera gånger och följt deras arbete sedan 1987. Det har un-
derlättat min relation till personalen och också till byborna.
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En svårighet denna gång var att monsunen var den ”bästa” (eller värsta) i manna-
minne vilket ibland omöjliggjorde besök i byarna och därmed gick det inte att träffa
alla som intervjuades 1989. 1996 års monsun var än kraftigare, många hus rasera-
des och risskörden skadades. Detta ledde till att VCDS, med finansiering av Emmaus
International, startade program för återuppbyggnad av raserade hus samt nödhjälp
med ris till drabbade familjer. Dessa program var i genomförandefasen vid mitt besök
1997.

1.2 Sammanfattning av 1989 års studie

Village Community Development Society, VCDS, är en frivilligorganisation som en-
gagerat sig i kampen för sociala och ekonomiska förändringar i sydindiska byar. Or-
ganisationen arbetar i ett 35-tal byar i Marakkanam och Olakkur Panchayat Unions
(ungefär storkommuner, se ordlista) i South Arcot District (ungefär län) i delstaten
Tamilnadu i södra Indien. Området ligger ca 15 mil söder om staden Chennai och är
ungefär 15 kvkm stort.

VCDS arbetar sedan 1979 med mobiliseringsarbete baserat på idéer, principer och
metoder inspirerade av Paolo Freires pedagogik för medvetandegörande och "cultu-
ral action" anpassade efter indiska förhållanden. Mobiliseringsarbetet bland kvinnor
är i huvudsak organiserat i kvinnoföreningar.

Organisationens mål är att utbilda förtryckta människor så att de kan befria sig själva
och bli oberoende genom självhjälp.

Verksamheten bland kvinnor i två byar har studerats. Den huvudsakliga undersök-
ningsmetoden har utgjorts av ostrukturerade intervjuer med ca 40 personer, de flesta
kvinnor, i de båda byarna. Både medlemmar och icke-medlemmar i kvinnoförening-
arna intervjuades liksom nyckelpersoner som president och vice president i byrådet,
lokala politiker, m fl.

Intervjusvaren har analyserats och medlemmar och icke- medlemmar har jämförts
med avseende på attityder, medvetenhet, självförtroende, självrespekt och självstän-
dighet. Utifrån denna analys har den traditionella sydindiska bykvinnorollen kunnat
beskrivas liksom den förändring som medlemskap i kvinnoföreningen åstadkommit
för kvinnorna och deras sociala beteende med avseende på ovanstående faktorer.

Av intervjuerna kan man konstatera att, medan icke-medlemmarna lever kvar i den
traditionella kvinnorollen, så har medlemmarna fått självförtroende, självkänsla och
självrespekt. Deras verbala förmåga överskrider vida vad icke-medlemmarna åda-
galagt och deras attityder mot män, andra kvinnor, myndigheter mm har förändrats.
De vågar och kan ta initiativ, de är stolta över vad de åstadkommit både materiellt
men framförallt personligt och intellektuellt och de är nyfikna att pröva nya vägar. De
har blivit medvetna och har fått en tro på framtiden. De är kritiska och kreativa och de
bekämpar orättvisor. De har blivit relativt sett fria och oberoende.

Av denna analys kan man dra slutsatsen att VCDS har kommit en god bit på vägen
mot målet åtminstone med avseende på medlemmarna.
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"Utan VCDS hade det kanske skett förändring men inte på länge än och långsam-
mare. Vi behöver en liten puff. Om VCDS slutar, då behöver vi någon som tar ansva-
ret att leda. Vi kommer att klara oss ändå, vi har lärt oss en hel del hittills.”  (Medlem i
en kvinnoförening)

Icke-medlemmarna saknar stimulans och ideologisk träning och den styrka som
medlemskap i kvinnoföreningen ger. De har mycket långt kvar till samma medveten-
het, självförtroende, självrespekt och självständighet som medlemmarna utstrålar.
Trots detta finns även hos icke-medlemmar genom kvinnoföreningens agerande ett
visst mått av medvetenhet inte bara om sin situation och sina rättigheter utan troligen
också om kvinnors möjligheter att åstadkomma förändringar.

Vägen till förändring har dock kantats och kantas fortfarande av motstånd och miss-
tänksamhet. Inte bara i traditionerna utan också i familjen möter kvinnorna ofta mot-
stånd från mannen och svärmodern, i byn förtalas de av oinvigda icke-medlemmar
och motarbetas särskilt av myndighetspersoner som känner sin ställning och aukto-
ritet hotad av deras verksamhet. På det nationella planet har organisationen upp-
märksammats på ett sådant sätt att den måst överge eller starkt tona ned sin radikala
ideologi. Trots detta har viktiga och ibland omvälvande förändringar kunnat uppnås
såväl på länsplanet och bynivån som för enskilda individer. Kvinnorna i dessa byar är
på marsch!

1.3 Syfte

Syftet med studien är att följa upp 1989 års utvärdering ”Kvinnor på marsch!”, vad
som eventuellt har förändrats och utvecklats sedan 1989 avseende kvinnoarbetet,
samt jämföra och beskriva kvinnors ändrade medvetenhet, självrespekt, självstän-
dighet, attityder mm efter deltagande i kvinnoföreningarnas verksamhet.

1989 hade VCDS:s arbetat med och bland kvinnor under cirka fem års tid (det egent-
liga kvinnoarbetet startades enligt intervjuade under 1983). I ”Kvinnor på marsch!”
lämnades förslag, som diskuterats med VCDS, på hur man skulle kunna fördjupa den
påbörjade processen hos kvinnorna. Bland förslagen ingick att involvera männen i
verksamheterna för att möjliggöra/underlätta mer djupgående förändringar av attity-
derna i samhället/byarna. I syftet ingår därför också att undersöka dels om förslagen
prövats, dels i så fall vilken effekt de haft.

1.4 Innehåll

Uppsatsen består av en beskrivning av en frivilligorganisation, dess mål, metoder
och verksamheter bland kvinnor, samt en beskrivning av sydindiska bykvinnors situ-
ation i familjen, i samhället och vilken eventuell påverkan organisationen haft på
kvinnornas situation.

I kapitel 2 ges dels en allmän beskrivning av den sydindiska byn, dels en utförligare
beskrivning av två studerade byar. Mycket kortfattat beskrivs också den oberörbara
kaststrukturen och uppkomsten av begreppet Scheduled Castes, SC (se ordlista),
eller registrerade kaster.
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I kapitel 3 beskrivs en sydindisk frivilligorganisation, dess mål, strategi och metoder,
med särskilt fokus på dess kvinnoverksamhet.

Kapitel 4 ger en beskrivning av den traditionella kvinnorollen och sydindiska bykvin-
nors situation i familjen och i samhället, samt den påverkan på kvinnors medveten-
het, självrespekt, självständighet, attityder mm en frivilligorganisation kan åstadkom-
ma.

I kapitel 5 redovisas dels en analys av en organisations historiska utveckling ur ett
organisationsteoretiskt perspektiv, dels denna organisations påverkan på kvinnors
självuppfattning, medvetenhet, attityder mm ur ett genderteoretiskt perspektiv.

1.5 Avgränsningar

Begreppet utvärdering användes ofta i betydelsen "analys av resultat" eller statistiskt
fastställande av vissa studerade samband eller liknande. I denna studie avses dock
den mindre vetenskapliga och "luddigare" betydelsen "uppskattning" eller "bedöm-
ning" av vissa studerade förhållanden. På motsvarande sätt användes begreppet
"analys" i betydelsen "genomgång" av insamlade data.

En viss ansats till fördjupning har gjorts genom att utnyttja flera kombinerade meto-
der för datainsamlingen. Studien gör inte anspråk på att innehålla en helt objektiv och
systematisk analys av kvinnors medvetenhet och attityder, självförtroende och själv-
ständighet definierade enligt ovan. Det är inte heller avsikten att göra någon ekono-
misk eller annan utvärdering av organisationens verksamheter. För sådana analyser
har tiden till förfogande i byarna varit för knapp och metoderna alltför grova. Studien
är alltså mer deskriptiv men den tillåter ändå att man kan bilda sig en någorlunda god
uppfattning om huruvida skillnader i dessa avseenden föreligger mellan olika kvinnor.

VCDS:s målgrupp är framförallt de f d oberörbara lantarbetarna och småbönderna i
det sydindiska samhället. De flesta av dessa tillhör Paraiyan kasten och är bosatta i
särskilda delar av byn som ofta kallas för ”kolonier”. De flesta som jag intervjuat till-
hör denna kast, men som framgår längre fram i uppsatsen, har jag också intervjuat
medlemmar av de andra kasterna i byarna som traditionellt dominerade över Parai-
yan kasten.

I avsnitt 3.3 'Principer för mobiliseringsarbetet' redogörs för VCDS:s ideologi så som
den redovisas av organisationen själv. Längre fram beskrivs så den faktiska situatio-
nen så som den framstod i de studerade byarna. En jämförelse ger vid handen att
det finns motsägelser mellan "teori och praktik" i organisationens arbete. Även om
detta inte är huvudintresset för uppsatsen har dessa motsägelser av ideologisk art
diskuterats med företrädare för VCDS. Det mesta av redovisningen är lämnad av
grundaren/sekreteraren i organisationen, S Martine. Ledningen för VCDS är således
medveten om problemen.

1.6 Teoretiska infallsvinklar

Varje organisation, liksom dess medlemmar, genomgår förändringar över tiden. So-
ciologiska studier av organisationstransformation har dominerats av modeller för in-
stitutionalisering och målersättning, som härstammar från Weber och Michels. Analy-
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tiskt finns tre typer av förändringar involverade i denna process. Dessa förändringar
är måltransformation, ett skifte mot organisationsbevarande och oligarkisering. (Zald
and Ash 1969: 461-485). Organisationens utveckling har analyserats ur detta teore-
tiska perspektiv.

Huvudintresset för denna studie är kvinnorna och förändringen bland dessa har stu-
derats med utgångspunkt i Genderteori. I denna kan man skilja mellan ett ”Gender
and development” (GAD) perspektiv och ett ”Women in development” (WID) per-
spektiv. (Young 1998: 51-54 ). Enkelt uttryckt kan skillnaden mellan ett GAD och ett
WID perspektiv sägas vara att medan GAD syftar mer till hållbar utveck-
ling/förändring har WID mer effekt på den enskilda individen. WID kan alltså leda till
en personlig utveckling hos den enskilda individen eller en enskild grupp av individer,
men dessa förändringar skapar ingen utveckling för samhället som sådant.

1.7 Undersökningsmetoder

Den huvudsakliga undersökningsmetoden har utgjorts av ostrukturerade intervjuer
med ca 40 personer, de flesta kvinnor, i två olika byar, Kilsiviri och Siruvadi. Dessa
byar valdes 1989 slumpvis ut bland dem som uppfyllde kriterierna att dels ha en se-
dan tillräcklig tid verksam kvinnoförening, dels inte ligga för långt från VCDS-centret.
Samma kvinnor i samma byar utgjorde studieobjekt även vid utvärderingen 1997.

Fördelen med den ostrukturerade intervjumetoden är att intervjupersonerna ges till-
fälle att associera fritt i sina egna banor. Detta ger värdefull personlig information om
åsikter, attityder, känslor mm. Svårigheten med dessa frågor är bl a  att de kan vara
svåra att klassificera och bearbeta, då de inte ger så precisa svar. (Repstad 1988:
17-59)

Intervjuerna har varit standardiserade vad gäller frågornas formulering och ord-
ningsföljd. Då alla intervjuerna i sin helhet spelades in på band tilläts intervjuperso-
nen att få "sväva ut" varvid standardiseringen ibland fick komma i andra hand för att
inte onödigtvis avbryta eller störa intervjupersonen. Varje intervjufråga har dock följts
av följdfrågor anpassade efter varje intervju, dels för förtydligande av svaren, dels
och framför allt för att styra intervjuerna för att få relevant information.

Såväl medlemmar som icke-medlemmar i VCDS:s verksamheter har intervjuats. Oli-
ka uppsättning frågor ställdes till medlemmar resp icke-medlemmar.

Intervjuerna genomfördes på det lokala språket tamil utan tolk.

Utöver intervjuerna har material samlats in genom deltagande observation i olika ak-
tiviteter såsom personalmöten, kvinnoföreningsmöten, möten i kvällsskolan mm. Vid
en del av dessa tillfällen spelades möten i sin helhet in på band. Vidare har jag ge-
nom dagligt deltagande i kvinnornas verksamheter kunnat studera deras beteende
och reaktioner osv i olika situationer. Sådana och andra händelser och iakttagelser
har noterats i dagboksanteckningar. Svårigheter med denna metod är naturligtvis att
man lätt kan tolka reaktioner och beteenden fel. Vidare svårigheter ligger i det faktum
att människor i olika situationer agerar utifrån förväntningar man har på andra och
vilka förväntningar man tror att andra har på en själv. Ett av skälen till att rollförvänt-
ningarna är viktiga är att individer tenderar att värderas beroende på i vilken ut-
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sträckning som deras rollbeteende överensstämmer med rollförväntningarna. En in-
tervjuad individ har vissa förväntningar från intervjuaren och behandlar informationer
och svaren därefter.

Då ungdomsföreningarna, som besöktes 1989, inte haft några aktiviteter de sista två
åren har inget material funnits att tillgå därifrån.

Sammantaget bör kombinationen av dessa metoder ge möjlighet att någorlunda sä-
kert kunna bedöma intervjusvaren i förhållande till de studerade faktorerna.

1.8 ”Do you have to be one to know one?”

Brian Fay (1996: 9-29) tar upp frågan ”Do you have to be one to know one”, och dis-
kuterar om vi nödvändigtvis behöver ha samma upplevelser och erfarenheter för att
kunna förstå andra människor. Han menar att man inte kan bli en annan för att man
tar på sig vissa yttre attribut eftersom man vet innerst inne vem man själv är och det
finns risk att man tänker och tolkar utifrån ett epistemologiskt synsätt. Han kommer
också fram till att det inte är nödvändigt att ha samma erfarenhet, betydelsen av en
viss gemensam erfarenhet beror t ex på socialgruppstillhörighet, kulturell bakgrund
osv.

Man behöver inte vara någon eller en i gruppen för att förstå, utan det krävs öppen-
het och förståelse för sammanhanget för den andres handling och för att kunna tolka
denna utifrån hennes sociala och kulturella bakgrund. Det går att förstå den andre
som inte har samma bakgrund men det krävs förståelse och vilja och inte minst öd-
mjukhet.

En riktig förståelse går djupare än känslan. Att känna andra - faktiskt att känna sig
själv - är att kunna djupt förstå deras upplevelser eller erfarenheter. Man behöver inte
vara den personen för att förstå eller likna henne. Man måste ha förmågan att tolka
betydelsen (meaning) av olika tillstånd (states), relationer och processer som omfat-
tar deras eller våra liv.

1.9 Förväntat resultat

VCDS:s kvinnoarbete startade 1984-85. Mot bakgrund av resultatet efter cirka 5 års
arbete, som redovisats i ”Kvinnor på marsch!” 1989, kan man förvänta sig att, efter
ytterligare 8 års arbete, kvinnor som deltagit i medvetandegörandeprocessen har fått
ökad och fördjupad medvetenhet och självrespekt och därmed en djupare vi-känsla
(vi kvinnor), solidaritet med sina förtryckta medsystrar och en vilja att ställa upp för
varandra och för byns angelägenheter.

Man skulle också kunna förvänta sig att kvinnoföreningarna nu fungerar självständigt
och utan VCDS:s medverkan. I dessa självständiga kvinnoföreningar skulle man
kunna förvänta sig att byns egna kvinnor samarbetar för byns behov och utveckling.

Om även männen involverats i processen, vilket föreslogs 1989, skulle man kunna
förvänta sig inte bara att fler kvinnor tillåts delta i kvinnoföreningarna utan också att
sammanhållningen mellan män och kvinnor och därmed i byn ökat. Förtal och miss-
tro mot kvinnorna och deras män kan då förväntas åtminstone ha minskat.
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En sådan situation borde då också ha kunnat lett till att kvinnornas ställning generellt
förbättrats.

VCDS arbetar sedan början bara med Paraiyan-kastens medlemmar. I förslagen
1989 ingick att involvera även andra och högre kaster i processen. Man bör av detta
då kunna förvänta sig att hela byn är involverad och att kooperativa aktiviteter kom-
mit igång som gäller alla bymedlemmar, inte bara de f d oberörbara.

2 Den Sydindiska byn

2.1 Allmänt

I Indien använder man ordet kast eller jati som beteckning på de olika statusgrupper-
na i samhället. Ordet kommer från det portugisiska ordet casta som betyder familj.
Ordet jati betyder etymologiskt födelse i en grupp. Man föds i en grupp m a o i en jati,
ung. stor släktskapsgrupp, och denna tillhörighet följer en livet.

Traditionellt är den sydindiska byn uppdelad i två (ibland flera) delar. Den centrala
delen eller huvudbyn benämns oor (se ordlista) och bebos av de högre kasterna.
Den andra delen bebos av Paraiyan kasten och benämndes tidigare cheri. Denna
benämning anses dock (liksom kastbenämningen Paraiyan) nedvärderande varför
man numera kallar denna del kolonin. I en del fall finns flera kolonier i en by.

De allra flesta byarna i Sydindien är orienterade så att man från huvudvägen som
leder in till byn först kommer igenom eller passerar kolonin innan man kommer in i
oor. (Se bilagorna 6 och 7).

Medlemmarna i Paraiyan-kasten var traditionellt oberörbara och i praktiken livegna
jordbruksarbetare. Idag är många av dem egna jordägare och i en av de studerade
byarna, Kilsiviri, är en medlem av Paraiyan-kasten den störste jordägaren.

I den fortsatta redogörelsen kommer Paraiyan ofta att benämnas "SC", vilket står för
"scheduled castes.” Dessa utgörs av kaster för vilka regeringen vidtagit vissa åtgär-
der, eller positiv diskriminering, för att underlätta deras utveckling. Detta innebär att
vissa utbildningsplatser, stipendier mm är reserverade enbart för dessa kastgrupper,
liksom offentliga tjänster, parlamentsplatser m fl förmåner. Förmåner utgår också till
SC personer då dessa gifter upp sig i kasthierarkin.

I de studerade byarna är Vanniyar den största enskilda kasten i oor-delen, vilka i
dagligt tal kallas för Gownders. De var traditionellt de största jordägarna och de som
utnyttjade Paraiyan som jordbruksarbetare. Bland övriga kaster i oor-delen kan näm-
nas jordägarna Mudaliar (se ordlista), affärsmännen Chettiyar, jordägarna Reddiyar,
hantverkarna Achari (snickare eller smeder, se ordlista), (små)jordägarna Naidu (se
ordlista) m fl.

Samtliga dessa kaster i oor-delen av byn står alltså över Paraiyan-kasten i det tradi-
tionella statussystemet som lever kvar på landsbygden i stor utsträckning. Men i den
övergripande klassificeringen av kastsystemet, som fortfarande lever kvar sedan den
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koloniala tiden, betecknas dessa kaster som s k ”backward castes” (BC). Även för
dessa finns en viss positiv diskriminering i form av t ex kvoterade utbildningsplatser
och stipendier vid olika universitet.

Medan kristna fortfarande betraktas som tillhöriga en viss kast, ingår den lokala mus-
limska befolkningen inte i kategoriseringen, men de betraktas som nästan jämställda
med BC eller åtminstone högre än SC.

2.2 Oberörbara eller Paraiyan

Ordet ”oberörbara” (ibland felaktigt kallade för kastlösa på svenska) åsyftar dem som
arbetar med orena saker och äter kokött. De oberörbara står under det traditionella
ståndsgruppern (varna). I Tamilnadu kallade sig traditionellt för Adi-dravida eller de
ursprungliga draviderna, dvs det ursprungliga sydindiska folket som kan sägas mot-
svara aboriginer i Australien. Även termen harijan används. Harijan betyder Guds
barn och myntades av Mahatma Gandhi för att höja deras status. En ny benämning
är Dalit som betyder ”de förtryckta” och är den benämning som mer politiskt medvet-
na f d oberörbara nu har valt att kalla sig.

Paraiyan-kasten räknas till denna grupp av kaster. Ordet ”Parai” betyder en slags
trumma vars skinn kommer från döda kor. De som spelade paraitrumman kallades
därför Paraiyan. De spelade paraitrumman med fingrarna och kom därmed i kontakt
med döda kors hud. Enligt hinduismen hör kontakter med orena saker till det
”oberörbara” (på Tamil tindamai). I gruppen ”oberörbara” finns kaster som t ex tvätta-
re, frisörer, präster (Valluvan) och läderarbetare (Chakkiliyan).

Valluvanprästen har högsta ställning bland de ”oberörbara” eftersom han utför sam-
ma livscykelceremonier för t ex Paraiyan-kasten som brahmanprästen utför för  de
högre kasterna.

De så kallade högre tjänstekasterna, dvs präster, tvättare, frisörer osv, vägrar att
tjänstgöra bland oberörbara. ”No matter, the Harijans of Chingelput have their own
castes which reproduce these functions for themselves alone. In other words, there
exists, for example, a sub-caste of untouchable priests who officiate only for the un-
touchables”. (Deliège 1997: 110).

Medlemmar av Paraiyan-kasten arbetade tidigare som ”panniyal” (se ordlista), dvs de
skulle alltid stå till förfogande med jordbruksarbete åt de högre kasterna, dvs Vanni-
yar, Reddyar, Mudaliar, osv. Deras lön utgick in natura och de fick gåvor vid högtider.

Under 1940-talet förbjöds i lag panniyal-systemet och på 1950-talet benämndes de
”Coolie”. Coolier arbetar som daglönare (Olsson 1988: 116).

Britternas folkräkning 1931 klassificerade ovanstående kaster som ”depressed cas-
tes” och efter Indiens självständighet har de uppförts som de registrerade kasterna,
scheduled castes (SC). Denna beteckning används fortfarande i myndighetssam-
manhang vid positiv diskriminering och av de f d oberörbara själva.
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2.3 Positiv diskriminering

Staten satsade åren 1970-75 ca 4,5 miljarder på olika sociala välfärdsprogram för de
mest eftersatta kasterna (Most Backward Castes eller MBC), de f d oberörbara (SC)
och stamfolk (Scheduled Tribes eller ST).  Dessutom reserverades platser på hög-
skolor, statliga tjänster och stipendier för dessa grupper. Enligt A. Béteille (1971) gick
största delen av satsningen till SC och ST. ”Indien är i fråga om omfattningen av
dessa program för positiv diskriminering unikt bland världens länder" (Olsson 1988:
85-86).

Dessa satsningar har i sin tur lett till omfattande protester från andra grupper och det
har förekommit självbränning och blodiga demonstrationer. Men många så kallade
”Backward castes” kaster försöker också dra fördelar av statens reformer och en hel
del har lyckats. I Tamilnadu krävde t ex Vanniar-kasten 20% av de reserverade plat-
serna vid universitet och statliga förvaltningar.

Den positiva diskrimineringen eller särbehandlingen har inte enbart positiva effekter,
eftersom den delvis förstärker kasttänkandet och därmed bidrar till systemets fortlev-
nad även i mera blandade stadsmiljöer.

2.4 De studerade byarna

VCDS arbetar i dag i ett 40-tal byar i Marakkanam och Olakkur Panchayat Unions
och i ett 20- tal byar i Karasanor i Vanoor Panchayat, i South Arcot District i delstaten
Tamilnadu i södra Indien. Området ligger ca 15 mil söder om staden Chennai och är
ungefär 15 kvkm stort. Några av byarna ligger nära delstaten Pondicherry ca 5 mil
österut vid Bengaliska viken. Området är torrt, det finns ingen flod eller andra bevatt-
ningsmöjligheter, man är helt beroende av monsunregnen.

Runt VCDS:s huvudkontor i byn Vellakulam finns mer än 100 byar med sammanlagt
drygt 100 000 invånare. Av dessa är 30% Paraiyan och 22% Vanniyar Utöver dessa
två finns ett antal kastgrupper av varierande storlek och bestående av något högre
kaster.

80 % av befolkningen är analfabeter och nära 70 % är småjordbrukare och jordlösa
lantarbetare. Jordbruk, saltframställning (ur havsvatten) och stenbrottsarbete är hu-
vudsysselsättningarna i detta område. De flesta småbönderna måste även arbeta
som lantarbetare åt de större jordägarna för att klara ekonomin. Byarna i detta om-
råde skiljer sig inte markant från andra byar Sydindien i fråga om social och ekono-
misk utveckling.

2.5 Socio-ekonomiska förhållanden

VCDS beskriver de socio-ekonomiska förhållandena i området 1980 (dvs före sin
verksamhetsstart där) enligt nedan. Denna beskrivning gäller enligt VCDS än idag i
de flesta sydindiska byar.

Jordägarna betalade inte fastställd lagstadgad minimilön till lantarbetarna. Minimilö-
nen var 7 rupier för män och 5 rupier för kvinnor för fem timmars arbete. Salt- och
stenarbetarna m fl fick vare sig regelbunden eller rätt lön och var därför ofta skuld-
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satta hos sina arbetsgivare. Kreditinstituten hjälpte bara de rika och inte de fattiga p g
a bristen på säkerhet vilket ledde till utsugning av privata långivare (ockrare). Reger-
ingens understödsprogram för SC, små- och marginalbönder nådde inte dessa efter-
som programmen kontrollerades av jordägande politiker. Byborna levde under dåliga
hygieniska förhållanden och hälsovården nådde inte fram. Det fanns inga organisa-
tioner som tog sig an de fattigas problem.

Politiker, polis m fl myndighetspersoner tog ingen hänsyn till och visade ingen re-
spekt för byborna och missbrukade sin makt och myndighet. Kasthinduer brukade
våld mot SC så fort de senare bröt mot "kastlagarna.” Bl a hindrades SC från att be-
söka templet, de var tvungna att använda särskilda muggar på teserveringarna mm.
Byborna visste inte till vilka berörda myndigheter de skulle vända sig beträffande oli-
ka byproblem och utsattes därför för överhetens godtycke.

Människorna levde som om de inte hade några rättigheter. De var inte medvetna om
att de enligt konstitutionen "som indiska medborgare har rätt till arbete och andra so-
ciala förmåner på lika villkor med andra” (som Martine uttryckte det) utan acceptera-
de tyst alla former av förtryck och utsugning från de rikas sida. De skyllde på karma
eftersom de inte själva hade vare sig individuell eller organisatorisk styrka. (Med
karma menas den folkliga föreställningen att det är summan av onda och goda hand-
lingar i ett tidigare liv som bestämmer den nuvarande livssituationen, såsom t ex
kasttillhörighet, medan ödet, vidhi (se ordlista), har förutbestämt enskilda händelser
redan vid individens födelse såsom när hon skall dö, vem hon blir gift med, om hon
råkar ut för en olycka i en viss situation eller inte, osv).

Kvinnorna betraktades inte alls som jämlika männen utan snarare som andra klas-
sens medborgare. Än idag bestäms deras giftermål, utbildning osv av deras föräldrar
och äldre anhöriga.

2.6 Kilsiviri och Siruvadi

De intervjuade kvinnorna kommer från de båda byarna Kilsiviri och Siruvadi. Dessa
byar valdes 1989 slumpvis bland byar som uppfyllde kriterierna att dels ha en sedan
en tid fungerande kvinnoförening, dels inte ligga för långt från VCDS-centret i byn
Vellakulam. Båda kriterierna sattes upp för att VCDS:s verksamhet skulle ha haft en
rimlig möjlighet att utöva något inflytande.

Kilsiviri ligger ca fem kilometer sydväst om Vellakulam medan Siruvadi ligger ca tio
kilometer nordost om Vellakulam. I båda byarna har VCDS bedrivit arbete bland
kvinnor sedan 1983 och i båda byarna bildades en kvinnoförening 1986. I Kilsiviri
bildades också 1986 en ungdomsförening och i båda byarna har animatören fått ut-
bildning i medicinhantering för vanliga och relativt enkla åkommor som feber, diarré,
huvudvärk, förkylning, sår, osv. Kvinnoföreningen i Kilsiviri har de senaste åren bara
fungerat av och till. Det beror på att animatören Ambika inte har arbetat kontinuerligt.
1992-93 förbjöds hon av sin man att fortsätta med arbetet . Under 1997 har hon inte
arbetat beroende på att hon vägrats heltidsarbete med den högre lön det innebär.
Byfolket vägrar samarbeta eller delta i möten om inte Ambika håller i dem. Någon
ungdomsförening finns inte längre i byn och VCDS håller inte heller längre med me-
dicinboxar. Ambika fortsätter dock att med egna medel hålla medicinbox hemma.
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De båda byarna är med avseende på ovanstående socio-ekonomiska förhållanden
representativa för området. Däremot är de var för sig särpräglade särskilt vad gäller
kastsammansättning och sysselsättningsstruktur. Båda byarna har en jämfört med
genomsnittet för området något annorlunda kastsammansättning - Paraiyan och Van-
niyar dominerar - och båda byarna har förhållandevis stor andel småjord-
brukare/lantarbetare, 93% mot ca 70% i genomsnitt för området.

Fördelningen mellan kvinnor och män skiljer sig i de båda byarna inte från området
som helhet, där kvinnornas andel av befolkningen är strax under 50%.

Byn Kilsiviri (bilaga 6) har totalt 1203 invånare varav 601 är kvinnor och  602 är män.
319 är barn under 15 år.

60% av befolkningen är av tillhör Vanniyar-kasten, och 30% Paraiyan-kasten. Bland
de övriga 10% invånarna finns relativt höga kaster representerade, bl a den jord-
ägande Pillaikasten, samt en muslimsk familj. Övriga kaster som är representerade
är affärsmannakasten Chettiyar, Kuruvai chetty (krukmakare) och Naidu, Devar och
Pandidar, samtliga jordbrukare.

93% av befolkningen är lantarbetare/småbönder och 4,5% är stenarbetare. Övriga
2,5% är hantverkare eller sysselsatta inom servicenäringar.

Den störste jordägaren i byn är en Paraiyan som äger 60 acres eller ungefär 60 tunn-
land. Den näst störste jordägaren är en Vanniyar med 30 acres. Många i kolonin ar-
betar utanför byn, bl a i Chennai och Kerala.

I byn finns två handpumpar för dricksvatten (grundvatten), två grävda brunnar för
regnvatten plus grundvatten, varav en bara halvfärdig i kolonin, samt en regnvatten-
damm för bevattning.

Siruvadi (bilaga 7) består av oor och tre kolonier och har totalt 3657 invånare varav 1
790 är kvinnor och 1 867 män. 890 är barn under 15 år. Siruvadi har sedan 1989 ut-
ökats med en koloni, som fått namn efter animatören där, Kamachi.

38% av befolkningen är Vanniyar och 43% är Paraiyan. Övriga kaster utgörs av hant-
verkarna Achari, samt Reddiyar, Pandidar, Pandaram och Mudaliar, samtliga (små)
jordägare. Hela 11% av befolkningen i Siruvadi är muslimer.

98% av befolkningen är lantarbetare/småbönder, de övriga 2% arbetar som hantver-
kare och inom servicenäringar.

Av de största jordägarna tillhör två Vanniyar med 100 resp 75 acres och en Reddiyar
med 50 acres.

I Siruvadi finns totalt sex allmänna och privata grävda brunnar för dricksvatten
(grundvatten plus regnvatten), två vattenhål eller smådammar för regnvatten och två
stora regnvattendammar för bevattning.
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2.7 Kastrelationer i de studerade byarna

Relationerna mellan Paraiyan-kasten (SC) och de övriga kasterna (BC) antyder en
attityd av härskare över tjänare och rent/orent-tänkande om än mindre klart uttalat.
Några citat får beskriva detta:

"Vi går till kolonin bara när vi behöver hjälp i jordbruket. Vi är inte ovänner.”  "Såna
som vi frågar inte.” "Jag kan inte göra någonting, men det finns folk som är emot SC,
du vet, människor är olika.” "Jag tror inte det är lätt att arbeta med sådana saker.
Som jag sa tidigare, folk har olika personlighet.” "Barn som kommer från SC-hem till
BC-hem känner sig besvärade eftersom de är uppfostrade som mindervärdiga.” "Det
är svårt att ändra på. Mahatma Gandhi jobbade för det här. Han lyckades inte, tror du
att vi kommer att lyckas?" (BC (Vanniyar), lärare, 46 år, icke-medlem, Kilsiviri).

"Vi har inte frågat BC och vi tror inte heller de vill vara med (i kvinnoföreningen) p g a
kast och religion. Vi får inte gå i deras tempel och inte dricka i samma muggar. De
tycker vi är smutsiga och orena.” (SC, 35 år, medlem, Kilsiviri).

"De som är högre är alltid överst, de som är lägre är alltid underst" är en vanlig replik
på tal om relationerna mellan oor och kolonin, mellan BC och SC. Det traditionella
kasttänkandet illustreras väl i de regler som gällde för SC:s beteende vid möte med
en BC eller vid besök i oor.

Citaten hänvisar bl a till den situation då en SC (lantarbetare, "son") mötte en BC
(jordägare, "fader") på de smala bankarna som skiljer fälten åt. Det var en självklar-
het att SC gick åt sidan dvs ned i det leriga fältet så att BC kunde passera torrskodd
och ren om fötterna, eftersom han oftast hade sandaler på sig. I hela sitt uppträdan-
de skulle en SC klart visa att han eller hon tillhörde det arbetande folket, dvs sönerna
i den traditionella terminologi. Därför fick inte en SC vid besök i oor bära sandaler
eller paraply, SC-mannen fick inte bära sin lungi (höftskynket) nedhängande till ank-
larna, han fick inte heller ha en handduk över axeln för att torka bort svett i ansiktet.
SC skulle alltid visa att de arbetade i sitt anletes svett under den brännande solen på
de leriga fälten. Då kan man inte ha lungin nedsläppt, den måste vara uppvikt till
knäna, man kunde inte ha sandaler i gyttjan och man blev svart och svettig av solen.
Att visa respekt och underdånighet innebar också att man klev av oxkärran eller cy-
keln om man mötte en BC.

Som påpekats ovan finns vissa drag av denna fader-son-attityd kvar men överlag har
situationen nu förändrats till det bättre.

3 Studerad organisation

Under 1970-talet bildades i Indien ett flertal frivilligorganisationer (Non Governmental
Organizations, NGO, se ordlista) med landsbygdsutveckling på programmet. Idéer
om hjälp till självhjälp styrde ofta dessa organisationers arbete, vilket innebar att by-
borna fick hjälp att själva ta itu med sina problem och att lösa dem. Dessa organisa-
tioners arbete följde ofta målsättningarna i de utländska biståndsprojekten och grun-
dade sin verksamhet på en bristanalys och försökte sedan avhjälpa konstaterade
brister.
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Andra organisationer engagerade sig mer i kampen för sociala och ekonomiska för-
ändringar och såg mer på förutsättningarna för utveckling på det lokala byplanet.
Genom att organisationerna är inhemska finns i dessa en förståelse av lokalsamhäl-
let i sitt sociala och ekonomiska sammanhang. En av dessa organisationer är Village
Community Development Society, VCDS.

3.1 VCDS

VCDS bildades i november 1979 och registrerades i februari 1980. Registreringen är
viktig då den innebär att organisationen är godkänd av regeringen och får ta emot
ekonomiska bidrag bl a från utlandet. Verksamheten finansieras främst genom bidrag
från organisationer i Sverige, Danmark, Finland, Holland, Belgien och Tyskland  samt
från Emmaus International i Frankrike. En inhemsk organisation, LEISA, som är ett
nätverk för spridning av ekologiska jordbruksmetoder, bidrar med lön för tre anställda
engagerade i VCDS:s ekologiska jordbruksprojekt samt med hyra av kontorslokal på
VCDS. En mindre del av verksamheten finansieras av inhemska donationer och bi-
drag. VCDS har numera också egen inkomst från det ekologiska jordbruket och från
kursavgifter från studenter vid Lärarhögskolan i Stockholm, som sedan 1993-94 årli-
gen förlägger studiebesök hos VCDS.

VCDS är medlem av Emmaus International med säte i Frankrike.

3.2 VCDS:s organisation och personal

Beslut om verksamheter, mål, innehåll, omfattning m m fattas av en styrelse och an-
svarig för genomförandet är sekreteraren.

Det egentliga arbetet ute i byarna genomförs av fältarbetare, s k animatörer. Dessa
rekryterar frivilliga medarbetare, varav några arbetar heltid, några på deltidsbasis och
andra som rena volontärer.

Animatörerna är således nyckelpersoner inom VCDS:s verksamheter.

Strategin bakom denna modell att nästan helt förlita sig på lokala bybor som anima-
törer, deltidsarbetande frivilliga och volontärer gör verksamheten mer oberoende av
VCDS då dessa animatörer och andra frivilliga stannar kvar i sina hembyar och fort-
sätter arbetet även om VCDS lämnar området. Avsikten är således att garantera
permanent aktivitet såväl som kontinuitet i byarna.

Vid undersökningstillfället fanns i de två områdena totalt 43 anställda varav 35 var
fältarbetare. 11 ingår i staben i VCDS:s två arbetsområden. Det gamla området heter
Vellakulam and det nya heter Karasanor. Utav de 43 anställda var 22 kvinnor och 21
män. 20 av dem arbetar heltid och 23 deltid. 14 av deltidsarbetarna arbetar 2 tim per
dag 6 dagar i veckan i kvällsskolan, resten av deltidsarbetet varierar mellan 4 och 6
timmar per dag med kvinnoarbete och administration. 14 kvinnor och 9 män arbetar
deltid. VCDS arbetar i 60 byar, 40 i Vellakulamområdet och 20 i Karasanorområdet.
Mer än hälften av dessa är kontaktbyar vilket innebär att VCDS inte bedriver någon
särskild verksamhet där men besöker byarna någon gång då och då. Idag arbetar
VCDS aktivt i 18 byar i Vellakulamområdet och ca 5 byar har fått en kvinnoförenings-
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skylt. En skylt innebär att kvinnoföreningen är etablerad och man betalar medlems-
avgift.

Av de 35 fältarbetarna är 18 kvinnor och 17 män. 32 av dem är SC, tre lågkastiga (en
var 1989 av relativt hög kast).

Utbildningsmässigt har 23 av dem enbart grundskola, fem har gymnasieutbildning,
fyra har högskolestudier (säsongslärare för grudskole- och gymasieelever som
misslyckats i skolan) och tre av dem har inte gått i skolan (vakter och jordbruksarbe-
tare).

I Vellakulams kvinnoverksamhet finns tre kvinnliga animatörer på heltid och två på
deltid, en kvinnlig lärare i syskolan, en manlig arbetsledare och en samordnare. Alla
fem kvinnoanimatörerna har gått ut grundskolan, dvs 8:e klass. Syfröken, arbetsleda-
ren  och samordnaren har gymnasiekompetens.

3.3 Principer för mobiliseringsarbetet

Initiativtagaren till VCDS, S Martine, tillhör SC och arbetade tidigare i organisationer
som i sin verksamhet var inspirerade av såväl Paolo Freires teorier om "pedagogik
för förtryckta" som Mahatma Gandhis syn på ickevåldsaktioner. Metoderna som an-
vändes var också inspirerade av Freires "cultural action" i form av bydramer, och
medvetandegörande genom alfabetiseringsprogram, dvs mobiliseringsarbete. Dessa
verksamhetsformer anpassades till indiska förhållanden och tillämpades av VCDS.

VCDS:s mobiliseringsarbete grundar sig på följande principer:

-Analys av bysamhällets ekonomiska förhållanden. Denna analys grundar sig på
Marxs lära om arten av den feodalkapitalistiska utsugningen. Man uppsöker offren för
utsugningen, vilka i det indiska samhället framförallt utgörs av SC och en del lägre
kaster.

-Ett pedagogiskt sätt att närma sig problemet. I enlighet med Freires pedagogik
börjar man med konkreta företeelser som har med det dagliga livet att göra, t ex vat-
ten, brunnar, rätten att använda vatten osv.

-En sociologisk referens. Pedagogikens innehåll baseras på erfarenheter från det
sociala umgänget. Genom diskussioner klarläggs utsugningens natur och därigenom
hjälper man befolkningen att finna de bästa sätten att försvara sina rättigheter.

-En gandhiansk referens. Hit hör en fullständig icke-våldsprincip framförallt av filo-
sofisk art. Icke-våld har dock även strategisk betydelse då en radikal verksamhet
omedelbart skulle strypas om inte gruppen klart skulle ta avstånd från våld.

Dessa principer omsätts i praktiken av VCDS på följande sätt.

VCDS arbetar bara för och med offren för utsugningen, dvs SC och därför rekryteras
fältarbetarna, animatörerna, främst bland dessa. Animatörerna uppsöker de kastlösa
i byarna och genom samtal lär de känna folket och byn. Genom samtalen får anima-
tören reda på vilka problem som känns viktiga och mest akuta för byborna.



17

Animatören kontaktar också nyckelpersonerna i byn såsom byrådspresidenten (pan-
chayatpresidenten), byäldsten m fl och engagerar dessa att inbjuda bybefolkningen
till möten som arrangeras av VCDS. På dessa möten diskuteras t ex skolproblem,
vattenproblem och andra viktiga problem och med byfolkets hjälp löses problemen.
Man startar utbildningsaktiviteter, sparprogram, hälsoutbildning, träningsprogram och
man organiserar aktiviteter för att lösa problem som känns angelägna för byborna.
Man anordnar också sporttävlingar och kulturella program, skriver sånger och orga-
niserar konferenser och seminarier mm.

Härefter görs med hjälp av nyckelpersonerna en sociologisk studie av hela byn.
Detta kan ta mellan 6 månader och 2 år beroende på hur samarbetet fungerar. Under
tiden skriver man och spelar upp teaterstycken som beskriver byns problem, fördo-
mar, vidskepelser, hygienförhållanden mm samt politiska, sociala och ekonomiska
faktorer, som utgör hinder för utveckling. På kvälls- och andra möten diskuteras se-
dan dessa problem och orsakerna härtill. Dessa diskussioner leder oftast till insikten
att de bakomliggande orsakerna är av social och ekonomisk natur, dvs är en rättvi-
sefråga. Man pratar om hur det skulle kunna vara och hjälper byborna att finna fram-
komliga vägar att lösa problemen och bästa sättet för dem att försvara sina rättighe-
ter. Ofta måste byborna göra uppvaktningar, demonstrera, hungerstrejka osv för att
få gehör för sina rättmätiga krav. Mobiliseringen har börjat.

3.4 VCDS:s övergripande mål

Det övergripande målet för VCDS:s verksamhet har formulerats enligt följande:

VCDS skall utbilda de förtryckta människorna så att de kan befria sig själva och bli
oberoende genom självhjälp, dvs de skall bli kritiska och kreativa, bekämpa orättvisor
och bli fria och oberoende genom utbildning och ekonomiska program.

3.5 Metoder

De metoder VCDS använder baseras till stor del på Paolo Freires idéer om "cultural
action" och med "pedagogik för förtryckta.” VCDS arbetar således med:

-utbildningsaktiviteter för att skapa kritisk medvetenhet

-dramer och sånger för att bryta tystnadskulturen orsakad av kast- och politisk do-
minans

-träningsprogram för ungdomar och vuxna för att bl a ge människor värdighet, iden-
titet och självrespekt

-gatumöten, massmöten, konferenser, seminarier, sport och kulturella aktiviteter för
att skapa "vi-anda"

-massaktiviteter såsom demonstrationer, protestmarscher, hungerstrejker mm  för
att ge uttryck för kollektiv styrka gentemot myndigheterna
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-ekonomiska aktiviteter för att skapa arbetstillfällen och inte minst för att förhindra
migrationen till storstäderna

-hygien- och hälsoutbildningsprogram, utnyttjande av lokalt tillgänglig billig medi-
cin mm för att förbättra hälsoläget och undanröja vidskepelse.

3.6 Strategi/delmål

Innehållet i punkterna ovan framgår av ”Aims and objectives”, eller strategi, formule-
rat 1980. Enligt dessa skall VCDS:

- lära illiterata män och kvinnor samt barn som hoppat av skolan att läsa och skriva
och göra dem medvetna om sina dagliga problem genom att analysera betydelsen
och historien av nyckelorden som vanligen används i det dagliga livet

- hjälpa dem att använda sina nyvunna kunskaper och färdigheter för att lösa sina
grundläggande ekonomiska, sociala och kulturella problem

- hjälpa folket att konstruera små läsrum i byarna

- hjälpa fattiga elever med textböcker och andra faciliteter för att få bättre utbildning

- arbeta för att undanröja okunskap, vidskepelse, myter, tabun, tron på ”ödet” osv

- förbereda dem för ett effektivare deltagande i utvecklingen av sina byar, Panchayat
(byrådet), (del)staten och landet

- genomföra vuxenutbildning och förse byarna med nödvändiga audio-visuella hjälp-
medel för att uppnå baskunskaper i medborgerlig medvetenhet, sanitet, hygien, häl-
sa, ledarskapskvaliteter, lokal administration, nutrition, barna- och mödravård, etc

- tillhandahålla hälso-, läs-, rekreations- och kulturella faciliteter för att förbättra situa-
tionen för de förtryckta

- utbilda och utveckla en känsla av ansvar, sanning, ärlighet och enhet mellan byarna

- utbilda och främja organiserandet av bondekooperativ

- arbeta för bildandet av kvinnoföreningar, föräldraföreningar i skolorna och barna-
vårdsföreningar

- utbilda och hjälpa till att etablera hantverk, undanröja arbetslöshetsproblem och
höja den ekonomiska levnadsstandarden

- Samhället skall fungera, utan vinst, för den gemensamma välfärden för människor-
na utan partiskhet för politiska partier eller religion.
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3.7 Särskilda mål för kvinnoverksamheten

Särskilda mål har formulerats för VCDS’s kvinnoförening Navayothi Women’s Move-
ment:

1. Utplåna okunskap genom att göra kvinnors utbildning obligatorisk

2. Skapa jämlikhet med män och förändra inställningen att kvinnor är underordnade
män

3. Rätt till egendom för kvinnor måste bli en realitet

4. Lika möjligheter måste ges till anställning på alla nivåer

5. Systemet med hemgift måste upphöra i alla former

6. 50% av (del)stats- och parlamentsplatserna måste reserveras för kvinnor

7. Stoppa användandet av kvinnor i kommersiella publikationer och våldtäkt av kvin-
nor

8. Tvångsgiftermål måste avskaffas

9. Dödandet av flickebarn och barnäktenskap måste avskaffas

3.8 Verksamheter

VCDS:s verksamheter omfattar:

Rådgivning till lantarbetarorganisationen och kooperativen (stenarbetar- resp saltar-
betarkooperativ), vilka bildats efter VCDS:s mobiliseringsarbete 1982-83. VCDS stö-
der dessa organisationer som rådgivare men blandar sig inte i deras verksamhet i
enlighet med principerna för mobiliseringsarbetet. Arbetet med stenkooperativet är
nedlagt. Anledningen är att den av regeringen tillsatte sekreteraren försnillat pengar
genom att han förfalskat fakturor för den icke läskunnige ledaren. Följden blev att
kooperativet blev skyldigt staten Rs 30 000 som det inte kan betala och då måste
verksamheten läggas ned. Ännu idag pågår en rättsprocess, men ingen verkar ta tag
i den och se till att den avslutas.

När lantarbetarorganisationen blivit självgående koncentrerade sig VCDS i stället på
att aktivera och mobilisera de unga i byarna för att bilda ungdomsföreningar. Av-
sikten med denna satsning var bl a att medlemmarna senare kan bli aktiva i bl a lant-
arbetarföreningarna. 1989 fanns ungdomsföreningar, youth associations, i åtta byar.
Verksamheten leddes centralt av två ungdomsledare, varav en samordnare för de
åtta volontärerna som i sina resp hembyar ledde var sin förening. Ungdomsförening-
arna har inga verksamheter 1997, men vid sportevenemang eller demonstrationer
bjuds några av ungdomarna in. Redan 1992 tog ungdomsstyrelsen på ett möte i Ve-
peri upp att det fanns en farhåga att VCDS skulle avveckla ungdomsverksamheterna
för att i stället satsa mer på kvinnoverksamheterna.
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VCDS stödde genom fri stödundervisning skolgången för bypojkar som främst av
ekonomiska skäl avbrutit sina studier. Många av pojkarna deltog också i ung-
domsgrupperna och var potentiella aktiva och frivilliga. Stödundervisningen var för-
bunden med mobiliseringsarbetet genom att samtidigt behandla de samhälleliga pro-
blemen. Två stödundervisningscenter drevs med hjälp av tre lärare med akademisk
utbildning (men saknar lärarbehörighet). På grund av bristande finansieringsmöjlig-
heter har man gjort om stödundervisningen till en 15-dagars ”Sommarkurs”, där bli-
vande 10:e klasselever får extra hjälp i engelska och matematik.

VCDS driver kvällsskolor eller s k non-formal education, NFE, för elever som av en
eller annan anledning slutat skolan i förtid. Utöver ren skolundervisning diskuteras
byarnas problem och sätt att lösa dem. 1989 fanns det 6 kvällsskolor. För närva-
rande drivs 14 sådana kvällsskolor i Vellakulamområdet med var sin lärare, av vilka
de flesta har grundskoleutbildning och några har studentexamen. På VCDS centret
finns en "tillsynsman" (super-visor) med akademisk utbildning.

VCDS drev också en vanliga primärskolor på lågstadienivå. Avsikten med dessa var
att få barn, som annars inte skulle ha gått i skolan, att börja i VCDS skola. Undervis-
ningen bedrivs av lärare utan någon högre utbildning. VCDS har lyckats överlåta två
primärskolor som de startat till staten. Detta skedde i början respektive i slutet av
1980-talet.

En viktig del i VCDS:s arbete är att försöka engagera de unga flickorna i verksam-
heten. Av traditionella skäl hålls de unga kvinnorna instängda i hemmet i väntan på
giftermålet. VCDS driver därför en syskola vars syfte, utöver att lära ut sömnad, bl a
är att lättare skapa förtroende genom att erbjuda något konkret. Verksamheten är
inte kontroversiell och underlättar således för VCDS att bli accepterade.

VCDS driver också en Kulturgrupp som består av 10-12 ogifta flickor (oftast i tonårs-
åldern) och som har utvecklats till en musik- och teatergrupp vars viktigaste uppgift
är att delta i och stödja mobiliseringsarbetet med sånger, dramer mm. Till gruppen är
också knuten viss stabspersonal. Många har bytts ut och tillkommit i kulturgruppen,
även dess ledare. Speciella musiker engageras vid behov. 1989 fanns det en sär-
skild kulturgrupp, som skrev alla texter och all musik själv, nu får många av VCDS:s
personal delta i teaterverksamheten. VCDS utbildar och ger träning i teaterverksam-
het till andra NGO´s.

VCDS har bl a anordnat resor för medlemmarna i södra Indien för att skapa kontakter
och utbyta erfarenheter med kvinnor i andra delar av delstaten Tamilnadu.

Det huvudsakliga intresset för denna studie utgörs av kvinnoföreningarna som finns i
18 byar, tre fler än 1989. Även här är naturligtvis mobiliseringsarbetet det huvudsak-
liga syftet. Genom föreningen och via animatören aktiveras kvinnorna att formulera
sina egna och sina byars problem och att finna vägar att lösa dem. Sex animatörer
arbetar med de arton föreningarna och de 22 kontaktbyarna. Centralt finns en sam-
ordnare för verksamheten.

I de två studerade byarna har VCDS startat kvinnoföreningar. I Kilsiviri finns också en
ungdomsförening, som dock är overksam.
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3.9 VCDS:s verksamheter bland kvinnor 1997

VCDS redovisar i årsberättelsen för 1997 sina verksamheter för kvinnor enligt följan-
de:

”VCDS har organiserat kvinnorörelse och arbetat oavbrutet sedan 17 år för kvinnors
medvetenhet, självförtroende, jämlikhet, befrielse från männens förtryck och från tra-
ditionellt förtryck, att skapa ett samhälle där människorna kan leva i ett kast- och reli-
gionsfritt samhälle, öka de ekonomiska möjligheterna så att kvinnorna också kan be-
stämma över sig själva och för att kvinnor skall få platser i de politiska organisatio-
nerna.”

”VCDS organiserar kvinnor i byar och arbetar bland kvinnor med hälsoarbete, spar-
program, syskola, utbildning i medvetandegörande, miljöutbildning vilket medför för-
ändringar bland kvinnorna och skapar kämpaglöd. När kvinnorna kämpar mot orättvi-
sor skall de inte vara ensamma, därför har kvinnor organiserat rörelser och gått ihop
med distriktets kvinnorörelse, Tamilnadus kvinnorörelse och Indiens kvinnorörelse,
så att kvinnorna kan sprida över världen att de kämpar mot individuella problem, da-
gens traditionella förtryck och förnedring och männens förtryck mot kvinnorna.”

”VCDS centre arbetar för självhjälp som den bästa hjälpen, för jämlikhet mellan kvin-
nor och män, för att förbättra den egna ekonomin, att utveckla ett spartänkande.”

”VCDS förstod att man inte kan lyckas med att göra illiterata män och kvinnor till litte-
rata och ger därför utbildning genom kulturteater om bl a kvinnoförtryck, miljö, ekolo-
giskt jordbruk, örtmedicin osv så folk lättare förstår.”

VCDS driver syskolor och har startat ett kvinnomagasin.

I ”Kvinnorörelsens bybank”, ett nytt sparprogram, deltar 450 kvinnor från 18 byar.
Under nio månader 1997 har dessa kvinnor tillsammans sparat 67 000 Rs (motsvarar
cirka 200 Rs per person och år). Ett bonussystem innebär att ett årssparande på
sammanlagt 500 Rs ger 100 Rs i bonus, ett sammanlagt årssparande på 1000 Rs
ger 200 Rs i bonus. Programmet skall löpa över tre år.

Man jobbar också med införande av ekologiska odlingsmetoder.

Av årsberättelsen framgår också att man arbetar med de statliga understödspro-
grammen. Genom kvinnorna skall byborna få sina rättigheter avseende byns grund-
läggande behov tillgodosedda, samtidigt som kvinnorna skall göras medvetna om sin
situation genom träning och utbildning.

Under viktiga händelser i årsberättelsen redovisas ännu en verksamhet: ”Flood ac-
tion (husprogrammet): VCDS har jobbat hårt för att hjälpa fattiga som har blivit drab-
bade av monsunen.”

Vid utvärderingen 1989 agerade VCDS i stort sett ensamma ute i byarna, men idag
finns i vissa byar 2-4 externa aktörer, såväl frivilligorganisationer som statliga låne-
program.
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4 Studerade kvinnor

4.1 Den traditionella kvinnorollen

Kvinnorollen börjar formas redan i tidig ålder. Småflickorna uppfostras till att ta hand
om familjen och att bli en god husmor. Deras skolgång avslutas vanligtvis i och med
utgången ur primärskolan, dvs efter femman, oftast beroende på att de skall hjälpa till
att passa yngre syskon och i övrigt hushållsarbete. Att de kan genomgå hela primär-
skolan beror ibland på att välvilliga lärare låter flickorna ta med sig sina småsyskon
som de skall passa. Utbildning i övrigt är oviktig eftersom hennes enda uppgift skall
vara att ta hand om sin man, som betraktas som hennes Gud, sina barn och hushål-
let.

Flickorna giftes bort mycket tidigt och så fort de fått sin menstruation stängs de in i
hemmet för att uppfostras till kvinna och husmor i avvaktan på giftermålet. Vem de
skall gifta sig med, vilken utbildning de skall få och i övrigt deras framtid beslutar för-
äldrarna och äldre anhöriga om. När den unga flickan/kvinnan sedan är bortgift
övertages denna uppfostran av svärmodern, som traditionellt skall vara flickans fas-
ter eller ingifta moster.

En annan anledning till att hon hålls inne under uppsikt är att hon vid giftermålet
måste vara oskuld, något som hon alltså riskerar förlora om hon släpps ut.

Även som vuxen gift måste kvinnan fråga sin man om lov att gå ut. Det är traditionellt
mannen som står för de externa kontakterna. Traditionellt var det därför mannens
uppgift att svara för hushållsinköpen. Denna i sig trygga men föga självständiga eller
utvecklande situation har börjat förändras men speglar väl vilket "mörker" kvinnor
fortfarande kan befinna sig i.

Mannen har traditionellt total makt över sin kvinna. Duger hon inte av någon anled-
ning kan han bara beordra henne att återvända hem. Kvinnan däremot har inget so-
cialt stöd om hon vill lämna sin man. Hon måste uthärda trots misshandel och en ofta
förstörd ekonomi (ofta pga mannens alkoholmissbruk).

Kvinnans ställning i familjen avspeglar också hennes ställning i samhället i övrigt. Ett
sydindiskt talesätt säger: "Morgon kommer inte av hönans kacklande, morgon kom-
mer bara av tuppens galande.” Utan sin man, den gula tråden runt halsen (motsvarar
vigselringen) med talin (särskilt guldsmycke för gifta kvinnor) och utan bothu (skön-
hetsprick i pannan målad med ett purpurfärgat pulver, kum-kum) är hon inte mycket
värd i samhället. Som änka måste kvinnan avstå sin gula tråd med talin och hon får
inte smycka ut sig med bothu. För en änka eller för en frånskild kvinna är det mycket
svårt eller nästan omöjligt att gifta om sig. Däremot klarar sig en ensam man bra, han
kan alltid gifta om sig. De olika sociala lagarna för kvinnor och män är mycket diskri-
minerande för kvinnan. Hon måste åtminstone ha en man någonstans. Det är inte
underligt att kvinnan köper sprit till sin man eller betalar hans skulder i spritbutiken.
Hon härdar ut för att få behålla sin tali och sitt kum-kum. Kvinnan lever verkligen bara
genom sin man.
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4.2 Några citat ur intervjuerna

Så fort kvinnan blivit vuxen, dvs när hon fått sin första menstruation, upphör hennes
relativa frihet. Det är nu hennes inskolning i kvinnorollen som maka och mor tar sin
början. Under tiden övervakas hon noga så att hon kan bli anständigt gift.

”När jag var liten levde jag lycklig, gick fritt här i byn, men när jag blev vuxen blev allt
hårdare så att jag inte får gå fritt till affären. Jag känner mig som en fågel utan vingar,
jag vill att flickorna skall arbeta. Men föräldrarna stoppar flickornas utbildning efter
primärskolan, för om flickorna läser vidare blir de ohanterliga säger föräldrarna.” (Icke
medlem, 19 år)

”Det är många som rymmer hemifrån på grund av kärlek, andra gifter sig anständigt.
Här i byn är det många kärleksgiftermål.” (Icke medlem, 28 år)

”Min mamma ville att jag skulle gifta mig med hennes bror, då kan min mamma ha
bättre förbindelse med sin mors sida av familjen. Jag i min tur gifte bort min äldsta
flicka till en änkeman som hade sex barn, den äldste var bortgift. När vår dotter fick
ett dödfött barn vill inte änkemannen leva med henne. Vår flicka bodde hos oss i två
år. Det var jobbigt och vi kunde inte hålla en ung flicka hur länge som helst, tänk om
hon gick fel väg (dvs började sällskapa med någon pojke), så vi gifte bort henne till
en fattig kille, en daglönare i Chennai, långt från vår åsyn.” (F d medlem, ca 42 år)

Kvinnans roll är först och främst att ta hand om sin man och att sköta hushållet.

”Min man hjälper inte till utan säger `Varför finns du, tror du?´. Min man är värst, om
man gjort något dumt är det första han gör att slå mig. Jag har inga flickor, alla tre är
pojkar. Jag orkar inte med hushållet.  Jag har gått igenom familjeplanering, känner
mig svag.” (Icke-medlem, 28 år)

"Jag satt och ammade så jag bad min man lägga in ved i spisen. Du skulle ha sett
honom. Då tog han en kruka med vatten och hällde i spisen och sa: 'Idag säger du till
mig att lägga in ved i spisen, imorgon säger du väl till mig att mala kryddor och diska.
Varför tror du jag är gift med dig. Du skall lyda och passa upp mig'."  (Icke-medlem,
ca 25 år).

Denna berättelse är visserligen extrem, men mannens svar ger brutalt uttryck för
kvinnans ställning och roll i familjen. Hon är ensam helt ansvarig för familjen och
hushållet, men inget annat. Kvinnan var ofin nog att be sin man om hjälp med sina
sysslor.

Även om mannen frivilligt åtagit sig kvinnans syssla kan det vara svårt för kvinnan att
känna sig fri.

”En dag var jag med på ett stort möte som VCDS anordnade vid biografen om kvin-
nor och husbygge. Det dröjde inte länge förrän min man kom och hämtade mig för att
barnet skrek.” (Medlem, 26 år)

Flickebarn är inte lika mycket värda som gossebarn och kvinnor som inte föder söner
är inte lika mycket värda som andra kvinnor.
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”Min man sa: `Vi har två flickor, varför ska du operera nu, vänta med operationen.
Mina båda bröder har barn (pojkar) och jag har ingen efterträdare (som för familjens
namn vidare).” (F d kulturgruppsmedlem).

Mannen har total makt över kvinnan och hon är helt beroende av att ha en man i sin
närhet.  För att klara sig måste hon därför göra stora uppoffringar.

"Jag har försökt att ändra min mans spritmissbruk men det lyckades inte, det blev
bara värre. Min man skickades från jobbet då han hade högt blodtryck. Han dricker
varje dag annars blir han darrig. Kanske gör han det medvetet för att få pengar. Jag
tycker synd om honom och ger honom därför fyra rupier per dag men det räcker inte.
Han dricker på kredit och är skyldig 35 rupier som jag måste betala ur matkassan."
(Medlem, 40 år).

Kvinnan är så fri som mannen tillåter.

”Jag är rädd, min man har sagt: `Jag kommer att hugga benen av dig, om du fortsät-
ter på VCDS´. Tänk, vem kan laga mat åt mina barn, så jag slutade för några måna-
der sen.” (F d animatör, 41 år).

”Mina föräldrar dog och min mans spritproblem blev värre och han blev mer och mer
misstänksam mot mig. För att kolla om jag går till VCDS eller kommer hem sent bru-
kar han klistra papper på tre-fyra ställen mellan dörrkarmen och dörren eller stoppar
papper eller något i haspen för att testa om jag lämnar huset på nätterna. Jag för-
sökte leva med det men det blev inte länge. En dag sa min man att jag fick sluta med
VCDS. Ofta bråkade min man med mig. Han jobbade inte utan drack och slog mig för
(han trodde) att jag hade en karl.” (Medlem, 35 år).

Kvinnor utan män i närheten får agera därefter.

”I grannhuset finns en karl och det är bra. Om det händer något i familjen eller på
natten med tjuvar kan det vara bra att ha en karl hemma. Att vara ensam kvinna är
inte så lätt alla gånger. Jag har inget ordnat liv med min man, det är mitt öde, jag får
hålla mig på min kant.” (Medlem, 39 år).

Kvinnan måste uthärda och flera uttryck beskriver detta.

"Vare sig han är som sten eller som gräs så är han dock min man (Gud)" är ett syd-
indiskt uttryck och en inte ovanlig replik i dessa sammanhang.

"Även en liten gosse är alltid man. Maken kan vara sten eller gräs men han är ändå
alltid man. Mannen är Gud.”

Så länge den gifta kvinnans man är vid liv har hon en högre status i samhället. När
hon är änka degraderas hon, hon blir isolerad vid vissa ceremonier och har inte
samma rörelsefrihet.

”Änkor betraktas som sämre kvinnor. Man vill inte möta dem när man är på väg till
något arbete eller över huvud taget på morgonen. Folk tänker inte att de också är
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människor som vi. Det blir bråk ibland, när änkan ställer frågan: `Varför flyttar du på
dig eller varför gömmer du dig? Är jag en dålig kvinna´?” (Icke-medlem, 28 år).

4.3 Förändringen bland kvinnorna

Åtta år senare är intervjuerna med icke-medlemmarna fortfarande korta. Många icke-
medlemmar har blivit medlemmar men de deltar inte i mötena. De flesta kvinnor som
inte deltar i mötena eller i träningen på VCDS har fortfarande svårt att uttrycka sig, de
är fortfarande fåordiga och berättar ofta uppgivet om sina egna och ibland om kvin-
nors situation och problem. Både medlemmar, som bara har varit kort tid hos VCDS,
och icke-medlemmar vänder sig ofta till omgivningen eller till sin man och frågar ”Vad
tycker du?”. ”Har jag svarat bra?”.  Svaren speglar ofta omgivningens inställning och
attityder.

Med animatörerna och dem som har varit med i VCDS länge och deltagit i träning på
VCDS-centret var intervjutiden längre och berättelserna var mångordiga. Vissa av
animatörerna berättade gärna om hur deras situation var tidigare, hur ”duktiga” de
har blivit sen de började på VCDS och om uppnådda framgångar i deras arbete och
personliga utveckling, hur respekterade de blivit och de utstrålar en hel del självför-
troende.

Icke-medlemmarna redovisade vilka materiella framgångar såsom gatlampor, brunn
osv som VCDS (mera sällan som kvinnoföreningen) lyckats åstadkomma, ”… mer är
det inte”.

Vissa animatörer och medlemmar betonade gärna och med stolthet de uppnådda
icke-materiella framgångarna som ger kvinnor erkännande och självrespekt. De
nämnde också ofta svårigheterna att få ut de unga flickorna ”i ljuset” och såg det som
viktigt att lyckas med detta. De ifrågasätter härigenom och genom sitt agerande den
traditionella kvinnorollen som underdånig mannen, en roll som icke-medlemmarna
inte vågade ifrågasätta.

Beskrivningen av framstegen i sammanfattningen från 1989 visade sig 1997 egentli-
gen bara gälla ogifta (änkor) animatörer eller medlemmar, som arbetat för eller varit
med i VCDS under en längre tid. En av animatörerna hade slutat för att hennes man
hotat ”hugga benen” av henne om hon fortsatte sitt engagemang i VCDS.

Av de fjorton citat som illustrerar den traditionella kvinnorollen är bara fyra icke-
medlemmar medan de tio övriga antingen är medlemmar eller fd medlemmar eller fd
animatörer. Gemensamt för dessa tio är att de fortfarande har en man de måste lyda
eller ta hänsyn till och som är anledningen till att de slutat som aktiva.

En klar tendens i dessa intervjuer är att kvinnans utveckling/jämställdhet/förmåga
beror på mannens inställning eller på hennes civilstånd. De som visar viss självstän-
dighet och som har självförtroende är samtliga änkor eller på annat sätt oberoende
av en man och att de länge varit involverade i VCDS. Att det är så beror naturligtvis
på att de inte har något att förlora och på att de måste kämpa för att överleva. För
dessa kvinnor har säkert VCDS kunnat bidra till utvecklingen.
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De flesta kvinnliga animatörerna är äldre och två av dem är änkor. Dessa och de
medlemmar som får tillåtelse av sin man kan ta engagemanget som utmaning, men
inte animatörer och medlemmar som fortfarande är beroende av sin mans tillåtelse.
Det är mannen i familjen som bestämmer.

Gifta animatörer och medlemmar är lika beroende av sin mans tillåtelse som gifta
icke-medlemmar.

Både animatörer och medlemmar påtalade det förtal och de rykten som förekommer
gentemot kvinnoföreningen och dess medlemmar. Icke-medlemmarna tog detta på
allvar och ville eller vågade därför inte utsätta sig för det. Animatörer och medlemmar
är mer benägna att förklara detta som utslag av avundsjuka, okunskap och liknande,
men det finns också prov på att även icke-medlemmar ser denna koppling.

Vissa av de icke-medlemmar, som jag intervjuade förra gången, har blivit mer med-
vetna om hur till exempel politiker fungerar före och efter ett val och vilka rättigheter
det finns för byborna såsom lånemöjligheter och andra statliga program. Även pro-
blemet med den växande hemgiften har de kunskap om. De hänvisar till att de får
kunskap från radio, TV, tidningar och böcker. Det finns radio i de flesta hus. TV finns
i vissa hem men det finns åtminstone en TV för folket i varje by. ”Jag hörde på radio
att två flickor dödades pga av hemgift”. ”Jag har hört, läst tidning och lyssnat på radio
och lånat böcker från en affär”. ”På söndagar kl 14.00 sänds ett program på radio om
kvinnors situation”.

Icke-medlemmarna är liksom medlemmarna medvetna om sin situation och har fått
kunskaper om kvinnans rättigheter i samhället och i familjen. Många medlemmar har
fått personlig styrka genom sitt deltagande i kvinnoföreningen. ”Vi kan, vi vill”-anda
genomsyrar de flesta kvinnliga medlemmarna, men ”vi törs”-anda bara vissa anima-
törer som har jobbat länge med VCDS och är änkor eller på annat sätt oberoende av
en man. Övriga animatörer och medlemmar är, liksom icke-medlemmarna, fortfaran-
de beroende av sin mans godkännande för att våga. Genom omgivningens inställ-
ning och påtryckning på mannen får de sällan detta godkännande och utan mannens
godkännande kan de inte delta aktivt i VCDS:s aktiviteter.

Många icke-medlemmar har fått information genom massmedia och de ensamståen-
de av dess kvinnor uppvisar i många stycken samma attityd, medvetenhet och själv-
ständighet som ”änkeanimatörerna”.

I intervjuerna kan också utläsas en tendens till ett maktspel mellan animatörer-
na:”…trots allt jag gjort så sätter hon (animatören) käppar i hjulet för mig”. Det hand-
lar om vem som bäst kan göra sig till favorit i byn. Oftare hör man nu, jämfört med
1989, från animatören ”jag” har gjort eller åstadkommit det och det. ”Jag lyckades
med detta trots att hon (animatören) motarbetade mig eller baktalade mig”.

På grund av VCDS:s husprogram har det skapats motsättningar dels inom medlems-
gruppen och mellan medlemmar och icke-medlemmar. ”Vi har inte fått hus trots att vi
har samarbetat med VCDS. Kalla dem som har fått hus till möte”.
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VCDS:s hantering av husprogrammet har gjort många medlemmar besvikna för att
de inte fått hus genom programmet: ”Vi ska strunta i vårt engagemang i VCDS:s ar-
bete eftersom vi blev besvikna för att vi inte fick hus”.

Även icke-medlemmar tycker i vissa byar att bara personalen har fått utdelning av
husprogrammet: ”VCDS har gjort bra saker men problemet just nu är husbygge.
Varför har personalen fått sina hus precis som om det är uppgjort”?

De byar som 1989 hade fungerande kvinnoverksamhet, t ex Nagar, Munnor och Kil-
siviri, har det inte längre för att det inte finns någon animatör. Animatörerna har för-
flyttats eller slutat på grund av låg lön eller familjeskäl, eftersom mannen avgör kvin-
nans deltagande i VCDS:s möten och aktiviteter.

De sista fem åren har VCDS utökat antalet aktiviteter och geografiska arbetsområ-
den, vilket lett till att det nödvändiga fördjupningsarbetet med kvinnorna har uteblivit.
Arbetsbördan har ökat inte bara hos animatörer utan för alla personal som jobbar på
VCDS. Detta har lett till klagomål på lönen, deltidsanställda kan inte ta
”kompletterande” arbete någon annanstans eftersom VCDS kräver att man alltid
måste vara beredd att ställa upp.

Hos både medlemmar och icke-medlemmar finns en besvikelse. VCDS skapar inte
de ekonomiskt generande verksamheterna som de önskar och de känner sig orättvist
behandlade i husprogrammet. Husprogrammet har skadat VCDS:s rykte i byarna.

4.4 Omgivningens inställning

Byinvårnarnas uppfattning om medlemmarna är i stort sett densamma som 1989, dvs
män och kvinnor som inte är delaktiga i VCDS´s verksamhet fäller kommentarer och
sprider rykten om medlemmarnas påstådda lösaktiga och slösaktiga leverne.

”Vad kan kvinnorna göra utan män? ”Det blir inte morgon av hönans kackel utan det
blir morgon av tuppens galande”.

”Vad har kvinnorna åstadkommit för att de har varit på VCDS, inte ett skit”.

Män i byn säger: ”Kvinnor får pengar till buss och gratis mat, därför springer de till
VCDS”.

”VCDS tar några flickor och åker till några ställen och dansar, sjunger och pratar och
det är inget annat vettigt VCDS kommer med”.

”De bara springer för att sladdra och äta mat i stället för att gå och tjäna 5-6 rupier.”
"De uppför sig som prostituerade.” "Hon träffar säkert en karl" osv.
"Några människor som är omedvetna eller avundsjuka säger: 'Se, nu skall hon hämta
ner himlen till jorden'.”

”Jaså ni ska visa upp er, att ni är så många från sangam så VCDS kan få pengar från
utlandet för sin egen del.”
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Män i byn säger: ”Kvinnor får pengar till buss och gratis mat, därför springer de till
VCDS.”

VCDS:s och kvinnoföreningens (animatörernas) verksamheter är provocerande mot
traditionerna särskilt beträffande kvinnans roll i familjen. Hindret för icke-med-
lemmarna från att engagera sig i kvinnofrigörelsen är konkret i familjen, där mannens
ställning hotas. Som citerats ovan berättade en av animatörerna att hennes man
sagt: ”Om du fortsätter med VCDS:s arbete kommer jag att hugga benen av dig”. En
annan animatör berättade att hon blev utelåst av sin man då hon kom hem sent från
möte med kvinnoföreningen. Flera kvinnor bland icke-medlemmarna angav att de
skulle vilja vara med men att de inte fått för sin man.

I intervjuerna framkommer också att omgivningens inställning hårdnat eller i alla fall
inte mildrats.

Det som sades 1989 att "VCDS arbetar för vår utveckling", "VCDS gör bra saker" och
som ofta nämndes som skäl till önskemålet om medlemskap, gäller inte längre bl a
på grund av husprogrammet. Vid kvinnomöte får animatörerna höra: ”Kalla dem som
har fått hus till möte”. ”VCDS bygger hus till dem som jobbar på VCDS” eller: ”Jag
har samarbetat med VCDS länge men har inte fått något hus, i stället är det icke-med-
lemmarna, som får.”

Det tycks inte enbart bero på att traditioner och auktoriteter hotas utan också på att
VCDS:s verksamheter ifrågasätts på andra sätt. Detta framkommer ofta på tal om
husprogrammet. Många är besvikna över hur det hanterats och denna misstro ökar
motståndet mot VCDS:s kvinnor:

”De snyggar till sig och går till VCDS och dansar och har sex med karlar där, därför
fick de hus.”

De lokala myndigheternas inställning till kvinnoföreningen redovisas av panchayat-
presidenten, tillhörig BC, i Siruvadi:

"Jag vill att de skall komma till mig och be om hjälp. Då kommer jag att hjälpa dem,
men de kommer inte till mig och frågar.” "De respekterar inte presidenten och vice
versa.”

Det är i första hand panchayatpresidenten som skall "uppvaktas" om hjälp med byns
problem som gatlampor, vatten osv. Kvinnorna har inte nöjt sig med tomma löften
från presidentens sida utan agerat vidare. I sin förtret häröver avslöjar presidenten
överhetens och också sin högre kasts syn på hur de skall respekteras genom att
människorna i ödmjukhet skall komma till honom och vördsamt be om hjälp.

Även här finns dock inslag av rädsla om hot mot status och auktoritet samt om det
okända och ovana i kvinnors agerande. Plötsligt kräver dessa "andraklassvarelser"
att panchayatpresidenten skall agera och leva upp till vallöften osv för att få behålla
sin position. Kvinnorna har blivit besvärande för de lokala myndigheterna och det
med helt legitima medel och med rättmätiga krav. Kvinnorna har blivit en maktfaktor.
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Även om många män fortfarande motsätter sig kvinnans engagemang i kvinno-
föreningen anger en hel del av de intervjuade medlemmarna att deras män och
svärföräldrar har ändrat inställning. Många medlemmars män tycks om än motvilligt
dock erkänna att kvinnoföreningen uträttat en hel del som de själva misslyckats med
eller inte vågat göra med tanke på såväl traditionerna som på kastrelationerna. Enligt
vad som framkommer bl a på möten med animatörerna är VCDS:s uppfattning att
kvinnorna inte bör engagera sig utan mannens godkännande. "Ni skall naturligtvis
inte bli medlemmar mot er mans vilja.” Detta är i sig en klok inställning men det un-
derlättar inte för kvinnor som vill bli medlemmar eftersom det inte sätter någon press
på mannen att ta ställning i frågan.

 Den relativa acceptans som VCDS lyckats skapa under åren har börjat naggas i
kanten. Många intervjusvar bekräftar detta.

”VCDS har gjort bra saker men problemet just nu är husbygget. Varför har persona-
len fått sina hus precis som om det är uppgjort?”

4.5 Husprogrammet

Monsunerna 1996 och 1997 var mycket kraftiga, floder i bland annat Tamilnadu
svämmade över för första gången sedan 1987. I det distrikt VCDS tillhör förstördes
totalt cirka 200 hus och ytterligare drygt 2000 hus skadades. Efter ett besök i områ-
det av Emmaus International beviljade de VCDS Rs 36 lakh eller Rs 3 600 000 (1
lakh= Rs 100 000) för återuppbyggnad av cirka 150 tegelhus. Taket, och sedermera
dörren,  skulle de drabbade själva stå för, samt arbetskraftsinsats. Kostnadsberäk-
ningen gjordes av lokal civilingenjör.

Varje hus bekostas av VCDS med Rs 15 000, allt härutöver betalas av den drabba-
de. För 150 hus blir det en totalsumma på Rs 22,5 lakh. Resterande summa, Rs 13,5
lakh, används till transport- och personalkostnader (dvs till VCDS-personal som del-
tar i programmet). En lastbil har köpts, dels med hjälp av dessa medel, dels med
hjälp av banklån, en chaufför (släkting till ledningen) har anställts för en fast lön av
2000 Rs per månad plus 250 Rs för varje dags körning.

Husen får bara säljas till VCDS. Med de villkor som anges i en överenskommelse
med den som tilldelas hus ur programmet innebär det i praktiken att de som ”får” hus
blir ’hyresgäster’ hos VCDS. De kan inte sälja huset till vem som helst, inte heller
belåna det. De kostnader de drar på sig för att klara av tak och dörr samt arbetskost-
nader måste de själva stå för. För de flesta innebär detta att de skuldsätter sig, oftast
till ockrare.

Två av animatörerna bygger hus som är dubbelt så stora som modellhuset och en av
dem bygger dessutom takterass (vilket innebär att husstommen/väggarna måste för-
stärkas väsentligt för att klara den extra tyngden som en takterass medför).

Eftersom det bara vara en mindre del av de behövande som fick ett hus av VCDS, så
är det lätt att förstå de svårigheter kvinnorna/animatörerna har att förklara dessa till-
delningar av hus. Ett försök lät så här: ”VCDS byggde hus till animatören för att hon
var personal och inte pga husskada, en medlem fick hus för att hennes dotter jobbar
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på kvällsskolan och en annan animatör fick som personal och för att hon jobbat på
VCDS i 15 år. Och så fick jag (animatör) också .”

”Hur mycket VCDS än har hjälpt till med gatlampor, vatten osv kommer det inte att
pratas om pga husprogrammet, det gör folk bittra och arga på VCDS.”

4.6 Måluppfyllelse

Enligt VCDS:s övergripande mål skall de förtryckta utvecklas till kritiska och kreativa
medborgare, de skall bekämpa orättvisor och de skall bli fria och oberoende genom
utbildning och ekonomiska program, dvs de skall göras medvetna om och kämpa för
att uppnå sina konstitutionella rättigheter som innebär att även de har rätt till arbete
och andra sociala förmåner på lika villkor med andra.

Enligt strategin för att nå det övergripande målet skall VCDS lära män, kvinnor och
barn att läsa och skriva, göra dem medvetna om sina dagliga problem och lära dem
att använda sina nyvunna kunskaper och färdigheter för att lösa sina grundläggande
ekonomiska, sociala och kulturella problem. Man skall hjälpa folket att konstruera
små läsrum i byarna och hjälpa fattiga elever med textböcker och andra faciliteter för
att få bättre utbildning. Hälso-, läs-, rekreations- och kulturella faciliteter skall tillhan-
dahållas för att förbättra situationen för de förtryckta. VCDS skall arbeta för att un-
danröja okunskap, vidskepelse, myter, tabun, tron på ”ödet” osv. Vuxna skall genom
massutbildning uppnå baskunskaper i medborgerlig medvetenhet, sanitet, hygien,
hälsa, ledarskapskvaliteter, lokal administration, nutrition, barna- och mödravård, etc
för att förbereda dem för ett effektivare deltagande i utvecklingen av sina byar, Pan-
chayat (byrådet), (del)staten och landet och man skall utbilda och utveckla en känsla
av ansvar, sanning, ärlighet och enhet mellan byarna. VCDS skall också utbilda och
främja organiserandet av bondekooperativ och arbeta för bildandet av kvinnoföre-
ningar, föräldraföreningar i skolorna och barnavårdsföreningar. För att undanröja ar-
betslöshetsproblem och höja den ekonomiska levnadsstandarden skall man utbilda
och hjälpa till att etablera hantverk. Slutmålet är att samhället skall fungera, utan
vinst, för den gemensamma välfärden för människorna utan partiskhet för politiska
partier eller religion.

Med förtryckta avses i detta avsnitt i första hand kvinnorna. VCDS arbetar sedan
1983-84 med kvinnor för att göra dem medvetna om sin situation och sina rättigheter
i familjen och i samhället. De första fem åren var mer koncentrerade på arbete med
kvinnor och samarbete mellan kvinnor och ungdomar och VCDS lyckades göra dem
medvetna om sina rättigheter i samhället, ge dem kunskaper om hälsa och hygien
och vikten av utbildning.

Av intervjuerna 1997 kan man utläsa att kvinnor i allmänhet är medvetna om sina
konstitutionella rättigheter, bl a genom media. Vissa kvinnor är nog så kreativa i sin
förmåga att skapa en någorlunda dräglig tillvaro trots de orättvisor de möter, men det
framgår också att de fortfarande är passiva och att de inte har kraft eller styrka nog
att aktivt bekämpa dessa orättvisor för att uppnå sina konstitutionella rättigheter.

Av analysen 1997 kan man konstatera att det, i gruppen medlemmar och då särskilt
animatörer, bara är de som är änkor eller på annat sätt är oberoende av en man,
som har blivit självständigare och har fått självförtroende och självrespekt, medan
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övriga kvinnor i stort sett lever kvar i den traditionella kvinnorollen. Animatörernas
och medlemmarnas verbala förmåga överskrider dock vad icke-medlemmarna åda-
galagt och deras attityder mot män, andra kvinnor, myndigheter mm har förändrats.

I årsrapporten för 1997 (bilaga 5) skriver VCDS: ”VCDS förstod att man inte kan
lyckas med att göra illiterata män och kvinnor litterata och ger därför utbildning ge-
nom kulturteater om bl a kvinnoförtryck, miljö, ekologiskt jordbruk, örtmedicin osv  så
att  folk lättare förstår”. VCDS kulturgrupp besöker årligen några byar och genomför
evenemang vars syfte kan sägas vara att genom gatuteater mm ge baskunskaper i
ovannämnda ämnen.  Bondeföreningar håller nu på att bildas på initiativ av LEISA
(Low External Input Sustainable Agriculture), en sammanslutning av organisationer
som arbetar för införandet av ekologiskt jordbruk och till vilken VCDS sedan 1996 är
ansluten.

Så långt följer man alltså strategin, men VCDS har uteslutit halva delen av byn ge-
nom att enbart arbeta med Paraiyan-kastens medlemmar, dvs SC. Männen har inte
heller någon plats i VCDS’s verksamheter annat än som anställda. Detta leder natur-
ligtvis till brister i solidaritet såväl inom som mellan byar. De grundläggande ekono-
miska, sociala och kulturella problemen har inte heller påverkats och härmed är det
naturligtvis svårt för kvinnorna att delta i byns utveckling.

Ungdomsföreningarna, som tidigare agerade tillsammans med kvinnoföreningarna,
har inte haft någon verksamhet de senaste två åren. (I vissa byar har ungdomarna
startat föreningar med namn efter en politisk ledare och förkämpe för de kastlösas
rättigheter, Dr Ambethkar). Kvinnorna i byarna står nu ensamma i sin kamp för frigö-
relse.

Analysen 1997 visar också att kvinnornas marsch var av begränsad omfattning och
begränsad till den egna byn, inte utanför denna. Kvinnoföreningarna fungerar inte
självständigt, ingenting händer om inte animatören kallar till möte och håller i det.
Samarbetet med de delstatliga och nationella kvinnoorganisationerna har svalnat
betydligt. Om kvinnor skall kunna gå vidare krävs ett samarbete med övriga byinvå-
nare, dvs dels männen, dels de andra kasterna (BC). Det är fortfarande männen som
bestämmer över kvinnan och som därmed avgör hur oberoende hon tillåts vara.
Kvinnorna är fortfarande så fria som männen tillåter dem vara.

I ”Kvinnor på marsch!” konstaterades att kvinnorna ensamma inte har någon möjlig-
het att genomföra kampen för en bättre ställning i familjen och i samhället. Därför
föreslogs att man skulle involvera även männen och BC i verksamheterna för att
möjliggöra/underlätta mer djupgående förändringar av attityderna i samhället/byarna
och för att få sammanhållning och enighet i byn. För detta krävs fördjupad ideologisk
träning och utbildning, inte bara för kvinnorna utan också för männen. Man skulle
kunna använda skollokalerna under icke skoltid för ändamålet och som bibliotek och
läsrum. Läsrummen, som VCDS enligt målsättningen skulle hjälpa till att skapa i
varje by skulle också kunna utnyttjas som bibliotek och som samlingslokaler för kvin-
no- och ungdomsföreningarna för att underlätta samarbetet mellan kvinnor och ung-
domar i byarna.

Relationen mellan kvinnor och män skulle automatiskt komma i fokus, kvinnornas
agerande skulle kunna förstärkas i relation till mannen, samtidigt som mannen görs
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medveten om sina privilegier gentemot kvinnan. Genom att involvera hela byn skulle
man kunna se till helheten av social organisation, ekonomiskt och politiskt liv och
här-igenom bättre förstå och kunna påverka de olika livsmönster som utgör samhället
man lever i. Inget av dessa förslag har dock prövats.

Det krävs också andra och inkomstgenererande aktiviteter för kvinnor. En egen in-
komst kan ge henne styrka och därmed självrespekt och självkänsla. Kvinnor i dessa
byar ”kan och vill”, men för att våga behöver de inte hjälp av VCDS utan tillåtelse av
sin man.

Istället för att stärka kvinnornas ställning i de befintliga byarna, vilket har påpekats för
VCDS vid flera tillfällen, utökade man verksamheten till ett annat område med sam-
ma kvinno- och ungdomsprogram. Personalen utökades inte utan flyttades fram och
tillbaka. VCDS har alltså utökat antalet byar i stället för att fördjupa arbetet i sin kvin-
noverksamhet.

Dessutom har antalet olika verksamheter utökats under 1990-talet. De nya verksam-
heterna i de nya områdena ”kräver” att byggnader finns för ändamålet. Det handlar
om ”folkhögskola”, handikappverksamhet, seminarieverksamhet respektive yrkes-
skola (Technical Institute). Vart tog hjälpen till byarna att bygga små läsrum vägen?

Diversifieringen har också lett till ökad arbetsbelastning och därav följande otillfreds-
ställelse med lönen. I stället för ökad solidaritet med sina medsystrar har animatörer-
na, liksom medlemmarna i stort, vänt sin ”vi-attityd” och solidaritet mot sig själva och
ifrån andra kvinnor. Ett ”vi-dem”-förhållande har kunnat iakttas.

Både animatörer och medlemmar talade vid denna intervjun i ”vi-dem”-termer. Ani-
matörerna pratade ofta om ”vi”, ”VCDS” gentemot ”dem”, ”kvinnor i byn”, men även
om ”vi kvinnor” gentemot ”dem, VCDS”. En tendens till exklusivitet finns alltså bland
animatörer och en del av medlemmarna. Sådana tendenser fanns inte 1989.

En slags personkult har utvecklats hos animatörerna. Utan deras medverkan eller
initiativ sker praktiskt taget inget i byarna. Detta har uppenbarligen påverkat dessa
animatörer, som härigenom intagit en attityd av ”exklusiv, elitistisk grupp” gentemot
såväl andra kvinnor som mot VCDS. En sådan grupp tenderar ofta att bli maktfull-
komlig och odemokratisk. I en sådan grupp uppstår ofta också en kamp om ledar-
skapet/makten. En sådan kamp finns antydningar om i intervjuerna.

Ett ”vi-dem”-förhållande mellan byinvånarna gentemot VCDS har också skapats ge-
nom husprogrammet:

”Vi tycker det är jobbigt just nu och vi är besvikna, vi som deltog i VCDS:s möte och
som engagerat oss i VCDS:s arbete och är medlemmar, vi fick inte hus utan icke-
medlemmarna och de som är ointresserade (av VCDS:s arbete) fick hus. Varför skall
vi då gå till möte eller åka till VCDS:s center. Vi ska strunta i vårt engagemang i
VCDS:s arbete eftersom vi blev besvikna för att vi inte fick hus.”

Detta citat speglar inte bara ”vi-dem”-förhållandet utan även det faktum att man är
medlem för att få materiella/ekonomiska fördelar.
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”Nu förväntar sig folk att få saker och ekonomisk hjälp. Folk undrar nu: ’Vad har vi fått
av VCDS ekonomiskt?’, inte något annat.” (F d animatör).

VCDS’s kvinnoverksamhet har pågått i 17 år men fortfarande gäller verksamheten
ute i byarna i huvudsak deras kamp för självklara, konstitutionella rättigheter. Uppnå-
endet av dem kan initialt tjäna som uppammande av en viss kämpaglöd, men för att
befästa och testa självförtroendet och självrespekten, för att ”växa”, måste man stäl-
las inför ”större” uppgifter, samtidigt som man förstärker sin ideologiska plattform.
Detta innebär också att man kan och får ta ett självständigt ansvar.

Vägen till frihet, jämlikhet och ekonomiskt oberoende kräver betydligt mer och fördju-
pat arbete.

Slutsatserna i 1989 års studie kan sägas vara baserade på ett Women in develop-
ment, WID, perspektiv, även om vissa antydningar i form av förslag gjorts ur ett Gen-
der and development, GAD, perspektiv. Att slutsatserna grundas på ett WID-
perspektiv har sin grund i det anslag på vilket organisationen fört fram sina fram-
gångar i arbetet bland kvinnor. Utgångspunkten var då i stora drag att utröna vilken
effekt VCDS’s arbete haft på kvinnorna, dvs som passiva mottagare av ”utveckling”.

Enkelt uttryckt kan skillnaden mellan ett GAD och ett WID perspektiv sägas vara att
medan GAD syftar mer till hållbar utveckling/förändring har WID mer effekt på den
enskilda individen. WID kan alltså leda till en personlig utveckling hos den enskilda
individen eller en enskild grupp av individer, men dessa förändringar skapar ingen
utveckling för samhället som sådant.

Ser man däremot förändringen ur ett GAD perspektiv kan man konstatera att mycket
saknas i de framgångar som VCDS hävdar att man uppnått.

Vissa kvinnor har ur ett WID perspektiv uppnått viss personlig utveckling i form av
bättre självförtroende, självkänsla, medvetenhet osv. Eftersom GAD-perspektivet ald-
rig funnits i handling och i verksamheter står dock kvinnorna fortfarande ensamma i
kampen för jämlikhet och befrielse från mannens och traditionernas förtryck.

5 Analys och jämförelse

Under denna rubrik kommer jag att analysera dels organisationens utveckling med
utgångspunkt i Webers och Michels organisationsutvecklingsteori, dels förändringen
hos kvinnorna ur ett genderperspektiv.

5.1 Organisationstransformation

Sociologiska studier av organisationstransformation har dominerats av modeller för
institutionalisering och målersättning, som härstammar från Weber och Michels: När
en organisationen hos en social rörelse uppnår en ekonomisk och social bas i sam-
hället och när den ursprunglige karismatiske ledaren ersätts, uppstår en byråkratisk
struktur och en allmän anpassning i samhället inträffar. Deltagarna i denna struktur
har ett egenintresse i att bevara organisationen oavsett dess förmåga att uppfylla
målen. (Zald and Ash 1969: 461-485)
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Analytiskt finns tre typer av förändringar involverade i denna process. Empiriskt är de
ofta sammansmälta. Dessa förändringar är måltransformation, ett skifte mot organi-
sationsbevarande och oligarkisering.

Måltransformation kan anta flera former inklusive en urvattning av målen i vilken en
pragmatisk ledare ersätter ouppnåeliga mål med diffusa mål så att organisationen
kan sträva efter ett bredare urval mål. Oavsett formen av måltransformation går det
alltid i riktning mot ökad konservatism (anpassning av organisationens mål till den
dominerande allmänna opinionen)

Organisationsbevarande är en speciell form av måltransformation i vilken organisa-
tionens primära aktivitet blir att upprätthålla medlemskap, fonder och andra krav för
organisationens existens. Även denna form åtföljs av konservatism eftersom de ur-
sprungliga målen måste anpassas till samhälleliga normer för att undvika konflikter
som kan hota organisationens överlevnad.

Oligarkisering kan definieras som koncentration av makt, i Webers mening, i hän-
derna på en minoritet av organisationens medlemmar. Många Movement Organiza-
tions, MO, börjar med en relativt oligarkisk struktur och deoligarkisering kan inträffa,
men Michels del av modellen behandlar huvudsakligen rörelsen från demokratiska
beslutsstrukturer till centralisering och oligarki.

5.2 VCDS’s utveckling

Historien beskrivs på följande sätt av en dåvarande animatör, numera byrådsledamot
i Siruvadi. Samtidigt lämnar han också den allvarligaste kritiken mot VCDS:s nuva-
rande arbete:

Bakgrunden är att VCDS faktiskt startade som en fackförening för arbetarna inom
salt- och stenindustrierna. Alltmer militanta aktioner för att uppnå lagstadgade mini-
milöner och bättre arbetsvillkor ledde 1983 till polisingripanden och omfattande re-
pression av rörelsen, vilket tvingade VCDS att lägga om kursen.

"Före polisingripandet ifrågasatte vi regeringen, den fick huvudvärk av vårt arbete.
Det var progressivt med krav på minimilön för lantarbetarna och bekämpning av kor-
ruptionen. Vi förklarade hur fattiga behandlas av zamindarerna (de gamla godsägar-
na) osv.” "Vi anordnade en stor demonstration som lockade ca 2 000 demonstranter.
Detta föranledde klagobrev på VCDS och Martine (sekreteraren) arresterades på
flygplatsen vid återkomsten från en resa till Holland.”

"Vi lärde ungdomarna Marx, lagen, politik och hur rika suger ut fattiga osv. Nu är det
småsparande, kvällsskolor, sjukvård osv. Nu jobbar VCDS i regeringens program
med vatten, gatlampor osv. Det ger inte folket så stora fördelar. Om vi fortsätter job-
ba på regeringens sida, hur skall vi då få folk att vakna, bli medvetna och när skall vi
börja göra dem medvetna? Medvetandegörandet sker nu bara i begränsade områ-
den, t o m inom en by.”

Genom myndigheternas ingripande tvingades VCDS enligt ovan redovisade historie-
skrivning att överge sin klassideologi och inriktning eller åtminstone starkt tona ner
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det radikala mobiliseringsarbetet för att kunna överleva. Organisationens sekreterare
S Martine är också bekymrad över denna utveckling. Vid ett samtal förklarade han
bland annat att VCDS idag undviker konfrontation med myndigheter, jordägare och
andra mäktiga grupper. Bidragande orsaker härtill är att samhällsklimatet har blivit
mer repressivt och ideologin bland medarbetarna är svagare.

VCDS nöjer sig idag med att organisera SC för att bryta de feodala dragen i det in-
diska samhället. Visionen om det klasslösa samhället har man måst överge. Enligt
Martine finns det hundratals andra organisationer som liksom VCDS också deltar i
regeringens kastinriktade program med kvällsskolor, Free Coaching Centres (FCC),
syskolor, småsparande, vatten, gatlampor osv, så VCDS fyller inte något syfte om de
fortsätter med dessa aktiviteter.

1990 startade VCDS verksamheter i ett helt nytt område, Karasanor, med samma
program och verksamheter som i Vellakulam. Idag (1997) har man diskussioner om
ytterligare verksamhetsområden: en ”folkhögskola”, ett handikappcenter, ytterligare
ett center för  seminarieverksamhet samt en yrkesskola (Technical Institute).

VCDS:s nuvarande verksamheter är service-orienterade hjälpprogram och inte en
folkrörelse som det var när organisationen startade sin verksamhet. Man arbetar med
de statliga programmen, dels med att se till att byborna (genom kvinnorna) får sina
rättigheter avseende byns grundläggande behov tillgodosedda, samtidigt som kvin-
norna görs medvetna om sin situation genom träning och utbildning, dels införande
av ekologiska odlingsmetoder. Som ett tredje område har VCDS sedan två år även
gjort katastrofhjälpsinsatser genom bl a utdelning av ris och husbyggnation till mon-
sundrabbade familjer.

Enligt VCDS:s övergripande mål skall de förtryckta utvecklas till kritiska och kreativa
medborgare, de skall bekämpa orättvisor och de skall bli fria och oberoende genom
utbildning och ekonomiska program, dvs de skall göras medvetna om och kämpa för
att uppnå sina konstitutionella rättigheter att även de har rätt till arbete och andra so-
ciala förmåner på lika villkor som andra.

Denna målsättning står fast sedan starten 1980.

Formuleringarna är oprovocerande och snarast i linje med vilken som helst demokra-
tisk stats självklara intresse. Åtskilliga politiska program i Indien har samma målsätt-
ning och en anpassning till den allmänna opinionen har därför inte varit nödvändig.

Målen är också allmänt hållna och därigenom ganska diffusa och tillåter ett brett
spektrum av verksamheter och metoder, vilket också kan utläsas i VCDS utveckling.

Däremot har VCDS som organisation genomgått en radikal förändring sedan händel-
sen 1983. Från att ha varit en radikal gräsrotsrörelse, en ”social movement organiza-
tion”, med mobiliseringsarbete bland ”utsugna” salt- och lantarbetare, som utmanade
inte bara de stora jordägarna och saltbolagen utan också regeringen, blev organisa-
tionen ett ”redskap” för regeringens program främst för kvinnor. Denna helomvänd-
ning har troligen sin grund i hot mot organisationens existens från polisens/myndig-
heternas sida. Organisationens överlevnad var hotad och härmed togs det första
konkreta steget mot organisationsbevarande.
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Samtidigt var det också det första tecknet på att VCDS’s verksamheter blev
”trendriktiga”. VCDS’s bidragsgivare finns i Europa och intresset här för kvinnors si-
tuation i olika länder var 1983 stort och är så än idag. Det var lätt för VCDS att få bi-
drag till verksamheter inriktade på förbättrade villkor för kvinnor.

”…many donors are reluctant to fund any but the safest or the most fashionable pro-
jects. Thus projects with the ’lowest common denominator’ – those which are widely
acceptable rather than those which are particularly innovative – have the greatest
chances of finding funding”. (Bava 1997: 195).

Även senare utveckling/utökning av verksamheterna kan ses i samma perspektiv: att
starta verksamheter som det är lätt att få bidrag till och därmed säkra organisatio-
nens överlevnad. Liksom vid bildandet av kooperativen i början på 1980-talet har
dessa verksamheter varit dåligt underbyggda i form av bristande kunskaper om vad
verksamheten ifråga kräver.

En annan inkomstkälla av speciell karaktär är anordnande av årligen återkommande
studieprogram/seminarier för elever från lärarhögskolan i Stockholm. VCDS bidrar
med mat och husrum samt lokaler och är behjälpliga i planeringen men deltar inte
som organisation i seminarierna. Ren katastrofhjälp tillkom 1996 genom Flood relief
programmet som finansieras av Emmaus International. Båda dessa verksamheter
utgör inte föraktliga inkomstkällor för VCDS men tillhör inte deras ordinarie verksam-
heter.

Organisationsbevarandet i VCDS’s fall går främst ut på bevarande av fonder och
målet för VCDS verksamheter idag kan sägas vara att genom tilltalande pro-
jekt/program locka tillräckligt med kapital för organisationens överlevnad.

Byborna säger att ’VCDS visar upp oss för vita människor för att de skall ge pengar
till VCDS’.

En annan förändring gäller frågan om ledarskap och demokrati i organisationen. Det
man har frågat efter redan för fem år sedan, om ”Second-lines”-ledarskap, finns fort-
farande inte. Svaret på en sådan fråga från en bidragarorganisation blev: ”We (Marti-
ne and Kausalya) will continue as long as we can but we don´t want to be the center
of everything. We want this work to be continued even after our lifetime. So, we are
conscious of our role”. (27/11 1997).

Personalen hade dock en annan uppfattning: det är Martines och Kausalyas beslut
som gäller i slutändan. Från att ha varit en radikal gräsrotsorganisation med animatö-
rerna som förändringsagenter har man blivit institutionaliserad i både sociologisk och
fysisk bemärkelse.

Sociologiskt institutionaliserade har VCDS blivit genom att arbeta med de allmän-
mänskliga behoven. Man öppnar nya center men med samma program som man
redan har, man arbetar fortfarande 17 år efter start med att tillgodose konstitutionella
rättigheter för samma grupp människor på samma sätt som när man startade. Man
deltar i de statliga programmen inriktade på förbättrade förhållanden för t ex kvinnor.
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Fysiskt har VCDS byggt fast sig i två byar, Vellakulam och Karasanor. Från att ha
utgått från en enkel hydda har man byggt fast sig med flera tegelbyggnader där de
flesta aktiviteterna numera sker. Detta gäller både för Vellakulam och för Karasanor.
Fler institutioner är på gång: en ”folkhögskola”, ett handikappcenter, ytterligare ett
center för seminarieverksamhet samt en yrkesskola (Technical Institute). Samtliga
dessa institutioner utom folkhögskolan är tänkta att ligga utanför VCDS’s nuvarande
geografiska område. Yrkesskolan planeras till Martines födelseby Mugaiyur (och togs
för övrigt i bruk under år 2000).

VCDS bygger monument i stället för att fylla verksamheterna med varaktigt innehåll.

Att måluppfyllelse inte är det primära hos VCDS uttrycks av Martine själv ovan: "Ärligt
talat, detta är inte något verkligt alternativ om vi söker verklig social förändring.” Man
hänvisar ofta till igångsatta verksamheter när man beskriver måluppfyllelse.

Organisationens historiska utveckling har inte särskilt studerats men ur intervjuer och
övriga samtal med Martine, anställda och f d anställda har framkommit att VCDS in-
ledningsvis (fram till omkring 1983) var en relativt demokratisk organisation. Det har
framkommit att man på den tiden höll stormöten där beslut om handlingsinriktning
togs. Om det var under ”demokratiska” former framgår inte klart men får förutsättas i
denna studie.

Händelsen 1983 framtvingade en ”anpassning av organisationen till den domineran-
de allmänna opinionen” och ledarna måste ha större kontroll över verksamheten i
bevarande syfte. Det kunde ha varit förödande för VCDS om myndigheterna skulle få
förnyad anledning att ingripa, särskilt som man då arbetade med regeringens pro-
gram främst för kvinnor. Under Europaresan 1983 skaffade Martine också sponso-
rer/bidragsgivare till sin advokatutbildning, som slutfördes 1989. Detta bidrog natur-
ligtvis också till kravet på större kontroll av verksamheten.

VCDS leds av Martine och Kausalya och ”alla” beslut fattas av dem. Formellt fattas
besluten av styrelsen. Denna består 1997 av Martine som ständig sekreterare. En
svåger till Martine är kassör. Övriga ledamöter är på ett eller annat sätt också bero-
ende av Martines ”välvilja” eller kommer från organisationer som bedriver verksam-
het i linje med VCDS’s för stundenvarande ”huvudattraktion”. Kausalya är som an-
svarig för kvinnoverksamheten ständigt närvarande.

I styrelsen finns också representanter för de anställda, men på grund av den beroen-
deställning dessa har kan inte någon opposition förväntas härifrån.

”Jag hade en annan bild när jag började på VCDS och nu ser jag inifrån att det inte
var vad jag trodde. Det är två personer som bestämmer och organisationen är topp-
styrd och icke-demokratisk, jag kommer att sluta”.

Ett uttalande som tydligt påpekar organisationens oligarkisering.

5.3 Gender

Volontärorganisationernas fokus på kvinnoproblematiken har under åren förskjutits
från kvinnors (och barns) välfärd till jämlikhet och utveckling. Det viktigaste arbetet



38

som volontärorganisationer ägnade sig åt under 1970 – 80 talet var bättre arbetsför-
hållanden, lika lön för lika arbete mellan könen samt utbildning och hälsoprogram för
kvinnor. NGO´s roll blev som förändringsagenter i samhället (”as change agents in
society”) och många sociala volontärorganisationer påtog sig uppgiften att socialisera
män och kvinnor – pojkar och flickor ur ett genderperspektiv och se hur detta påver-
kade roller och val för respektive kön. (Bava 1997: 131)

I dag lyfter man fram och studerar ur ett genderperspektiv kvinnan som en självstän-
digt handlande aktör. Politiska reformer om jämställdhet mellan könen har genom-
förts, men ändå organiserar vi våra liv efter könsmönster och förstärker ”det andra
könet”. Samtidigt förekommer motsättningar mellan medsystrarna men det har sin
grund i kvinnors skilda vardagliga och sociala erfarenheter.

I uppsatsen Gender and development  beskriver Kate Young skillnaderna (överför-
tydligat) mellan ett ”Gender and development” (GAD) perspektiv och ett ”Women and
development” (WID= Women in development) perspektiv enligt följande (Young
1998: 51-54):

1. I GAD är fokus inte kvinnan i sig utan relationerna mellan män och kvinnor i olika
sammanhang och situationer. Relationerna kan vara både tillskrivna (genom föd-
sel eller giftermål) och uppnådda och är sammankopplade med andra relationer
baserade på klass, ras, etnicitet, religion osv.

2. GAD ser kvinnor som aktiva aktörer och inte som passiva mottagare av utveckling
men antar inte att kvinnor har perfekt kunskap eller förståelse för sin situation, dvs
som individer kan de mycket väl vara medvetna om sin underordnade ställning
men det leder inte nödvändigtvis till kunskap om diskrimineringens och underord-
nandets rötter. På samma sätt förutsätts inte att männen å sin sida är medvetna
om de sociala grunderna för manlig dominans eller att män agerar aktivt för att
främja manlig dominans. Den antar att manliga privilegier gör män ovilliga att för-
ena sig med ”kvinnosaken” (to the cause of women’s advancement) utan kraftfull
övertalning.

3. GAD utgår från ett holistiskt perspektiv, dvs ser till helheten av social organisa-
tion, ekonomiskt och politiskt liv för att förstå skapandet av speciella aspekter av
samhället.

4. Utveckling ses som en komplicerad process involverande social, ekonomisk, poli-
tisk och kulturell förbättring av individer och samhället. Förbättring in denna me-
ning betyder samhällets och dess invånares förmåga att möta fysiska, emotio-
nella och kreativa behov hos befolkningen på en historiskt acceptabel nivå. Vid
undersökningar av vilken effekt ekonomisk utveckling haft på olika grupper i ett
samhälle ställer GAD-förespråkare frågor som: vem vinner, vem förlorar, vilka tra-
de-offs har gjorts, och hur har balansen mellan rättigheter och skyldigheter, makt
och privilegier mellan män och kvinnor och mellan givna sociala grupper påver-
kats.

5. GAD betraktar inte välfärds-, fattigdomsbekämpnings- eller jämlikhetssträvandena
som tre alternativ. Välfärds- och fattigdomsbekämpningssträvandena accepteras
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ofta som nödvändiga förutsättningar för jämlikhet..

6. Strategier: Som grundstrategi koncentrerar sig WAD (WID) på kvinnors tillgång till
kontantinkomst (vanligtvis via marknaden), antingen som individer eller som
medlemmar i någon form av kollektiv. GAD är mycket mindre optimistisk om
marknadernas roll som förmånsdistributör och den makt som härstammar från
”cash in hand”. WID betonar nödvändigheten att kvinnor organiseras i kollektiva
grupperingar (kooperativ osv) särskilt för produktiva syften för att öka deras för-
handlingsstyrka i det ekonomiska systemet; kvinnor organiserade i en grupp får
ofta bättre/lättare tillgång till krediter eftersom gruppen ger bättre säkerhet för
långivarna. GAD betonar också nödvändigheten av organisation men mer i termer
av kvinnors självorganisation för att öka deras politiska makt inom det ekonomis-
ka systemet.

Enkelt uttryckt kan skillnaden mellan ett GAD och ett WID perspektiv sägas vara att
medan GAD syftar mer till hållbar utveckling/förändring har WID mer effekt på den
enskilda individen. WID kan alltså leda till en personlig utveckling hos den enskilda
individen eller en enskild grupp av individer, men dessa förändringar skapar ingen
utveckling för samhället som sådant.

Slutsatserna i 1989 års studie kan sägas vara baserade på ett Women in develop-
ment perspektiv, även om vissa antydningar i form av förslag gjorts ur ett Gender and
development perspektiv. Att slutsatserna grundas på ett WID-perspektiv har sin
grund i det anslag på vilket organisationen fört fram sina framgångar i arbetet bland
kvinnor. Utgångspunkten var då i stora drag att utröna vilken effekt VCDS’s arbete
haft på kvinnorna, dvs som passiva mottagare av ”utveckling”.

Ser man däremot förändringen ur ett GAD perspektiv kan man konstatera att mycket
saknas i de framgångar som framförs. Med utgångspunkt i Youngs sex punkter ovan
kan man lämna följande kommentarer:

1. Fokus i VCDS’s kvinnoarbete har under alla år varit kvinnan/kvinnorna i sig, även
om strategin talar om annat. Kvinnorna skall  utbildas till medvetna, självständiga
och oberoende människor som skall befria sig själva och sina medsystrar från be-
roendet av framförallt männen, såväl socialt som ekonomiskt. Betydelsen av rela-
tionerna mellan män och kvinnor har bara antytts i vissa uttalanden men någon
”riktad” verksamhet i den riktningen har inte förekommit.

2. VCDS har arbetat utifrån tesen att kvinnor är okunniga om och saknar förståelse
för sin situation. Genom utbildning/upplysning skall de göras medvetna om sina
rättigheter som samhällsmedborgare och därigenom kunna få del av den utveck-
ling som sker runt omkring dem i samhället.

3. Av ovanstående beskrivning av VCDS’s verksamheter framgår klart att VCDS inte
anlagt ett holistiskt perspektiv i sitt kvinnoarbete. Man har snarast fokuserat en-
bart på att ”få ut kvinnorna i ljuset” (som uttrycks av en av animatörerna under
intervjun) genom organiserandet av kvinnoföreningar som demonstrerar för att få
sina (och i viss mån byns) lagstadgade rättigheter i form av gatlampor, dricksvat-
tenbrunnar, lagfarter i eget namn osv. Detta är i sig viktiga frågor för de engage-
rade kvinnorna, som därigenom kan vinna visst socialt erkännande, främst från
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andra kvinnor, men det ger dem knappast därigenom tillgång till vare sig eko-
nomsikt eller politiskt inflytande eftersom frågorna inte sätts in i ett holistiskt
sammanhang utan ses som isolerade rättigheter att kämpa för.

4. Av ovan framgår också att kvinnoverksamheten inte haft till syfte att omfatta hela
processen av social, ekonomisk, politisk och kulturell förbättring av individer och
samhälle enligt Youngs definition. Man har försökt att genom utbildning och orga-
niserande av kvinnoföreningar förbättra kvinnornas förmåga att möta sina fysiska
och i viss mån sociala behov (t ex vatten och gatlampor respektive medvetenhet
och självförtroende) men bara på det ”individuella” planet. Man har förutsatt, ur ett
WID-perspektiv, att kvinnorna därigenom skulle få del av den ekonomiska utveck-
ling som samhället i stort genomgår: att även kvinnorna skulle vara självklara vin-
nare och inte förlorare och att maktbalansen, såväl socialt, ekonomiskt som poli-
tiskt, skulle väga över till kvinnornas fördel.

5. I VCDS målformuleringar och verksamhetsbeskrivningar framgår att man skall
arbeta för att undanröja fattigdomen för att förbättra de fattigas situation och för
jämställdhet mellan könen. Man tycks lita på att det är tillräckligt att kämpa och
demonstrera för att beslutade reformer genomförs, ett val som kan hänga sam-
man med händelserna 1983: genomgripande social förändring är provocerande
och man har erfarenhet av vad det kan innebära för organisationen. En slutsats
man kan dra av ovanstående är att VCDS främst har syftat till att just ”få ut kvin-
norna i ljuset” så att de därigenom skulle få del av samhällets utveckling.

6. VCDS’s strategi formulerat som ”Aims and objectives”, kan sägas ha ett klart
GAD-perspektiv. Dessa punkter har redan diskuterats under rubriken Måluppfyl-
lelse ovan. Här räcker det därför bara att konstatera att organisationen inte arbe-
tat efter det GAD-perspektiv som kan utläsas i dess Aims and objectives.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vissa kvinnor ur ett WID-perspektiv har
uppnått viss personlig utveckling i form av bättre självförtroende, självkänsla, med-
vetenhet osv. Eftersom GAD-perspektivet aldrig funnits i handling och i verksamheter
står alltså kvinnorna fortfarande ensamma i kampen för jämlikhet och befrielse från
mannens och traditionernas förtryck.
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Ordlista

Achari Hantverkarkast, främst bestående av snickare och smeder

BC Backward Castes, ursprungligen kolonialtidens klassificering som
övertagits av den moderna administrationen i Indien för att ge po-
sitiv särbehandling i vissa avseenden. För BC är förmånerna färre
än för SC men utbildningsplatser och stipendier ingår. Till denna
kategori hör Vanniyar som är den dominerade kasten i det byom-
råde som studerats

Chettiyar Köpmannakast

Dalit Dalit är benämningen på det ursprungliga folket i Indien. Ordet
”Dalit” betyder i sanskritterminologi (med hebreiskt ursprung) ”de
förtryckta”, eller utanförskap eller bådadera. Dalitrörelsen organi-
serar idag i huvudsak SC dvs f d oberörbara

Devar Jordbrukarkast

Gownder En Tamilkast, traditionellt herdar. Andra namn på denna kast är
Vanniyar, Naicker och Palli

Harijans Betyder ’Guds barn’ (children of Hari=Vishnu) och myntades av
Mahatma Gandhi för att höja de f d oberörbaras status. Medlem-
mar av f d oberörbara kaster.

jati Kast, endogam enhet

karma Tron på själavandring. Refererar även till individens gärningar som
bestämmer återfödelsen

koloni Den del av byn, som bebos enbart av de f d oberörbara Paraiyan

Kuruvai Chetty  Krukmakarkast

Mudaliar Vävarkast, även benämnda Vellala

Naidu En Telugukast (jordbrukare) vanlig i Tamil Nadu

NGO Non-Governmental Organisation, Frivilligorganisation

oor Den del av byn som bebos av kasthinduer

Panchayat Den minsta administrativa enheten (inkomstbeskattning), också
benämningen för byrådet



42

Panchayat Union Del av distrikt för utvecklingsadministration, ett område som täcker
50 000 - 100 000 invånare, också benämning för styrelsen för
detta område

Pandidar Jordbrukarkast

Panniyal Betyder bokstavligen fast anställd jordbruksman. Panniyalfamiljer
utförde en på förhand bestämd mängd arbete åt den dominerande
kastens familj

Paraiyan Den vanligaste f d oberörbara kastgruppen i här aktuellt område

patta Ungefär Lagfartsbevis

Pillai Jordägare, bokhållarkast

Reddiyar Dominerande jordbrukare

SC Scheduled Castes eller registrerade kaster, kolonial benämning på
oberörbara kaster som övertagits av det moderna Indien. Hit räk-
nas Paraiyan. SC utgörs av kaster  för vilka regeringen vidtagit
vissa åtgärder, eller positiv diskriminering, för att underlätta deras
utveckling

Shudra Den lägsta av de fyra varna, vanligen bonde- och tjänstekaster

Vanniyar Traditionella jordägare av relativt låg kast. Tillhör BC

varna Betyder färg men betecknar det förkoloniala Indiens statussystem
ungefär stånden i det europeiska feodalsystemet: Kasterna, dvs
jati, grupperas i fyra olika varna: Brahman, Kshatriya, Vaishya och
Shudra. Till detta kommer de s k oberörbara (Paria), som också är
indelade i olika kaster

vidhi Ödet. Har förutbestämt enskilda händelser redan vid individens
födelse
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