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Abstract 
 

Several challenges face small grassroots movements and human rights organizations when 

trying to draw the world’s attention their cause. In today’s world of technological 

development and readily available internet, they’re not only competing against other local 

movements, but against movements around the globe.  Simply being a member of a just cause 

will not guarantee a following of dedicated supporters and financiers. So what will?  

 

Political scientist Clifford Bob (2002, 2006) has outlined a framework of successful strategies 

that small human rights movements use in order to profile themselves towards larger NGOs in 

the hope of receiving recognition. 

 

With Bob’s theoretical framework as its departure point, this essay is a case study of the 

Indian movement Narmada Bachao Andolan and its journey from a small, local grassroots 

movement to an internationally acclaimed human rights organization.  
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1. Inledning 
 
 
Vi lever i en era där kontakter, kommunikation och uppmärksamhet centrala. Vi är beroende 

av hur vi uppfattas av vår omvärld. Detta gäller även konflikter och människorättsfrågor. I 

många avseenden är grupper eller individer som upplever att deras rättigheter kränkts 

beroende av ett erkännande innan de i reel mening blir betraktade som utsatta. För 

gräsrotsrörelser är det ofta av central betydelse att etablera kontakt med NGO:s för att få de 

kränkningar de utsätts för uppmärksammade, inte minst då det gäller att väcka internationellt 

intresse och hitta transnationellt stöd. Huruvida en rörelse lyckas med detta eller inte är 

beroende av en mängd faktorer.  

Statsvetaren Clifford Bob har identifierat ett antal ’uppmärksamhetskriterier’ som erbjuder ett 

ramverk mot vilket de strategier för uppmärksamhet och erkännande rörelser och 

organisationer använder sig av (eller misslyckas att använda sig av) kan granskas. 

En av dessa faktorer är rättighetsanspråk. Många NGOs fokuserar i huvudsak på ett enskilt 

rättighetsområde, medan en kränkning upplevd av en gräsrotrörelse inte nödvändigtvis faller i 

en specifik kategori utan mycket väl kan vara sammansatt av ett flertal förbisedda rättigheter.  

Ett område där rättighetsanspråk ansetts befinna sig i gränslandet mellan två grupper av 

rättigheter är storskaliga dammbyggen. Storskaliga dammbyggen är ofrånkomligen länkade 

till land- och miljörätt, men har beröringspunkter även i sociala, politiska, kulturella och inte 

sällan minoriteters och ursprungsbefolkningars rättigheter. På grund av detta har individer och 

grupper som påverkats negativt av storskaliga dammbyggen många gånger haft problem med 

att få gehör för sin sak, till viss del beroende av problematiken med att hitta rätt forum.  

Den här uppsatsen är en fallstudie av en av de rörelser som lyckats – den i Indien verksamma 

motståndsrörelsen Narmada Bachao Andolan (NBA) – och hur den utvecklats från en lokal 

gräsrotsrörelse på indiska landsbygden till en internationell rörelse som prisats för sitt arbete 

för såväl miljön som för sociala och politiska rättigheter.  
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2. Bakgrund 
 

Floder och dess närliggande jordar har i alla tider utgjort en central punkt för mänskligt liv. 

Under en lång tid har människan därför också försökt tämja flodens vatten och utnyttja det för 

först bevattning och sedan energi. Dammbyggen fick för detta ändamål ett stort uppsving 

under nittonhundratalet. I takt med att efterfrågan på vatten och energi ökade från jordbruk 

och industri växte dammarna i storlek. 1  Den första jättedammen, Hooverdammen i 

Coloradofloden i USA, stod färdig på 1950-talet och jättedammar har sedan dess blivit 

symboler för länders satsningar inför framtiden och strävan efter modernisering. Även Indien 

sveptes med i dammyran; till den grad att landets dåvarande premiärminister Nehru i ett 

uttalande beskrev dammar som ’temples of modern India’.2 Lönsamheten i dammarna ledde 

till ett ökat intresse från näringslivet, vilket i sin tur ledde till en utbredd privatisering av 

vattentillgångar och vattendrag som tidigare betraktats som allmänna resurser. Många 

småskaliga bevattningssystem som gemensamt ägts och skötts av de boende i området 

avvecklades till förmån för centrala distributionsledningar som i många fall funderar sämre 

och innebär större påfrestningar på grundvattenreserverna.  

5101 jättedammar har hittills byggts i Indien, och än fler planeras. 3  De jättelika 

konstruktionerna bär med sig löftet om lättillgänglig elektricitet, minskade risker för 

översvämningar och ökade möjligheter till utbyggnad av industrin. Men dammarna medför 

också hotet om förlorad jordbruksmark, tvångsförflyttningar och ekologisk obalans.  

Minoritets- och ursprungsbefolkningar samt fattiga jordbrukare är oftast de som drabbas 

hårdast av storskaliga dammbyggen. För att skapa de enorma vattenreservoarer som krävs för 

ett storskaligt dammbygge översvämmas ofta stora delar av den kringliggande landsbygden 

för att utgöra själva dammen. Detta innebär i regel storskaliga (tvångs)förflyttningar av 

befolkning, översvämning av bördig jordbruksmark, att kulturella och religiösa platser 

försvinner, samt ökade risker för negativ inverkan på biologisk mångfald, vattenströmningar 

och jorderosion.  

                                                
1 Shiva, Vandana, Water Wars: Privatization, Pollution and Profit (Cambridge, MA: South End Press, 2002), 75. 
2 Turaga, Uday (2000), 'Damming waters and wisdom: Protest in the Narmada River Valley', Technology In 
Society, 22 (2), 238. 
3 (ICOLD), International Commission on Large Dams (2013), 'Register of Dams. General Synthesis. ', 
http://www.icold-cigb.org/GB/World_register/general_synthesis.asp . 
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Storskaliga dammbyggen visade sig inte bara var finansiellt kostsamma utan även ha ett högt 

socialt och miljömässigt pris.  

1998 uppstod World Commission on Dams (WCD) som en reaktion på storskaliga 

dammbyggens medföljande problematik. 4  Kommissionen bildades med stöd från 

Världsbanken, men fungerade som en oberoende grupp experter. Med säte i Kapstaden i 

Sydafrika arbetade WCD under ett tvåårigt mandat med att granska dammbyggen världen 

över utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, och presenterade i sin 

slutgiltiga rapport år 2000 ett regelverk för framtida konstruktioner och nuvarande dammar. 

Rapporten innehöll bitvis mycket stark kritik gällande frånvaron av de förväntade fördelarna 

med de många projekten. Kommissionen kom efter sin övergripande studie fram till att 

storskaliga dammbyggen överlag inte genererar lika mycket elektricitet, eller kontrollerar och 

reglerar vattenflöden – det vill säga förhindrar översvämningar – lika effektivt som 

majoriteten av dammarnas sponsorer och initiativtagare hävdat.  Vidare fanns storskaliga 

dammbyggen vara oekonomiska – även innan man räknat sociala och miljömässiga 

kostnader.5 Och oftast är det minoriteter, ursprungsbefolkningar och fattiga bonder som får 

betala högsta priset.  

FNs Special Rapporteur för ursprungsbefolkningars rättigheter betonade i år 2003s rapport att 

den anmärkningsvärda inverkan storskaliga dammbyggen och andra utvecklingsprojekt har på 

ursprungsbefolkningar, och fortsatte med att konstatera;  

“Large-scale development projects will inevitably affect the living conditions of indigenous 

peoples. Sometimes the impact will be beneficial, very often it is devastating, but it is never 

negligible.”6  

                                                
4 World Wildlife Fund, 'World Commission on Dams (WCD) – Guidelines and Recommendations', 
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/water/dams_initiative/dams/wcd/> 
5 Rivers International (2013), 'The World Commission on Dams', 
http://www.internationalrivers.org/campaigns/the-world-commission-on-dams. 
6 Stavenhagen, Rodolfo (2003), 'Indigenous Issues', United Nations Special Rapporteur on the situation of 
human rights and fundamental freedoms of indigenous peoples: Annual reports to the Commission on Human 
Rights (Commission on Human Rights). 
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3. Syfte och frågeställning 
 

Traditionellt sett har lagstiftningarna för miljö och människor har ofta hållits åtskilda. Hittills 

har det även varit tämligen ovanligt för människorättsorganisationer och miljöorganisationer 

att samarbeta över dessa gränser, då målen setts som väsensskilda. Den indiska 

motståndsrörelsen Narmada Bachao Andolan är ett undantag från denna regel. I sin kamp mot 

Sardar Sarovardammen och för skälig kompensation och omlokalisering av den berörda 

lokalbefolkningen har den inkorporerat såväl miljörätt som civila, sociala, ekonomiska och 

politiska rättigheter i sina rättighetsanspråk.  

Trots – eller kanske tack vare – detta, har NBA blivit en rörelse med stor genomslagskraft och 

stort internationellt stöd. Den har genom klokt förvaltande av sina tillgängliga resurser vuxit 

från en liten gräsrotsrörelse till en förkämpe med internationell uppmärksamhet, och detta i en 

tid då mediebruset kanske är högre än någonsin. 

I den här uppsatsen har jag därför valt att titta närmare på NBA i en kvalitativ fallstudie, som 

är uppbyggd kring följande två frågeställningar: 

 

• Hur framställer Narmada Bachao Andolan den egna rörelsen och dess sak i sina 

internationella pressmeddelanden? 

 

• Hur kan rörelsens textuella framställning av sig själv tolkas utifrån ett teoretiskt 

ramverk med fokus på de strategier Bob (2002, 2006) menar att sociala rörelser 

använder för att få internationell uppmärksamhet?  

 

3. 1 Disposition 
 

Den inledande sektionen i denna uppsats syftar till att ge en introduktion av uppsattsämnet. 

Den följs av en kort bakgrund, som tittar närmare på storskaliga dammkonstruktioner och 

deras omgärdande problematik för att placera in uppsatsämnet i sin aktuella kontext. I kapitel 

tre presenteras uppsatsens syfte och frågeställning, samt uppsatsens disposition. 
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Metodavsnittet i kapitel fyra behandlar uppsatsens kvalitativa ansats och metodik. I kapitel 

fem redogörs för uppsatsens teoretiska ramverk, mot vilket fallstudiens innehållsanalys 

granskats och tolkats. 

Kapitel sex utgörs av en fallstudie av Narmada Bachao Andolan. Den inleds med en kort 

introduktion till konflikten runt Sardar Sarovardammen på Narmadafloden i Indien och 

rörelsens uppkomst, samt en kortfattad kritik av konflikten från ett perpektiv av internationell 

humanitär rätt, innan den huvudsakliga analysen av rörelsens framställning såsom den yttras i 

NBAs pressmeddelanden tar vid. 

Kapitel sju innehåller slutdiskussion och avslutande reflektioner. 
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4. Metod 
 
I följande avsnitt presenteras och diskuteras val av metod och källor. 

4. 1 En kvalitativ forskningsansats 
 

Denna studie är centrerad kring en fallstudie av en social rörelse och hur denna representerar 

sig själv och sin sak i elektroniskt publicerade dokument. Den syftar därmed till en fördjupad 

förståelse av en subjektiv framställning, vilken i sin tur uttolkats mot bakgrund av ett 

teoretiskt ramverk rörande gräsrotsrörelsers och NGOs kamp om internationell 

uppmärksamhet för sina intressefrågor. Utifrån detta forskningssyfte ansåg jag att kvalitativa 

metoder var bäst lämpade för att uppnå relevanta resultat. 

Till skillnad från kvantitativa metoder, som behöver ett stort urval för att kunna producera 

tillförlitliga resultat, är det med kvalitativa metoder möjligt att även med en mindre mängd 

djupgående data utforska och ge en förhoppningsvis nyanserad bild av ett fenomen; detta då 

syftet inte är skapa generaliserbara slutsatser, utan att bidra till en fördjupad insikt inom ett 

specifikt och avgränsat område.  

Det kan vara värt att poängtera att studier av text inte är per definition förbehållna kvalitativa 

metoder, utan även går att genomföra med kvantitativ analys. Beroende på syfte och material 

kan studier som behandlar stora mängder data med fördel använda kvantitativa metoder för att 

koda och i efterföljande dataanalyser testa korrelationer och generera statistiska underlag i ett 

material. Mitt val av metodologisk inriktning var alltså inte på förhand given till följd av 

tillgången på material eller val av arbetssätt, utan grundat på syftet med studien och typen av 

kunskap den hoppas generera. 

 

4. 2 Metoder & Urval 
 

Materialet i denna uppsats grundar sig på 1) en innehållsanalys av en serie pressmeddelanden 

elektroniskt publicerade av den i Indien verksamma rörelsen NBA, samt  2) en litteraturstudie 

av sekundära källor.  
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Som tidigare nämnts grundar sig uppsatsens fallstudie på en innehållsanalys av ett antal 

pressmeddelanden från NBA. Innehållsanalys är en metod som syftar till att möjliggöra 

strukturerad analys och tolkning av textuella dokument enligt följande steg: urval, 

nedbrytning, kategorisering, kodning, beräkning av förekomsten av den eftersökta 

enheten/enheterna, samt analys. 7   Som kan anas av ordval som ’kodning’, ’beräkning’ 

och ’enheter’ kan innehållsanalys nyttjas för såväl kvantitativ som kvalitativ textanalys. Jag 

ser dock ingen begränsning i detta; bortsett viss semantisk diskrepans upplevde jag att 

riktlinjerna är så grundläggande att de enkelt kan anpassas till studier inom båda skolor. I mitt 

aktuella fall tog ’kodning’ sig uttryck i olika färger på olika textstycken; ’beräkning’ var en 

mestadels mental process, och de relevanta ’enheterna’ hade arbetsnamn som 

Rättighetsanspråk och  Icke-våld. 

För att placera in analysen och förankra NBA som rörelse i en för läsaren relevant 

nationell/historisk/social och rättslig kontext genomfördes även en litteraturstudie av lämpliga 

sekundärkällor. Förutom internationella deklarationer och lagtexter har jag för denna använt 

mig av artiklar och publikationer från forskare inom framförallt juridik, mänskliga rättigheter 

och samhällsvetenskap. Rapporter från FN-organ och icke-statliga organisationer (NGOs) 

samt ett fåtal tidningsartiklar har också använts i texten för att belysa händelser och tillstånd i 

Indien relaterade till eller relevanta för den aktuella frågeställningen.   

 

Innehållsanalysen 
 

NBA är i denna teknologins era något så ovanligt som en välkänd, välorganiserad och 

väletablerad rörelse utan en egen hemsida. Att detta som annars säkerligen hade utgjort en 

central del i en studie  av en rörelses framställning av sig själv och sin sak inte fanns att tillgå 

i detta aktuella fall, kan tyckas minst sagt oväntat. Hur fick NBA ett så stort internationellt 

genomslag utan en lätt och från utlandet tillgänglig plattform? Svaret är att vänrörelsen 

Friends of River Narmadas hemsida 8  fungerat som ett mellanting mellan inofficiell och 

ställföreträdande hemsida i över ett årtionde. Att samarbetet är mycket nära och ömsesidigt är 

tydligt; Friends of River Narmadas hemsida fungerar inte bara som distributionsportal för 

NBAs pressklipp utan även som informationshub för upplysningar om storskaliga 

                                                
7 Martyn Denscombe, Forskningshandboken - För Småskaliga Forskningsprojekt Inom Samhällsvetenskaperna  
(Lund: Studentlitteratur, 2000), 199. 
8 Friends of River Narmada, "Friends of River Narmada Main,"  http://www.narmada.org/. 
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dammbyggen, den politiska och sociala situationen i berörda områden samt aktuella protester 

och motståndsaktioner. De många inbördes likheterna till trots vill jag poängtera att jag 

ingenstans sätter likhetstecken emellan NBA och Friends of River Narmada – även om 

målsättningen i mångt och mycket är delad, och Friends of River Narmadas hemsida 

onekligen fungerar som en förstärkare och promotor av NBAs sak utåt,  är de två skilda 

organisationer. Pressmeddelandena är därför det enda materialet tillgängligt från hemsidan 

som inkluderats i innehållsanalysen – de är de enda källorna där NBA garanterat uttrycker sig 

med egna ord. Däremot anser jag det rimligt att hemsidan kan betraktas som ett ursprungligt 

ramverk, vilket placerar in pressmeddelandena i en större kontext.  

Urval 
 

Då det finns ett hundratal pressmeddelanden tillgängliga via hemsidan var det omöjligt att 

inkludera samtliga i en studie av den här begränsade omfattningen. Istället valdes sexton 

stycken ut, som gemensamt spänner över åren 1998–2010. Att välja ut en handfull 

pressmeddelanden ur ett arkiv som spänner över mer än ett årtionde medför vidare 

ofrånkomligen en viss vinkling av materialet, om än ofrivillig. För att begränsa omfattningen 

av denna inkluderar urvalet ett pressmeddelande för varje tillgängligt år, samt ytterligare fyra 

som ansågs behandla centrala händelser och/eller personer i rörelsens historia. Två av de totalt 

sexton pressmeddelandena är författade i samarbete med andra organisationer, samtliga övriga 

är NBAs helt egna. Tidigare eller äldre källor än från 1998-2010 finns desvärre inte 

tillgängliga på hemsidan. Denna begränsning i tid hos källorna utgör således också den 

huvudsakliga tidsramen för fallstudien. Förhoppningsvis kan spannet på tolv år ändå ge en 

uppfattning i stora drag om genomgående teman  i retoriken och en bild av rörelsens fortsatta 

arbete, trots att pressmeddelanden från tiden innan organisationen börjat vinna mark 

beklagligt nog inte är representerade i samlingen. 

Då pressmeddelanden kan se mycket olika ut kan det vara värt att betona att de i studien 

inkluderade pressmeddelandenas omfattning varierar mellan 300-3000 ord med ett genomsnitt 

på mellan 700-800 ord. Tillsammans utgör de alltså en ansenlig mängd text, som den retoriska 

analysen grundar sig på. 

Förutom riktlinjerna för innehållsanlys har följande punkter tagits i beaktande för de utvalda 

pressmeddelandena samt många av de övriga elektroniska källorna i uppsatsen; autencitet, 

syfte, författare/ansvarig utgivare/domän, och representativitet.  
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5. Teori  
 

I följande avsnitt presenteras ett teoretiskt ramverk avseende gräsrotsrörelsers kamp om 

internationell uppmärksamhet för sina intressefrågor. Huvudfokus läggs vid ett antal 

grundförutsättningar för en lyckad kampanj så som de identifierats av Bob (2002, 2006), men 

kapitlet inkluderar även kommentarer från Fisher (1997), Clark (2003), Hesford (2011) och 

Tatarchevskiy (2011).  

5.1 Kampen för och om internationell uppmärksamhet 

 
”To gain support, challengers must persuade overseas audiences with little at stake in a conflict to take a 

sustained interest and make sacrifices for the cause. They do so under unfavorable circumstances: pressed by 

powerful opponents; in competition with a host of other worthy movements; and in the face of limited attention 

and resources.”9  

 

Ökad globalisering med allt vad det innebär av transnationellt samarbete har medfört att allt 

fler olika politiska och ekonomiska aktörer är inblandade i internationellt beslutsfattande och 

policyer. Inte bara nationalstater utan stora finansiella organisationer, lobbygrupper, 

handelssammanslutningar och avtal besitter starkt internationellt inflytande som sträcker sig 

utanför den egna sfären.10 Det är en arena full av konkurrens, och kampen bland de mindre 

aktörerna om att vinna erkännande– och kanske en dag själv hamna i en maktposition – är 

ofta lång och hård.11  Enligt Hesford (2011) är kampen för erkännande djupt rotad i de 

mänskliga rättigheternas historia; vem som betraktats som ett värdigt legalt subjekt har 

visserligen varierat genom århundradena, men i regel tillfaller skydd och privilegier de som 

redan besitter makt och privilegier.12 Fältets deltagande aktörer är många och vitt skilda i 

fråga om storlek, resurstillgångar och intresseområden: från transnationella storföretag och 

internationella  fackföreningsförbund till (I)NGOs och lokala gräsrotsrörelser. Clark (2003) 

kallar dem med ett samlingsnamn för civil society organizations (CSOs), och hävdar att de 

trots sin heterogenitet i många avseenden agerar och ställs inför utmaningar som är väldigt 

lika. 13  Med utgångspunkt i hur rörelserna är organiserade identifierar han sedan tre 

                                                
9 Bob, Clifford. The Marketing of Rebellion. Insurgents, media, and international activism. 2005, 14. 
10 Clark, John. Globalizing civic engagement. Civil society and transnational action.  2003, 1.   
11 Bob, The Marketing of Rebellion, 5; 9.   
12 Hesford, Wendy S., 'Human Rights Rhetoric of Recognition', Rhetoric Society Quarterly, 41/3 (2011), 284. 
13 Clark, Globalizing civic engagement, 2; 16. 
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huvudgrenar av CSOs; internationella CSOs, CSO-nätverk, samt sociala rörelser. 

Internationella CSOs är ofta storskaliga, internationellt förankrade organisationer med kontor 

i flera länder; CSO-nätverk är sammanslutningar av grupper och organisationer med egna 

undergrupper eller andra, likasinnade organisationer som för nationellt och internationellt 

sammarbete kring en gemensam sak eller mål; och sociala rörelser är ofta nationellt/lokalt 

förankrade grupperingar av individer eller grupper som delar rättsanspråk eller övertygelser, 

och som använder internationellt utbyte som en plattform för den valda agendan.14  

I likhet med Clark ser Bob (2006, 2002) en likartad internationell utveckling och globalisering 

av aktörer och finansiella instrument. Men till skillnad från Clarks mer vittomspännande 

inriktning fokuserar han på hur detta påverkar sociala rörelser på gräsrotsnivå –  den grupp 

aktörer för vilken kanske mest står på spel i sammanhanget – och deras strävan efter stöd från 

stora internationella NGOs.  Bob poängterar att det inte är frågan om en popularitetstävling i 

jätteskala; för de flesta rörelser, inte minst de i utvecklingsländer som söker stöd hos NGOs 

med säte i västvärlden, är striden om makt, nätverk och resurser i allra högsta grad reell; 

ibland till och med en fråga om liv och död.15 Han efterlyser en i forskningen mer nyanserad 

bild av både NGOs som organisationer och det arbete de utför – en åsikt som även framförs 

av Clark16 och Fisher17. Bob menar att NGOs, trots den många gånger uppriktiga viljan att 

hjälpa och göra gott som verksamheten kretsar kring, när allt kommer omkring är 

organiserade verksamheter och som måste agera därefter med allt vad det innebär av hänsyn 

till organisationens överlevnad, ekonomiska aspekter, tillväxt, och modeller för 

beslutsfattande.18 Den populära föreställningen om NGOs som alltigenom altruistiska menar 

Bob är förenklad och onyanserad. 19  När det gäller gräsrotsrörelsers kamp för att få 

internationell uppmärksamhet är NGOs centrala; de fungerar ofta som plattformar för 

ytterligare stöd. Dock är som tidigare nämnts konkurrensen hård; trots att viljan finns är även 

NGOs resurser begränsade, och de behövande fallen är så många att organisationerna varken 

kan eller hinner ta sig an alla. Vilka strategier för att få gehör finns då tillgängliga för de minst 

resursstarka?   

 

                                                
14 Ibid, 4-5. 
15 Bob, The Marketing of Rebellion, 4. 
16 Se Clark, Globalizing civic engagement, 9. 
17 Se Fisher, William F. Doing Good? The Politics and Antipolitics of NGO Practices. 1997, 450, 499, 477, 442. 
18 Bob, The Marketing of Rebellion, 14. 
19 Ibid, 2; 5. 
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5. 2 Internet, rättighetsanspråk och karisma 
 
Bob menar att för gräsrotsrörelser som söker support hos större NGOs finns i regel endast två 

huvudsakliga marknadsföringsstrategier; att uppmärksamma NGOs på den aktuella 

situationen/problemet genom 1) speciellt inriktad lobbyverksamhet, och/eller 2) försöka öka 

den allmänna medvetenheten (huvudsakligen genom media); samt att matcha den egna 

rörelsens profil mot NGOs mål, kultur, taktik, etik och organisation.20 Baserat på ett flertal 

fallstudier av rörelsers mer eller mindre framgångsrika strävan att etablera sig på en 

internationell nivå samt personliga intervjuer med ansvariga field officers vid stora NGOs, har 

Bob vidare identifierat ett flertal egenskaper och förutsättningar som verkar avgörade för 

strategiernas framgång eller fall.  Då det rör sig om en stor mängd information21  har jag valt 

att kortfattat sammanfatta och gruppera ett antal huvudpunkter under tre områden nedan, samt 

inkludera kommentarer från Fisher, Clark och Tatarchevskiy för att skapa en mer nyanserad 

bild. Naturligtvis går de nämnda ämnena ofta in i varandra i verkligheten; uppdelningen är här 

endast ett verktyg för att underlätta överblick.  

 

5. 3 Organisation  
 
Själva rörelsen och hur den är organiserad rymmer flera viktiga aspekter för hur den uppfattas 

utåt, och är därför av stort intresse för NGOs när de överväger att ta sig an en sak. Rörelsens 

inrikting, vilka medlemmarna är, och hur den har bildats kan spela stor roll för potentiella 

supportrar, likaså det geografiska område i vilket den verkar och kampens sociala, 

ekonomiska och politiska kontext. Många NGOs föredrar att stödja grupper som både är 

organiserade likt dem själva22 och vars sakfrågor passar väl in i den grupp rättigheter som de 

har som sitt huvudområde. 23  En välorganiserad rörelse med en starkt enad front verkar 

tilltalande för potentiella supportrar då det signalerar att energi och resurser kan läggas på 

sakfrågan istället för omstrukturering eller inre meningsskiljaktligheter.24 25 

Rörelsens materiella och immateriella resurser har också ett starkt samband med 

förutsättningarna för framgång; såsom en finansiell nivå som gör att rörelsen inte är helt 
                                                
20 Bob, Globalization and the social construction of human rights campaigns. 2002, 135. Bob, The Marketing of 
Rebellion. 2006, 22. 
21 För arbetet i sin helhet, se Bob, The Marketing of Rebellion, 2006. 
22 Ibid, 33-34. 
23 Ibid, 5. 
24 Ibid, 38; 46. 
25 Clark, 2003, 3; 11; 17. 
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beroende av bidrag, och att rörelsen har ett stort antal välutbildade medlemmar. Karismatiskt 

ledarskap och/eller (internationellt) kända medlemmar och supporters26 27 genererar ofta viss 

mediabevakning, och kan vidare bidra till att göra rörelsen mer populär bland allmänheten, då 

många lättare identifierar sig med en person istället för en hel rörelse eller organisation.28 

(Jämför till exempel med Dalai Lama och rörelsen för ett fritt Tibet).  

 

5. 4 Sakfrågor 
 
Störst chans att vinna gehör har enligt Bob traditionellt rörelser vars sakfrågor kan översättas 

till rättighetsanspråk enligt ICCPR, då denna konvention länge använts av NGOs som 

måttstock. 29  Att kampen erkäns av det internationella samfundet är också av vikt.  Bob 

argumenterar att det går att skönja vissa mönster i vilka rättigheter som prioriteras var och 

när; att det går mode i vilka rättigheter man bryr sig mest om och vars kränknigar väcker 

starkast känslor.30 

Dokumentation i någon form av rättsöverträdelser och övergrepp; antingen av den egna 

rörelsen eller om de uppmärksammats i internationella rapporter, som t ex Human Rights 

Watch årliga rapport om världsläget för mänskliga rättigheter, ger tyngd åt rättighetsanspråk 

och borgar för hög trovärdighet. 31  Human Rights Watch, tillsammans med Amnesty 

International, Greenpeace och Friends of the Earth, nämns av Bob som exempel på 

”gatekeeper NGOs” 32; stora, internationella NGOs med hög trovärdighet som är kända för att 

göra grundliga efterforskningar av de rörelser de stöder, och vars uppmärksammande av en 

rörelse därför ofta leder till vidare stöd från andra organisationer.  Många NGOs föredrar även 

att stödja grupper vars kamp/sakfråga bedöms ha stor chans att bidra till social förändring 

utanför den egna kontexten33; vilket kan vara en fördel för rörelser med en ovanlig, bred, eller 

flera, sakfrågor.  

 

 
                                                
26 Bob, 2002, 134. 
27 Bob, 2006, 28; 34; 46. 
28 Ibid, 47. 
29 Bob, 2002, 136. 
30 Bob, 2006, 29. 
31 Ibid, 39. 
32 Ibid, 18-19. 
33 Ibid, 37. 
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5. 5 Media 
 
Uppmärksamhet från massmedias sida spelar en central roll i rörelsers strävan efter att göra 

sin organisation och sakfråga internationellt känd. En rörelses förmåga att på olika sätt 

’generera nyheter’ – exempelvis genom att strategiskt låta en stor aktion eller protest 

sammanfalla med ett viktigt internationellt toppmöte – kan var mycket värdefull.34 Hur man 

låter belysa olika aspekter av kampen kan också vara avgörande för var och hur den 

uppmärksammas. Till exempel, menar Bob, uppmärksammas rörelser med internationellt 

kända och/eller i resurs- och maktavseende avsevärt starkare motståndare generellt snabbare, 

då motståndarens starka internationella profil medför ökat intresse från media och omvärlden 

i stort. 35 36  

Internets utbredning har vidare tveklöst haft omvälvande effekter för sociala rörelser världen 

över. En hemsida kan fungera som en plattform för både aktion och representation. Att ha 

medlemmar eller talespersoner som är utbildade, kan tala och/eller skriva engelska37, hantera 

internet, samt är vana vid kontakt med press och annan media är därmed tveklöst en mycket 

stor fördel för en rörelse. Dock menar Tatarchevskiy, i sin studie av amerikansk 

internetaktivism, att trots sin stora revolutionära potential påverkas internet i stor utsträckning 

av samma maktstrukturer som är närvarande i övriga samhället.38  Medan vissa grupper idag i 

mångt och mycket är helt webbaserade39, finns det fortfarande områden och grupper för vilka 

helt andra omständigheter råder; där internet varken är tillgängligt eller hanterbart. Dessa 

grupper hamnar i ett klart underläge,  kommunikationsstrategiskt sett. Att ha tillgång till 

internet och/eller en egen hemsida är ett centralt verktyg både för att sprida information om 

den egna kampen och kommunicera globalt.40  

 

 

 

 
 
                                                
34 Ibid, 26. 
35 Ibid, 32. 
36 Bob, 2002, 138. 
37 Ibid, 45. 
38 Tatarchevskiy, Tatiana, 'The ’Popular’ Culture of Internet Activism', New Media & Society, 13/2 (2011), 298. 
39 Clark, 2003, 108. 
40 Bob, 2006, 25. 
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6. Fallstudie: Narmada Bachao Andolan 
 

6.1 Narmadafloden & Sardar Sarovar Project 
 

Narmadafloden flyter genom Indien från öst till väst och är förutom en av landets viktigaste 

floder i egenskap av färjled och bevattning, inom hinduismen även ansedd som en av de 

heligaste. Floden, som rinner genom de tre stadsstaterna Gujarat, Madhya Pradesh och 

Maharashtra, är också platsen för ett flertal dammbyggen, varav det största är Sardar Sarovar-

dammen/Sardar Sarovar Project (SSP). Initiativet till att använda Narmadafloden för att 

utvinna vattenkraft togs redan på 1940-talet av dåvarande premiärminister Nehru. Efter 

Indiens självständighet från Storbritannien 1947 fullkomligt exploderade dammindustrin, från 

färre än 300 storskaliga dammar före självständigheten till 4291 år 200041, och 5101 idag, år 

2013.42 1946 presenterades så Narmada Project, en byggnadsplan över konstruktionen av runt 

hundra dammar på Narmada. Det enorma projektet planerades vara klart innan år 2050. 

Dammsystemet, och kanske framförallt den största dammen Sardar Sarovar Project (SSP), var 

en symbol för det självständiga Indiens övergång till en västerländsk utvecklingsmodell 

centrerad kring snabb och storskalig effektivisering och utbyggnad av industrin - en 

utveckling som var beroende av stora mängder energi.  

Sardar Sarovardammen, genom sin placering i gränslandet mellan tre delstater, varav en med 

ökenklimat, fick tidigt en central roll och blev projektets symbol utåt. Redan tidigt i 

byggnadsprocessen blev dock de tre delstaterna berörda av projektet djupt oense om 

konstruktionens höjd samt distributionen av vatten och el från dammen, varpå regeringen i 

enlighet med med den inhemska lagen Water Disputes Act bildade den tillfälliga 

rättsinstansen Narmada Water Disputes Tribunal, för att medla i konflikten.43  

Delstaterna enades, och 1978 ingick Världsbanken i förhandlingar med Narmada Planning 

Group angående yttre finansiering för projektet. Ett avtal slöts om ett lån från Världsbanken 

till indiska staten på 450 miljoner dollar, (motsvarande cirka 10 procent av dammens totala 

kostnad) med första utbetalning 1985.44 Under tiden växte oppositionen mot dammen i de 

                                                
41 Rangachari, R., Sengupta, N., Iyer, R.R., Banerji, P. and Singh, S. (2000), 'Large Dams: India's Experience, 
Report prepared for the World Commission on Dams', (Cape Town: World Comission on Dams), 33. 
42 (ICOLD), International Commission on Large Dams (2013), 'Register of Dams. General Synthesis. ', 
http://www.icold-cigb.org/GB/World_register/general_synthesis.asp. 
43 Central Water Commission, 'The Inter-States River Water Disputes Act', (2013, 1956)., Art. 4. 
44 Human Rights Watch (1992), 'Before the Deluge: Human Rights Abuses at India’s Narmada Dam', 1. 
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berörda regionerna, framförallt hos de invånare vars levnadssituation direkt påverkats av 

dammen, men också hos inhemska och internationella miljöorganisationer. Protester mot 

tvångsförflyttningar av invånare och bristande kompensation för konfiskerad mark blev allt 

mer högljudda. Som svar på de omfattande nationella påtryckningarna tillsatte regeringen 

1980 en utredning av Sardar Sarovar i enlighet med Forest Conservation Act, en inhemsk lag 

som kräver att samtliga större konstruktioner genomgår en granskning av miljöpåverkan innan 

de får påbörjas.45  

Ministry of Environment and Forest (MOEF), myndigheten bakom den av regeringen tillsatta 

undersökningen, kom i sin första rapport fram till att projektet inte uppnådde de obligatoriska 

miljökraven. Rapporten mottogs med glädje av oppositionen, men fick ingen egentlig effekt. 

Då projektet redan påbörjats var regeringen mycket angelägen om att det skulle fortskrida. 

MOEF utsattes för stor politisk press att ge projektet klartecken, och efter ursprungligen stort 

motstånd från ministeriets sida, tilläts projektet 1987 fortsätta på villkor att vissa elementära 

punkter åtgärdades.46  

 

6. 2 En motståndsrörelse föds 
 

Godkännandet sågs som ett stort nederlag av oppositionen, och omfattande civila protester 

följde. De berörda individerna som upplevde att de inte fått gehör för sin sak i tidigare skeden 

slöt sig samman runt 1980. Gruppen, som ursprungligen i huvudsak bestod av direkt berörda, 

bidrog till att skapa ökad uppmärksamhet kring dammbygget och belysa dess negativa 

effekter. Den blev inom kort synonymt med den civila motståndsrörelsen och kallade sig 

Narmada Bachao Andolan – Save the Narmada Movement. 

Efter fortsatta protester tillsatte huvudlångivaren Världsbanken en egen utredning, vilkens 

slutliga synpunkter  presenterades i Morserapporten. Rapporten var djupt kritisk till SSP 

överlag, och bedömde möjligheterna att på ett rättsäkert och tillfredsställande sätt 

                                                
45 Ministry of Environment and Forests, Government of India (2013), 'Forest Conservation Act, 1980 with 
amendments made in 1988'. 
46 Cullet, Philippe (2001), 'Human Rights and Displacement: The Indian Supreme Court Decision on Sardar 
Sarovar in International Perspective', The International and Comparative Law Quarterly, 50 (4), 973-87. 
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omlokalisera samtliga berörda som minimala. Rapporten väckte stor internationell 

uppmärksamhet, och kort därefter drog sig Världsbanken ur som finansiär för projektet.47  

Oroligheterna fortsatte. Befolkningen i ett flertal av de byar som skulle tvångsevakueras 

vägrade lämna sina bostäder. Regeringen svarade med att 1988 låta Official Secrets Act, en 

lag avsedd ’att bevara nationens säkerhet’ som tidigare främst används för hemligstämplade 

statsangelägenheter och dokument, omfatta de byar som utvalts för översvämning samt själva 

dammkonstruktionen.48 Det blev därigenom förbjudet att vistas i eller kring dessa områden, 

samt att besitta ’information’ om platserna. Att ertappas på något av the Act omfattat område 

kunde vara straffbart med upp till 14 års fängelse. Lagen innebär även att tidigare offentlig 

information om dammbyggena censureras samt att fackrepresentanter inte har tillträde till 

arbetarna på dammkonstruktionerna. Därför kritiserades den hårt av 

människorättsorganisationer för att bryta mot artikel 19 i ICCPR – rätten till information.49 

Under tiden fortskred konstruktionen av dammen. 

Efter Världsbanken dragit sig ur som finansiär valde den indiska staten att själv gå vidare med 

SSP. I början på nittiotalet fick NBA och andra motståndsrörelser så till sist se lite resultat av 

sina ansträngningar. Efter kraftiga påtryckningar från japanska miljögrupper drog sig japanska 

långivare, dammens andra största finansiärer efter Världsbanken, ur projektet 1990. Detta var 

första gången någonsin som japanska storföretag efter inhemska påtryckningar lämnade ett 

internationellt projekt.50  

Den tillbakadragna japanska finansieringen blev ett av de första konkreta bevisen på NBAs 

genomslagskraft. Under åren har de blivit många fler. Fortskridandet av Sardar Sarovar-

dammen går i vågor, och det lokala motståndet kvarstår än. Relationen mellan 

polismyndigheter och oppositionen är fortsatt spänd, och protester av aktivister och bybor 

möts ofta med aggressivitet och rättsövergrepp från polis- och rättsväsende.51 NBAs kamp har 

nu engagerat och inspirerat folk i decennier, utan tecken på att ge upp. 1991 tilldelades NBAs 

taleskvinnor Baba Amte och Medha Patkar Right Livelyhood Award.52 

                                                
47 Ibid, 974.  
48 Government of India (1923), 'Official Secrets Act', Ministry of Home Affairs . 
49 Human Rights Watch (1992), 'Before the Deluge: Human Rights Abuses at India’s Narmada Dam', 3. 
50 Ibid, 2. 
51 Ibid, 3. 
52 Right Livelyhood Award (2013), '1991 - Medha Patkar & Baba Amte / Narmada Bachao Andolan', 
http://www.rightlivelihood.org/narmada.html.  
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6. 3 Kritik av SSP ur ett människorättsligt perspektiv 
 

Från föregående avsnitt är det tydligt att SSP ur rättssynpunkt varit kontroversiellt från starten. 

I takt med att arbetet på dammen har fortskridit har även rapporter om kränkningar fortsatt 

komma i dagern. Den indiska regeringen har under de senaste åren fått utstå hård kritik från 

FN och övriga människorättsorganisationer för hur det civila motståndet, framförallt från 

NBA, mot storskaliga dammbyggen har bemötts. Enligt 2006 års rapport från Human Rights 

Watch53  har det till exempel som tidigare nämnts förelegat ett förbud att organisera sig 

fackligt för arbetarna vid dammkonstruktionen, och vid protester har civila motståndsmän vid 

upprepade tillfällen godtyckligt arresterats och i vissa fall fängslats under längre perioder utan 

att åtalas.54 Detta bryter mot artikel 8 i ICESCR, som omfattar rätten till fackligt engagemang, 

samt artiklarna 9 och 14 i ICCPR, som omfattar rätten till frihet och skydd mot godtyckligt 

fängslande respektive allas likhet inför lagen och rätten till en rättvis prövning.55 56(ICCPR 

och ICESCR). Vidare bryter de godtyckliga arresteranden av civilbefolkningen mot artikel 21 

i ICCPR:’Rätten till fredliga sammankomster skall erkännas’.57  

Indien har undertecknat och ratificerat både ICCPR, ICESCR, och ICERD58 och var även en 

av deltagarna vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992, där bland 

annat Riodeklarationen och Agenda 21-principerna, som syftar till hållbar utveckling togs 

fram. Som deltagande stat i konferensen har Indien åtagit sig att aktivt arbeta för att 

principerna i de båda ska uppfyllas. Åtagandet inte juridiskt bindande, men 

handlingsprogrammet är ’starkt politiskt och moraliskt förpliktigande’59. 

 

  

                                                
53 Human Rights Watch (2006), `World Report 2006’, 
54 Se bl a Human Rights Watch (1992), 'Before the Deluge: Human Rights Abuses at India’s Narmada Dam'. 
55 Förenta Nationerna, (1966), 'Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)’, 
Art 9, Art 14. 
56Förenta Nationerna, (1966b), 'Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), 
Art 8. 
57 ICCPR, Art 21. 
58 Förenta Nationerna (1965), 'Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 
(ICERD)'. 
59 United Nations Conference on Environment and Development, (1992), 'Rio Declaration on Environment and 
Development', (Rio de Janeiro). 
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6. 4 Analys: NBA – Gräsrot och gigant  
 

Följande kapitel syftar till att ge en överblick av NBAs representation av den egna rörelsen 

och dess sak såsom den framställs i ett urval av offentliga pressmeddelanden mellan åren 

1998 och 2006. Kortare referat från pressmeddelanden förekommer för att ge en bild av 

ursprungliga formuleringar och retorik, i övrigt ligger huvudsakligt fokus vid analys och 

diskussion av urskiljbara mönster som tillsammans formar den bild av NBA som presenteras 

för omvärlden.    

6.5 Medel, mål och självbild 
 

Återkommande teman i samtliga pressmeddelanden är NBAs ideologiska  hörnstenar  

demokrati, icke-våld, minoriteters och ursprungsbefolkningars rätt, och krav på skälig 

kompensation och rehabilitering för individer berörda av storskaliga dammbyggen. Ofta 

omtalas staten som en del av själva hotet mot förverkligandet av dessa, en inre fara, då den är 

villig att offra sina medborgares trygg- och säkerhet samt miljön för ekonomisk vinst. Som 

kontrast framställs NBA som en folkets förkämpe, villig att resa sig mot denna korrupta 

behandling i demokratins namn.  

‘Families whose land has been seized have received inadequate - and illegal - levels of compensation. 

No resettlement plan exists. Local people have opposed the seizure of their land and have requested 

the Narmada Bachao Andolan/Save the Narmada Movement (NBA) to join them in their struggle to 

defend their rights.’60 

Som pressmeddelandet nedan illustrerar är NBAs ton ofta tillrättavisande, samtidigt som det 

är tydligt att de är måna om bilden av sig själva som en rörelse som är öppen för att föra en 

dialog med sina motståndare;  

’[..] ICOLD was formally invited by NBA to spare time to hear the side of story presented by NBA and 

the affected people when they visit the SSP area, but they refused. It is clear that ICOLD itself is also 

not interested in hearing the people voices or the voices of the critics.’61 

Ett led i den här betoningen på dialog och kommunikation är att NBA gärna använder sig av 

öppna brev för att skapa opinion. Ett exempel på när påtryckningar av detta slag riktade mot 

                                                
60 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 6 June 1998. Maheshwar Declaration. Declaration in Support 
of the Struggle for the Promised Suspension of Construction on the Maheshwar Dam, Madhya Pradesh, India',1. 
61 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 2 November 1998. Visit of Icold to Sardar Sarovar Exposes 
Hypocrisy of Gujarat Government. Why Was the World Commission Banned and Icold Invited to Visit?', 2. 
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transnationella företag och långivare varit framgångsrika ges i ett pressmeddelande från 2004; 

som beskriver hur ett öppet brev från NBA lett till påtryckningar internationellt vilket fått 

Siemens att dra sig ur som partner i dammbygget. 62 

Trots att NBA ibland inte skräder sina ord när det gäller kritik mot stat och företag, lägger 

rörelsen mycket stor vikt vid att betona sin pacifistiska inriktning. Hungerstrejker, ljusvakor, 

tysta protester och vägran att lämna sin för översvämning konfiskerade åkermark är bara 

några av de återkommande exempel i pressmeddelandena som beskriver både NBA och andra 

vänorganisationers försök att hindra arbetet med SSP. Överlag presenteras en mycket lugn 

och sansad bild av NBA och övriga demonstranter, vilket tvärt konstrasteras mot porträttet av 

en vinsthungrig,  pressad stat som inte drar sig för att använda godtyckligt våld mot sitt eget 

folk.  Följande pressmeddelande från 1998 beskriver ett möte mellan fredliga demonstranter 

och polis vid en avspärrad damm:  

’On April 22, several thousand people recaptured the dam site. Police arrested hundreds of villagers 

and prevented drinking water tankers from reaching the protestors despite the 42 degree centigrade 

heat and lack of shelter, forcing people to drink oil-contaminated river water.’63 

Ett annat pressmeddelande, från augusti 2008, proklamerar en stundande Jal Satyagrah – en 

protestmetod som innebär att demonstranter blir stående i vattnet i sina översvämmade byar, 

ibland veckor i sträck – i en by som översvämmats utan att invånarna erbjudits ny mark från 

staten. Den berörda byns befolkning består till stor del av stamfolk och banjara, och NBA 

betonar att tusentals personer förutom byborna själva kommer att delta för att visa sin 

solidaritet med stamfolken och fördöma statens agerande.  

’…they should be provided land for land and other rehabilitation entitlements according to the 

Rehabilitation Policy, various clearances from Government of India and orders of High Court and 

Supreme Court. It is clear that only after that it may be permitted to fill the reservoirs. The people 

have vowed to face the submergence to be brought by State and NHDC which is based on force, 

falsehood and fraud. […] Now in this phase through Satyagrah they are bringing the struggle to a 

stage of do or die.’64 

                                                
62 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 17 March 2004. Hundreds of Narmada Protesters Court Arrest, 
Demand Scrapping of Large Dams and Implementation of Water and Power Alternatives.' 
63 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 6 June 1998. Maheshwar Declaration. Declaration in Support 
of the Struggle for the Promised Suspension of Construction on the Maheshwar Dam, Madhya Pradesh, India'. 
64Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 2 August 2008. 'Jal Satyagraha' in Narmada Valley: Oustees 
Are Ready to Face Inhuman and Unconstitutional Submergence', 3-4. 
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Förutom att bidra till att befästa bilden av NBA som solidarisk med stamfolk och fördömande 

av statens agerande, illustrerar pressmeddelandet hur en organisation vars enskilda 

medlemmar har liten politisk eller monnetär makt använder en av de få resurser de har – sitt 

eget liv – som instrument i kampen för skälig kompensation och omplacering. 

Bob kallar aktioner av den här typen för ’sacrifice of the innocent’65 och menar att de kan vara 

mycket effektiva, men extrema, verktyg för att dra uppmärksamhet till en händelse eller 

sakfråga. Framförallt när de äger rum i anknytning till politiskt känsliga dagar eller  

internationella toppmöten är chansen för medial uppmärksamhet stor. Att NBA har förståelse 

för och förmåga att ’generera nyheter’ på det här sättet är tydligt; satyagrah i samband med 

indiens nationaldag, protester i samband med den internationella årsdagen mot storskaliga 

dammar66, och upprepade hungerstrejker är bara några exempel. 

En intressant, sammanfattande observation är att den bild NBA ofta förmedlar av sig själv är 

den av en rörelse som inte bara står upp för sina egna principer och medlemmar, utan också 

stödjer och uppmuntrar systerorganisationer och allmänt förespråkar icke-våld. Utifrån Bobs 

tes att NGOs gärna stödjer rörelser vars arbete har social effekt utanför den egna 

organisationen67, kan denna vinkling av NBA tänkas bidra till att rörelsen uppfattas som en 

god kandidat för framtida investeringar från övriga NGOs och potentiella supportrar.  Ett fåtal 

pressmeddelanden 68  innehåller förutom text även bilder, oftast föreställande talare eller 

folksamlingar vid protester. Enligt Tatarchevskiy kan dessa fungera som ytterligare en positiv 

förstärkare av NBAs skriftliga budskap och bidra till en bild av rörelsen som starkt lokalt 

förankrad; ‘In the economies of authenticity that so many contemporary political actors seem 

engaged in, the genuineness of images of community action, people power and grassroots 

involvement remain a stable currency.’69 

 

                                                
65 Bob, The Marketing of Rebellion, 25-26. 
66 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 15 March 2000. "Water for Life, Not for Death!" Rally in the 
Narmada Valley on the International Day against Large Dams. '. 
67 Bob, The Marketing of Rebellion, 37. 
68 Se t ex Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 7 January 2001. Thousands Celebrate Withdrawal of Us 
Power Utility from Maheshwar Project, Protest Indiscriminate Globalisation and Privatization. "People's 
Strength Will Prevail over the Profit Motives of Private Companies and Multinationals"'. 
69 Tatarchevskiy, Tatiana, 'The ’Popular’ Culture of Internet Activism', 309. 
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6. 6 Antagonister 
 
Avsnittet ovan illustrerar inte bara NBAs självbild, utan också hur denna självbild tycks djupt 

länkad till rörelsens egen bild av sina motståndare. Den tar avstamp i det dikotoma i deras 

roller – den är och representerar det staten/storföretagen/de korrupta tjänstemännen inte är och 

inte representerar. I en majoritet av pressmeddelandena är bilden av indiska staten den av 

någon som vänt sig mot sitt eget folk för att istället uppvakta internationella storföretag. Vid 

upprepade tillfällen omtalas statens beslut och agerande  som ’anti-people’, ’anti-democracy’ 

och ’destruktivt’.70   

NBA uttrycker därför i flera pressmeddelanden krav på att ’utveckling’ i allmänhet och 

utnyttjandet av vatten och andra naturtillgångar i synnerhet ska vara en nationell 

angelägenhet. 71 72 73  Detta kanske kan förefalla förvånande med tanke på rörelsens stora 

internationella nätverk, men bottnar i övertygelsen att statens och medborgarnas syn på ’god’ 

utveckling skiljer sig åt, och att inblandning av yttre finansiärer och långivare endast flyttar 

makten att påverka längre ifrån de redan maktlösa. Följande uttalande av taleskvinnan Medha 

Patkar från 2000 beskriver tydligt rörelsens ställning i frågan: 

‘[…] The struggle in the Narmada valley is not just against Sardar Sarovar, or even all other large 

dams in the country. It is a struggle against the 'destructive' paradigm of development and the anti-

people, non-democratic planning that exploits people and nature. We do not want Bill Clinton, or 

officials sitting in Delhi decide what is 'development' for the tribals and peasants living in the villages. 

We assert power to people. It is towards this end that the struggle to save the Narmada has to be 

fought, with a spirit of, and the preparedness for ultimate sacrifice.’74  

NBA tar därför, med Medha Patkar som tydlig frontfigur, ett klart ställningstagande mot neo-

liberalism och globalisering och internationella storföretag och finansiella aktörer,. 2002 

                                                
70 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 7 January 2001. Thousands Celebrate Withdrawal of Us Power 
Utility from Maheshwar Project, Protest Indiscriminate Globalisation and Privatization. "People's Strength Will 
Prevail over the Profit Motives of Private Companies and Multinationals"'. 
71 Se t ex Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 29 January 2002. Nba & Napm Participates in 'World 
Social Forum' against Globalization. Medha Patkar Invited as 'Prosecutor' on International People's Tribunal on 
External Debt’. 
72 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 17 March 2004. Hundreds of Narmada Protesters Court Arrest, 
Demand Scrapping of Large Dams and Implementation of Water and Power Alternatives.' Samt, 
73 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 10 July 2007. Supreme Court Dismisses Case against Nba on 
Foreign Funding, Violence, Sedition Charges'. 
74 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 15 March 2000. "Water for Life, Not for Death!" Rally in the 
Narmada Valley on the International Day against Large Dams. ', 2. 
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deltog hon i en paneldiskussion vid World Social Forum, tillsammans med bland andra 

akademikern/aktivisten Noam Chomsky.75  

Det stora stöd och den tilltro till förändring som NBA uttrycker i relation till World Social 

Forum och anti-globaliseringsrörelsen i stort, menar Fisher är ett vanligt förekommande drag 

inom organisationer som är kritiska till rådande utvecklingsmodeller76. Där betraktas NGOs 

och andra sociala rörelser som kanaler för både moraliskt och politiskt inflytande, och som 

förmedlare av förändring. Kingsbury77 noterar också han många sociala rörelsers engagemang 

i anti-globaliseringsfrågor, men menar att det är fråga om en komplicerad relation. Samtidigt 

som globalisering och IT möjliggjort för mindre rörelser att snabbt och direkt generera 

internationellt opinionsbildande och nå ut till sympatisörer, uppfattar en majoritet av dem 

globalisering i stort som ett potentiellt hot mot deras egenart och autonomi.78 Som exempel på 

denna inställning nämner Kingsbury rörelser för ursprungsbefolkningars rättigheter – att dra 

en liknande parallell till NBAs dubbla roll som internationell aktör och engagerad 

globaliseringsmotståndare känns inte avlägsen.  

Baserat på Clarks indelning av CSOs79 kan NBA alltså anses spänna över båda av de två 

underkategorier till Sociala rörelser som han anger; den är både ett exempel på en Rotad 

rörelse, vars aktioner och mål främst är äger rum och utvärderas med ett nationellt perspektiv 

för ögonen – kampen för skälig rehabilitering och omplacering för tvångsförflyttade,  kampen 

för indiska minoriteters rättigheter; och på en Transnationell rörelse, som använder många, 

internationella, plattformar för att sprida åsikter och åstadkomma vittomspännande social 

förändring – till exempel genom sitt aktiva stöd och deltagande i den internationella anti-

globaliseringsrörelsen.  

Den av NBA uppmålade bilden av Indien som en stat som uppfattar och behandlar mänskliga 

rättighetsfrågor som en nationell ensak, och där allvarliga kränkningar av rättigheter 

förekommer, får stöd i bland annat Human Rights Watchs (HRW) årliga rapporter över det 

människorättsliga läget runt om i världen.80 81 82 Enligt HRW är det inte ovanligt att såväl 

inhemsk som utländsk kritik avseende rättigheter upplevs som en direkt kritik av staten; vilket 

                                                
75 Ibid. 
76 Fisher, 'Doing Good? The Politics and Antipolitics of Ngo Practices', 445. 
77 Kingsbury, '“Indigenous Peoples” in International Law: A Constructivist Approach to the Asian Controversy'. 
78 Ibid, 421-422. 
79 Clark, Globalizing Civic Engagement. Civil Society and Transnational Action., 4-5. 
80 Human Rights Watch, 'World Report 2006', (2006). 
81 Human Rights Watch, 'World Report 2012', (2012). 
82 Human Rights Watch, 'Before the Deluge: Human Rights Abuses at India’s Narmada Dam', (1992). 
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fått som följd att många nationer valt att föra diskussioner rörande människorättsfrågor på ett 

inofficiellt plan av hänsyn till diplomatiska intressen. Då kränkningar av kastlösas, 

minoriteters och stamfolks rättigheter utgör en stor del av de rättsövergrepp NBA håller 

indiska staten skyldig till, är det värt att poängtera att vid publiceringen av en majoritet av de 

här inkluderade pressmeddelandena var UNDRIP ännu inte antagen. Som tidigare betonats 

utgjordes det rättsliga skyddet då huvudsakligen av ILO:s konvention samt de två 

grundläggande FN-stadgarna internationellt, samt den indiska författningen och inhemska 

lagar på nationell nivå.  

Men, även sedan indiska staten bidrog till att rösta igenom UNDRIP år 2007, har det varit 

svårt att hitta tydliga tecken på hur det utökade skyddet tillfalligt folket i Narmadadalen. 

Senast i år uppmanades Indien av omvärlden att vidta åtgärder på flera brådskande punkter, bl 

a en av NBAs centrala frågor: rättsskydd för daliter, religiösa minoriteter, kvinnor, barn, och 

stamfolk.83 I sin rapport för 2013 framhåller HRW också att polis- och militärbrutalitet samt 

maktmissbruk bland tjänstemän fortsatt ligger bakom många rättsövergrepp, och yrkar på att 

straffriheten för de ansvariga bör ses över84. Under 2012 implementerades även nya lagar, 

Information Technology Rules (ITR), som syftar till att avlägsna ’stötande’ information på 

hemsidor och sökmotorer på internet. Som ett exempel på hur ITR har använts kan nämnas 

det internationellt uppmärksammade anhållandet av karikatyrtecknaren Aseem Trivedi i 

september 2012.85 HRW anser att ITR är godtyckliga och bidrar till ökad cencurering av det 

fria informationsflödet och för att tysta kritik mot staten.86  

 

6. 7 Rättighetsanspråk 
 

NBAs rättighetsanspråk må vara många och kategoriöverskridande, men de sammanfattas 

gärna av rörelsen själv helt enkelt som skälig kompensation till och omlokalisering av de 

individer vars liv påverkas av SSP och andra storskaliga dammar. I verkligheten innebär detta 

däremot en tämligen omfattande samling rättigheter, som åberopar både nationell och 

internationell lag. Bland rättigheterna som NBA åberopar återfinns bland annat: ’folkets rätt 

                                                
83 Human Rights Watch, 'World Report 2013’. 
84 Ibid, 322. 
85 Se Ibid, 317  samt Mannika Chopra, 'Can an Indian Cartoonist Be Barred from Mocking the State? ', (2013: 
Committee to Protect Journalists, 2012). 
86 Human Rights Watch, 'World Report 2013', 317. 
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till land, vatten, skogsmark och delaktighet i utvecklingsplaner och politik’87 ; ’arbetares 

rättigheter, respekt för och följande av internationella konventioner för mänskliga rättigheter 

samt multilaterala miljöbestämmelser’88; ’tillgång till skälig jordbruksmark, statens skyldighet 

att tillgodose medborgarnas konstitutionella rättigheter’89; ’icke-diskriminering av daliter och 

adivasis, rättssäkerhet och trygghet för kvinnor och barn90’; samt ’minoriteters rätt, rätten till 

arbete’, samt ’rätt till fredliga sammanslutningar’91. 

Pressmeddelandena illustrerar gång på gång att indiska staten och NBA har distinkt olika 

strategier för att bemöta kontroverserna kring Sardar Sarovardammen. Vi kan genomgående 

se en tydlig skillnad i användandet av retorik beroende på aktör, inte minst i fråga om 

rättighetsanspråk och åberopande av juridiska ramverk. Den statliga aktören hänvisar 

konsekvent till en viss uppsättning mänskliga rättigheter i ett nationellt perspektiv. Inhemska 

lagar och förordningar anges som laglig grund och även referenser till nationell säkerhet 

anges. 92  93  94  Till internationella konventioner förhåller sig den statliga aktören mycket 

restriktivt; det är tydligt att kontroverserna i Narmadadalen betraktas och behandlas som en 

rent nationell angelägenhet. NBA och det lokala motståndet å sin sida baserar sina  

rättighetsanspråk på hänvisningar till såväl den indiska författningen som till internationella 

konventioner. De refererar inte bara i större utsträckning till en blandning av internationell 

och nationell rätt, utan åberopar även rättigheter som traditionellt sett hör till olika kategorier, 

såsom miljö- och politiska rättigheter. Förutom krav på grundläggande politiska och 

medborgerliga rättigheter omfattar NBAs rättighetsanspråk alltså miljörätt, minoriteters och 

                                                
87 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 15 March 2000. "Water for Life, Not for Death!" Rally in the 
Narmada Valley on the International Day against Large Dams.' 
88 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 29 January 2002. Nba & Napm Participates in 'World Social 
Forum' against Globalization. Medha Patkar Invited as 'Prosecutor' on International People's Tribunal on 
External Debt’. 
89 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 30 June 2003. Nba Faces Betrayal : A Distorted Official 
Resolution Rejected : ‘Warn and Watch Centres’ Will Lead to Satyagraha Unless Dispute Is Resolved. 
90 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 29 July 2003. Adivasis Arrested Forcefully in Chimalkhedi; 
Waters Rise Submerging Houses and Standing Crops; Madhya Pradesh C.M. Agrees to Involve Gram Sabhas in 
Rehabilitation Process'. 
91 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 3 November 2009. Contempt of Court and Violation of 
Democracy by Administration'. 
92 Se utöver pressmeddelandena: Cullet, Philippe. 'Human Rights and Displacement: The Indian Supreme Court 
Decision on Sardar Sarovar in International Perspective', The International and Comparative Law Quarterly, 
50/4 (2001). 
93 Supreme Court Of India, 'Civil Appeal No. 2082 of 2011. Narmaba Bachao Andolan Versus State of Madhya 
Pradesh & Anr.', (2011). 
94 Supreme Court Of India, 'Written Petition No. 328 of 2002. Narmada Bachao Andolan Vs. Union of India & 
Ors.', (2002). 
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ursprungsbefolkningars rätt till land, sociala och ekonomiska rättigheter samt lagstadgad 

reglering och distribution av vatten- och naturtillgångar. 

 

6. 8 Nätverkande & Media 
 

En central styrka hos NBA är det fokus som lagts på samarbete och kommunikation både 

mellan olika interna avdelningar och med andra aktörer och organisationer.  Bara i de tiotal 

pressmeddelanden som här utgör grunden för analys är referenserna till olika former av 

nätverkande otaliga, och spänner över allt ifrån en samordnad ljusvaka anordnad som protest 

mot polisbrutalitet och Armed Forces Act95, till NBAs närvaro på World Social Forum. 96 

Kanske särskilt intressant ur ett internationellt perspektiv är pressmeddelandet Maheshwar 

Declaration97, ett långt och öppet brev adresserat till huvudsakliga aktörer involverade i 

konstruktionen och finansieringen av dammar på Narmadafloden; verkställande direktörer vid 

internationella företag, respektive lands ambassadörer i Indien, samt de av projektet berörda 

indiska delstatsregeringarna. I brevet uppmanas addressaterna och de organisationer de 

representerar att uttalat ta avstånd ifrån att bemöta fredliga protester med våld, samt att vägra 

fortsatt deltagande i konstruktionen av SSP om inte samtliga sociala, juridiska och 

ekonomiska krav och beräkningar bedöms vara i ordning. Brevet, som i sig visar på en viss 

tyngd hos NBA som rörelse och sakfrågans relevans, är underskrivet av inte mindre än 186 

organisationer, varav många några av världens mest kända NGOs. Förutom ett uppenbart stort 

stöd hos en uppsjö miljöorganisationer, många specifikt inriktade på floder och vatten, 

omfattar den stora variationen av supportrar politiska/demokratiska rörelser, 

människorättsrörelser, jordbruks- och utvecklingsorganisationer, samt lobbygrupper för 

minoriteters och kvinnors rätt.98  Bland signitärerna återfinns bland andra Human Rights 

Watch och Friends of the Earth; två av de respekterade och seriösa ’gatekeeper NGOs’ vars 

engagemang i en fråga Bob menar kan fungera som en kvalitetsstämpel på en rörelses kamp.99 

Om man utgår ifrån att NGOs helst stödjer organisationer med profiler som liknar den egna 
                                                
95 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 3 November 2009. Contempt of Court and Violation of 
Democracy by Administration' 
96 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 29 January 2002. Nba & Napm Participates in 'World Social 
Forum' against Globalization. Medha Patkar Invited as 'Prosecutor' on International People's Tribunal on 
External Debt'. 
97 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 6 June 1998. Maheshwar Declaration. Declaration in Support 
of the Struggle for the Promised Suspension of Construction on the Maheshwar Dam, Madhya Pradesh, India'. 
98 Ibid. 
99 Bob, The Marketing of Rebellion, 18-19. 
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både till rättighetsanspråk och organisation100 har NBA uppenbarligen lyckats väldigt väl med 

att utnyttja sin mångfacetterade profil för att väcka gehör. Sett mot båda dessa påståenden är 

det öppna brevet Maheshwar Declaration så nära ett signerat bevis på nationellt och 

internationellt genomslag man kan komma.  

 

Att NBA är en rörelse som är van att hantera mediala kanaler och gör det med bravur är med 

andra ord uppenbart. Den förmedlar tydligt en bild av sig själv som en rörelse med öppenhet 

och transparens; den är raka motsatsen till en grupp med anonyma medlemmar som agerar i 

det fördolda. Användningen av versaler och utropstecken i pressmeddelandenas titlar bidrar 

också till en känsla av informalitet och känslomässigt engagemang. Trots förekomsten av 

uppmaningar och tilltal riktade mot oppositionen, är det tydligt att pressklippen främst vänder 

sig till lokala och internationella anhängare av rörelsens sak för att uppdatera dem om 

framsteg och nederlag i kampen.  

För alla större händelser som manifestationer, officiella uttalanden och juridiska domar som 

tas upp i pressmeddelandena anges (som ett minimum) plats, datum och organisationens 

kontaktuppgifter. Samtliga viktiga medlemmar och prominenta personer som närvarat vid 

protester och möten anges vid namn, och inte sällan även med professionella och akademiska 

titlar.101 102 Pressmeddelanden som inte refererar till redan utspelade händelser utan innehåller 

direkta uttalanden, uppmaningar eller repliker till staten är klart signerade av samtliga 

ansvariga författare. Samma tydliga redovisning av personer, organisationer, departement och 

företag används även för såväl samarbetspartners och anhängare som meningsmotståndare.  

Om man betänker att pressmeddelandena lagts ut på internet via en vänorganisations hemsida, 

är tillgängliga på engelska, samt skrivna på god sådan, är det tydligt att denna öppenhet inte 

bara handlar om att officiellt stå upp för sin sak, utan även fungerar som en medveten 

kommunikationskanal på ett internationellt plan. Att konsekvent nämna samtliga deltagare 

och platser vid namn förankrar pressmeddelanden i tid och rum, och ökar därigenom deras 

anspråk på att vara valida återberättanden av faktiska händelser. Att visa på medlemmars och 

                                                
100 Ibid, 5 samt 33-34. 
101 Se b la Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 6 June 1998. Maheshwar Declaration. Declaration in 
Support of the Struggle for the Promised Suspension of Construction on the Maheshwar Dam, Madhya Pradesh, 
India'. 
102 Narmada Bachao Andolan, 'Nba Press Release, 29 July 2003. Adivasis Arrested Forcefully in Chimalkhedi; 
Waters Rise Submerging Houses and Standing Crops; Madhya Pradesh C.M. Agrees to Involve Gram Sabhas in 
Rehabilitation Process' 
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sympatisörers akademiska förankring, samt lyfta fram talespersoner som Medha Patkar och 

andra kända ansikten utåt är fortsatt ett sätt att ge mottagare av informationen en konkret bild 

av avsändaren. Medvetet eller omedvetet är detta en klar fördel för en rörelse vars 

internationella profilering till stor del sker på nätet. För, som Tatarchevskiy påpekar, ’in the 

crowded public spheres of communicative capitalism, where messages cost little or nothing, 

establishing their legitimacy becomes an ever-important task. In fact, contests over visibility 

in today’s media environments concern not only the legitimacy of a message’s content, but 

also that of the sender’.103  

Publicitetsmässigt sett är NBAs noggranna dokumenterande och offentliggörande av upplevda 

kränkningar och juridiska mot- och framgångar med andra ord ett välbeprövat grepp. Hesford 

menar att ageranden av detta slag kan ses som  rörelsers ’taktiska retorik’. Som ett äldre 

exempel nämner hon hur en facklig representant i 1910-talets Colorado använde sig av 

dokumentärfotografi för att uppmärksamma undermåliga arbets- och levnadsförhållande för 

gruvarbetare. ”...undoubtedly, the contemporary human rights movement and earlier social 

movements share rhetorical tactics of exposure and shaming, and a realist documentary 

aesthetic.” 104 

 

 

  

                                                
103 Tatarchevskiy, The ’popular’ culture of internet activism, 308. 
104 Hesford, 'Human Rights Rhetoric of Recognition', 288. 
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7. Slutdiskussion 
 

Utifrån Bobs argument att kontroverser av typen ’David mot Goliat’ har en större chans att bli 

uppmärksammade än andra kanske det krasst går att hävda att NBA har varit lyckosamma 

med flera av sina motståndare. Världsbankens tidiga inblandning i Indiens storskaliga 

dammar i allmänhet och Sardar Sarovardammen i synnerhet är ett utomordentligt exempel på 

hur en mäktig motståndare kan bidra till ökat internationellt intresse för en fråga – den här 

gången med det för NBA lyckliga slutet att Världsbanken drog sig ur som finansiär. Mäktiga 

motståndare i kombination med bredden i rörelsens sakfrågor innebär enligt samma 

resonemang att det redan på ett tidigt stadium fanns potential för NBA att tilltala olika 

organisationer och vinna gehör för sin sak. Att detta sedan faktiskt lyckades, och NBA genom 

åren förvärvat tillgång till ett flertal olika nationella och internationella plattformar på vilka 

uppmärksamhet och stöd för rörelsen kunnat genereras, får nog framförallt tillskrivas 

decennier av oförtrutet arbete, djupt engagemang i saken samt mycket klokt förvaltande av de 

inom rörelsen tillgängliga resurserna.  

För såväl situationen kring Sardar Sarovar Project som för storskaliga dammbyggen världen 

över spelar svårigheter i att bedöma icke-ekonomiska för- och nackdelar av stora 

dammbyggen en stor roll för potentiellt opinionsbildande. Försvararna propagerar starkt för 

projektens positiva följder, ofta uttryckta i tydliga ekonomiska vinsttermer, medan 

motståndare har svårt att visa upp liknande siffror för de sociala, ekologiska och ekonomiska 

kostnader och förluster som ofta följer i jätteprojektens kölvatten. Bob menar att eftersom det 

är lättare att påvisa reella kränkningar mot fysiska personer än det är att förutspå omfattningen 

av (framtida) miljöproblem, innebär detta att NGOs ofta är mer beredda att stötta en 

gräsrotsrörelse som representerar det förstnämnda105.  Med detta i åtanke, är en intressant 

fråga om det möjligt att NBA i större utsträckning fått gehör för de av sina rättsfrågor som 

berör ursprungsbefolkningar, tvångsförflyttningar och civila och politiska rättigheter snarare 

än  miljöfrågor, och om detta i så fall går att urskilja i gruppens retorik.  

Utifrån den mycket begränsade mängd texter publicerade av gruppen som jag här tagit del av, 

vågar jag drista mig att påstå att jag tror att så är fallet. Inte bara utkristalliserar sig mänskliga 

rättigheter som de mest återkommande rättsanspråken i gruppens pressmeddelanden, utan de 

instanser man åberopar på laglig väg (Högsta Domstolen, Nationella och Internationella 

                                                
105 Bob, ’The Marketing of Rebellion’, 39. 
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Human Rights Commission) sysslar främst med mänskliga rättigheter, och inte miljörätt. 

Miljön förblir en central fråga som är ständigt närvarande, men den får ta ett steg tillbaka för 

anspråken på civila, politiska, kulturella, och ekonomiska rättigheter. Att detta skulle bero på 

en medveten strategi från NBAs sida ställer jag mig mycket skeptisk till; det är uppenbart att 

miljörätt och resursfördelning är en hjärtefråga som rörelsen brinner starkt för. Däremot tror 

jag det är mycket möjligt att det är en effekt av att den statliga (och ibland internationella) 

synen på miljöskydd i många fall verkar domineras av och ta sig uttryck i välvilliga 

rekommendationer (om ens det), som implementeras med inkonsekvens och tandlöshet. Den 

faktiskt verkställande makten och resurserna hos instanser som sysslar med frågan tycks 

vidare vara en bråkdel av den hos verkställande myndigheter inom mänskliga rättigheter, 

främst politiska och civila rättigheter.  

 

Efter mer decennier har kampen mot regeringen för upprättelse och skälig materiell och 

ekonomisk kompensation alltså ännu inte helt nått sitt mål. Trots stora framgångar genom 

åren befinner sig de av Narmadadammen berörda grupperna alltjämt i en i många avseenden 

maktlös position, där rättsövergrepp från staten fortsätter att vara en realitet. Men Narmada 

Bachao Andolans arbete har utan tvekan bidragit enormt till att sätta frågan om kastlösas och 

minoriteters rättigheter på den internationella kartan, samt sprida ljus över de ofta förödande 

sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser storskaliga dammbyggen har för dessa och 

andra utsatta grupper. I dagens hårda kamp om erkännande är NBA är ett exempel på en 

rörelse som lyckats få internationellt gehör för sin lokala fråga, kanske mycket tack vare dess 

internationella relevans och många beröringspunkter världen över. 
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