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Govinda
Narayan, frontfigur och en av
fyra kandidater
till ungdomsrörelsen Förnuftiga nepaleser (Bibeksheel
Nepali) håller
ett tal under en
demonstration
i Katmandu.

Ungdomar ur
partiet Nepals
kongressparti
kampanjar
i staden
Nepalgunj
i södra Nepal.
Veckan före valet har en landsomfattande transportstrejk ägt
rum. En indisk lastbil trotsade
strejken och blev attackerad
i närheten av staden
Nepalgunj i södra Nepal.

Nepal försöker
rädda demokratin
MOTSÄTTNINGAR För några år sedan vädrade Nepal morgonluft. Inbördeskriget var över och den enväldiga monarkin hade
avskaffats. Men gamla motsättningar har resulterat i politisk
handlingsförlamning. I dag går ett splittrat Nepal till val för att
försöka rädda den unga, och bräckliga, demokratin.
KATMANDU I skuggan av de världsarvsmärkta templen vid Katmandus Durbar Square kämpar en underdimensionerad skara tjänstemän med att betjäna
den stadigt växande folkmassan. Efter tre timmars
väntan, i lika många köer, kan Srijana Ranjit slutligen
kvittera ut det särskilda id-kort som ger tillträde till
vallokalerna. Men vilket parti som ska få hennes röst
är ännu inte bestämt.
– Det är ett beslut som hela familjen fattar gemensamt. Vi håller fortfarande på att diskutera, säger hon.
Förfarandet är vanligt. Enligt lokala under
sökningar är kast och klass de faktorer som har störst
inverkan på nepalesiskt väljarbeteende, något som
också bidrar till att förklara den politiska låsning
som landet sedan flera år befinner sig i.
Efter ett decennielångt inbördeskrig lade maoisterna 2006 ned sina vapen och pressade tillsammans
med en bred allians av politiska partier den enväldige
monarken att lämna över makten till ett civilt styre.

Två år senare utsågs en konstitutionerande församling genom allmänna val.
Ett av de första beslut denna församling fattade
var att avskaffa monarkin. Därefter resulterade oenighet om det framtida styret i långtgående politisk
handlingsförlamning. Den konstitutionerande församlingen hade till uppdrag att författa en grundlag,
men misslyckades trots en tidsfrist som ständigt
förlängdes. Efter upprepade regeringsombildningar
tillsattes våren 2013 en byråkratregering för att
administrera nya val.
Det är detta dödläge som nu ska brytas. Men förutsättningarna kunde ha varit bättre. Förutom motsättningar som alltjämt kvarstår finns även starka
krafter som vill stoppa valet helt.
– Hela den här föreställningen regisseras av den
indiska härskarklassen. Även om de lyckas författa
en konstitution kommer den inte att lösa den på

gående krisen i landet. Den kommer inte att ta lösa
de lägre kasternas eller kvinnornas eller arbetarnas
problem, säger Suresh Ale Mangar.
Han är centralkommittéledamot i maoistiska
CPN–M, som leder en allians av 33 partier som inte
bara bojkottar utan aktivt motarbetar valet. Alliansen
har utlyst en strejk i transportsektorn, som ska vara
tills valdagen är över. Suresh Ale Mangar svävar inte
på målet när han förklarar motiven.
– Att stänga marknaderna skulle inte sätta press
på valkommissionen. Men om du stänger vägarna,
hur ska valmaterial då distribueras i landet? Hur ska
valförrättarna ta sig till vallokalerna?
Att Högsta domstolen snabbt förklarade strejken
olaglig var av principiell snarare än praktisk betydelse.
Den har upprätthållits av aktivister som stoppat eller
attackerat de fordon som vågat färdas på vägarna.
Vid valet 2008 blev maoisterna landets största parti,
men sedan dess har rörelsen splittrats i två. Synen på
relationerna till Indien blev avgörande. Att Indien har
såväl ekonomiska som politiska intressen i Nepal, rikt
på naturresurser och strategiskt placerat vid gränsen
mot den konkurrerande stormakten Kina, råder det
ingen tvekan om. Men att Nepal riskerar att bli en
lydstat är en minoritetsuppfattning, de 33 partier som
försöker obstruera valet är långt färre än de 122 som
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Srijana Ranjit
visar upp sitt
särskilda id-kort
som ger henne
tillträde till
vallokalerna.
Unga kvinnor ger sitt stöd till talaren
för partiet CPN–UML (Kommunistpartiet i Nepal, förenade MarxistLeninisterna) under ett valmöte
i Katmandu.
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kandiderar. Det är något som Shanta Chaudhary
anser att maoisterna borde ta till sig.
– Deras metoder är inte förenliga med demokratin.
Hon kandiderar för marxist-leninistiska CPN–UML
och knackar dörr i byarna i hemdistriktet Dang, sydvästra Nepals eftersatta landsbygd. Det är en något
mer spektakulär form av dörrknackning än den västvärlden är van vid. Shanta Chaudhary har med sig ett
högljutt följde av sympatisörer som stannar till för
att spela musik och dansa vid varje hus eller hydda
hon passerar.

”
Ungdomar under 30 år
utgör två tredjedelar
av Nepals befolkning,
men partierna är inte
intresserade av att
representera oss.
Robin Sharma, 25-årig it-entreprenör.

– Det är väldigt svårt att samla människor på ett
ställe, särskilt nu när det är skördesäsong, så vi får
besöka dem i deras hem i stället.
Hon satt i den konstitutionsförsamling som efter
valet 2008 misslyckades med att författa en grundlag,
men är övertygad om att förutsättningarna är bättre
den här omgången. Att kompromissviljan, eller möjligtvis rädslan att förlora ansiktet en andra gång, är
större. Något som inte betyder att stötestenar saknas.
I Katmandu drar en grupp unga män i vita
t-tröjor – gående, cyklande eller på motorcykel
– genom gatorna. Ungdomsrörelsen Bibeksheel

 epali, ”Förnuftiga nepaleser”, har organiserats
N
genom sociala medier och lanserat fyra egna, oberoende, kandidater. Deras chanser är små, men målet
är att bygga en plattform för framtiden.
– Ungdomar under 30 år utgör två tredjedelar av
Nepals befolkning, men partierna är inte intresserade av att representera oss. Vi insåg att vi själva var
tvungna att ge oss in i politiken, säger Robin Sharma,
25-årig it-entreprenör utbildad i Storbritannien.
Rörelsens huvudparoller, fred och välfärd, är långt ifrån
unika. Men Bibeksheels fräna kritik av korruptionen
i de politiska partierna har rönt viss uppskattning,
särskilt i huvudstadens medier, och kanske kan den
digitala gräsrotsaktivismen ses som ett tecken på ett
mognande politiskt klimat. Men att den är förbehållen
en välbärgad elit i Katmandu är samtidigt illustrativt
för de stora klyftor som alltjämt präglar Nepal.
De stora partierna är alla måna om att ge ett segervisst intryck. Alla berömmer sig själva för lyckade
valrörelser, men i ett land som saknar ett fungerande
system för opinionsundersökningar är det svårt att dra
säkra slutsatser innan rösterna är färdigräknade.
Det förväntas de vara tidigast en vecka efter valdagen.
Oavsett utfallet är insatserna höga. Många frågar
sig om Nepals unga demokrati klarar ännu ett misslyckande. Att de mest hårdföra maoisterna inte
kommer att vara representerade i den konstitutionerande församlingen förväntas visserligen leda till ett
mer kompromissvänligt klimat, men samtidigt finns
farhågor om att maoisterna åter kan ta till vapen.
Bland gemene man är förhoppningarna ned
tonade. Alla har en uppfattning om valet, men den
vanligaste uppfattningen är att politiker är korrupta
oavsett ideologisk färg.
– Förut hade vi en kung, nu kommer vi få 601 kungar, säger Man Bahadur, anställd av en ideell organisation, apropå antalet ledamöter som ska tillsättas.
IVAR ANDERSEN
utrikes@svd.se
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Nepal ligger i Sydasien, inklämt mellan Kina i norr
och Indien i söder. Av dess befolkning på drygt
30 miljoner människor lever en fjärdedel under
fattigdomsgränsen.
1996 inledde landets maoistiska rörelse ett väpnat
uppror mot kungahuset. Under en tioårsperiod
beräknas striderna mellan gerillan och armén ha
skördat minst 12 000 liv.
2001, mitt under brinnande inbördeskrig, mördades kung Birendra och åtta andra medlemmar av
kungafamiljen av kronprinsen Dipendra. Kron
prinsen begick därefter självmord. Tronen övertogs
av kronprisens farbror Gyanendra som snabbt
koncentrerade all exekutiv makt i landet kring sin
egen person.
2006 lade maoisterna ned sina vapen, och en bred
koalition tvingade kungahuset att utlysa val till en
konstituerande församling. Ett av församlingens
första beslut var att avskaffa monarkin. Därefter
har Nepals politiska klimat präglats av konflikter
och handlingsförlamning.
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