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ABSTRACT 

 

Vi ville undersöka den hinduiska samhällsordningen, som benämns som kastsystemet, samt 

de oberörbaras uppror mot kastsystemet från 1850-talet och framåt. Vi ville analysera det 

befintliga materialet genom att pröva religionsvetenskapliga teorier som en potentiell 

förklaring till existensen av ett sådant fenomen som kastsystemet. Enligt indisk lag är 

diskriminering av kasttillhörighet förbjudet och praktiserandet av kastsystemet avskaffades 

officiellt 1950. Trots detta praktiseras denna hinduiska samhällsordning och än idag 

förekommer det en social, ekonomisk och politisk ojämställdhet, på grund av kastsystemet, i 

det indiska samhället. De som är sämst ställda i denna samhällsordning och som drabbas mest 

av den ojämställdhet som råder i det indiska samhället är de oberörbara. De drabbas än idag 

av våld och människorättsövergrepp. Med vår uppsats vill vi ge en potentiell förklaring av 

kastsystemets existens samt de oberörbaras uppror mot denna samhällsordning efter 1850-

talet fram till 2000-talet. Detta vill vi göra genom att pröva tre utvalda religionsvetenskapliga 

teorier. De religionsvetenskapliga teorier vi valt är skapade från bland annat Meredith B. 

McGuire och Pierre Bourdieu. Vi har funnit att deras religionsvetenskapliga teorier kan ge en 

förklaring till både kastsystemets existens och de oberörbaras uppror mot kastsystemet genom 

historiens förlopp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING    Sida 

 

1. INLEDNING     1 

1.1 Syfte och problemformulering    1 

1.2 Material och metod     1 

 

2. TIDIGARE FORSKNING    4 

  

3. TEORI      7 

3.1 Douglas – renhet och orenhet    7 

3.2 Bourdieu – doxa, heterodoxi och ortodoxi   8 

3.3 McGuire – Konflikt     9 

3.3.1 McGuire – Civilreligion    9 

 

4. BAKGRUND     11 

4.1 Historien bakom kastsystemets uppkomst   11 

4.2 Historien bakom kastsystemets indelning   11 

 

5. KASTSYSTEMET     13 

5.1 Kastsystemet som en samhällsordning   13 

5.2 De fyra kastens tidigare roll i kastsystemet   14 

5.3 Det femte kastet, daliterna, de oberörbara   15 

 

6. HISTORIEN BAKOM KAMPEN    17 

6.1 1850- 1900 talet     17 

6.2 Två centrala personer    18 

6.3 Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar    19 

6.3.1 Ambedkars syn på hinduismen    19 

6.3.2 Ambedkars syn på kastsystemet    19 

6.3.3 Kritik mot Ambedkar    21 

6.4 Mahatma Gandhi     21 

6.4.1 Gandhis syn på hinduismen    21 

6.4.2 Gandhis syn på kastsystemet     22 

6.4.3 Kritik mot Gandhi     23 

6.5 Den politiska konflikten    23 

 

7. INDIENS KONSTUTION    25 

7.1 Självständighetsdeklarationen    25 

7.1.1 Artikel 17     26 

7.1.2 Artikel 15     27 

 

8. DALITRÖRELSERNAS INRIKTNINGAR   28 

8.1 Tre inflytesperspektiv    28 

8.1.1 Dalit buddhism     28 

8.1.2 Dalit teologi     30 

8.1.3 Dalit politik     31 

8.1.4 I praktiken     32 

     

9. DISKUSSION      34 

9.1 Douglas teori     34 



 

 

9.2 Bourdieus teori     35 

9.3 McGuires teori     36 

9.4 Sammanfattning     38 
 

10. SLUTSATS     40 

 

11. LITTERATURFÖRTECKNING    41 

   



1 

 

1. INLEDNING 

I mitten av 1982 talade V.T. Rajshekar, redaktör för den politiska tidningen Dalit Voice, med 

en grupp studenter från Sverige i New Dehli. Han pratade om de oberörbara, eller som de 

själva valt att benämna sig, daliter, i den hinduiska hierarkin. De svenska studenterna blev 

förvånade när Rajshekar delade ut en broschyr om hur de oberörbara lever i Indien och hur de 

behandlas. Studenterna från Sverige medgav att de aldrig hört talas om Indiens oberörbara 

befolkning eller om begreppet oberörbarhet i den bemärkelsen som den praktiseras i Indien. 

Det är inte heller så underligt, befolkningen i Sverige lever inte ens i närheten av den 

verklighet de oberörbara i Indien upplever dagligen. V.T Rajshekar uttryckte sig på följande 

vis: ”Oberörbarhet kan inte ses, den kan bara kännas. Skon klämmer ingen annan än den som 

bär den. Bara Indiens svarta oberörbara känner oberörbarhetens smärta. Inga andra.”
1
 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Vårt syfte har varit att analysera kastsystemets existens genom historiens förlopp samt de 

oberörbaras uppror mot kastsystemet sedan 1850-talet. En samhällsordning som kastsystemet 

innebär inte bara en samhörighet utan präglas även av ojämställdhet för de oberörbara inom 

religiösa, sociala, ekonomiska och politiska områden: Vilken potentiell förklaring kan utvalda 

religionsvetenskapliga teorier ge till både kastsystemets existens och de oberörbaras uppror 

från 1850-talet och framåt? 

 

1.2 Material och metod 

För att besvara vår problemformulering har vi valt att förklara historien bakom kastsystemets 

uppkomst och kastsystemets betydelse, därmed förklaras kastsystemets karaktär och 

hinduernas roll i det befintliga systemet. Vi avgränsar oss sedan till de oberörbara och deras 

kamp mot kastsystemet i Indien från 1850-talet och framåt. Anledningen till att vi valt att 

arbeta oss fram från 1850-talet är på grund av att det materialet vi funnit startar vid 1800-talet 

och det är under den period de oberörbars uppror börjar formas men det är först under början 

på 1900-talet som kampen uppkommer. Utifrån vår avgränsning har vi arbetat genom 

litteraturstudier. Anledningen till att vi valt litteraturstudier är för att vi anser det som 

lämpligast för oss och vår tidsbegränsning samt problemformulering.  

Vägen till valet av litteratur har varit baserad på problemformuleringens mål, vilket är de 

oberörbaras uppror mot kastsystemet sedan 1850-talet och framåt. Vi har valt att ta reda på de 

                                                 
1
 Hardtmann, Thorat, 2006:257 
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olika författarnas specialiseringsområde. Till exempel Eva-Maria Hardtmann, som är en av 

våra primärkällor. Hon är samordnare för ”Stockholm Anthropological Research on India” 

(Sari). Det material som vi valt att använda oss utav från Hardtmann har hon skapat genom 

fältundersökningar och observationer som hon utfört i Indien. Hon skrev sin avhandling om 

dalitrörelser år 2003, “Our Fury is Burning”: From Local Practice to Global Connections in 

the Dalit Movement. All den litteratur Hardtmann varit med och skapat handlar om 

dalitrörelser på olika sätt. Vi valde att använda oss av den senaste boken hon skrivit som 

publicerades år 2009. Detta eftersom det material hon presenterar i denna bok är en vidare 

utveckling på hennes tidigare arbeten och böcker vilket innebär att den innehåller även delar 

av hennes tidigare forskning.   

En annan författare vi har prioriterat är Susan Bayly, som är historisk antropolog, vars 

intressen faller inom områdena teorier om historiska förändringar, modernisering och 

globalisering. Hon använder sig av historiska samt antropologiska metoder, då hon bearbetar 

sitt material. Materialet bygger på Baylys forskning kring andra specialisters material, dessa 

kommer att presenteras i kapitlet nedan. Bayly förhåller sig främst till historia och 

antropologi, kolonialism och det kulturella livet i Asien efter det franska och brittiska 

kolonialväldet. De övriga författarna används inte i samma bemärkelse som Hardtmann och 

Bayly därför kommer de att presenteras under uppsatsens gång.  

Eftersom vårt syfte är att analysera redan befintlig empiri har vi valt att arbeta utifrån den 

induktiva metoden. Jacobsen (2002) beskriver den deduktiva metoden, som innebär att man 

arbetar utifrån tidigare forskning och teorier om fenomenet man valt att observara. Från de 

tidigare teorierna och hypoteserna skapar man egna hypoteser som man sedan prövar. Till 

skillnad från den deduktiva metoden innebär den induktiva metoden, enligt Jacobsen (2002), 

att man observerar ett fenomen och samlar in material kring det. Till den inhämtade empirin 

skapar man egna teorier eller använder sig av befintliga teorier för att knyta samman teorin till 

empirin. Vårt fenomen är kastsystemet och de oberörbaras kamp mot denna samhällsordning i 

Indien från 1850-talet och fram till 2000-talet. Empirin kring de oberörbaras kamp vill vi 

därefter knyta samman till religionsvetenskapliga teorier. Teorierna vi valt att arbeta utifrån är 

skapade av Mary Douglas, Pierre Bourdieu och Meredith B. McGuire. Det är tre olika 

religionsvetenskapliga teorier som vi bekantat oss med under vår lärararutbildning, dessa tre 

teorier går att definiera som vår förförståelse. Vi anser att vårt urval av teorier kan ge en 

potentiell förklaring till kastsystemets existens samt de oberörbaras uppror. Detta eftersom det 

är religionsvetenskapliga teorier som handlar om bland annat samhällsstruktur, makt, 
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religionens inflytande på samhället samt individens liv. Dessa tre teoriers innebörd kommer 

att presenteras mer djupgående i kapitel tre.  

Vi är medvetna om diverse brister som litteraturstudier kan innebära. Ett centralt problem 

med valet av litteraturstudier är att vi har arbetat med andras resultat och inte vårt eget, därför 

har vi försökt att arbeta med så många olika källor som möjligt inom ramen av denna uppsats. 

Hade vi utfört egna fältstudier med oberörbara hade vi fått andra resultat, inom ramen av 

uppsatsen var det dock inte ett genomförbart alternativ, det fanns det inga resurser för detta 

alternativ.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Den tidigare forskningen om de oberörbara kretsar framför allt kring den historiska 

utvecklingen som skett samt de oberörbaras kamp mot kastsystemet. Syftet har varit att 

förmedla den pågående kampen samt historien bakom kampen. Detta har bidragit till att det 

idag finns ett brett utbud av böcker om de oberörbara och deras kamp. I Sverige finns det ett 

utbud av litteratur som på ett eller annat vis kretsar kring vår problemformulering. Generellt 

finns det en tillänglig e-tidskrift Dalit Voice som består av olika artiklar skrivna av bland 

annat representanter för de oberörbara. Dalit Voice är ett bra urval av källa om man vill utgå 

från de oberörbaras perspektiv men här kände vi att vi ville undvika att skapa vår uppsats från 

de oberörbaras synperspektiv med risk för att falla för ett enkelriktat synperspektiv. Den 

främsta anledningen till att Ambedkar och Gandhi behandlas är för de var två mycket 

framstående och ledande aktivister inom kampen för de oberörbara och av den anledningen 

viktiga att ta hänsyn till. Materialet som berör dem är hämtat från boken Berättelsen på min 

rygg, Indiens daliter i uppror mot kastsystemet som presenteras nedan. Den här boken 

innehåller brev som är skrivna från både Ambedkar och Gandhi. Det material som inte berör 

Ambedkar och Gandhi är skrivna ifrån ett utifrån perspektiv, det vill säga författarna är inte 

involverade dalitaktivister. Detta minskade utbudet av litteratur en aning. Det ovanstående har 

i sin tur lett till att vi har fått göra ett urval av litteratur skrivna av författare med ett 

utifrånperspektiv på de oberörbarars uppror. En bok som är skriven ifrån ett utifrån perspektiv 

och som bland annat handlar om de oberörbara är From Stigma to Assertion, Untouchability, 

Identity and Politics in Early and Modern India. Den här boken fokuserar på den utveckling 

som skett för de oberörbara och deras roll inom samhället, den förhåller sig främst till deras 

ekonomiska situation. Bokens innehåll berör inte fullt ut det vi eftersträvar till vår empiri, 

vilket är kastsystemet, dess existens och de oberörbaras kamp. På grund av detta används den 

inte i någon större bemärkelse. Den främsta anledningen till att boken uppmärksammans är 

för att den generellt berör de oberörbaras situation, men utifrån många olika författares 

synsätt.   

De ovannämna faktorernas syfte har varit att bindas samman till vår problemformulering 

men även täcka den empiri vi eftersträvar. Slutligen kom vi fram till följande litteratur: 

Caste, Society and Politics in India, from the Eighteenth Century to the Modern Age, 1999, 

skriven av Susan Bayly. Baylys bok går under The New Cambrigde History of India, där 

boken är den tredje volmen av fyra. Originalet, The Cambridge History of India, publicerades 

mellan åren 1922-1937, upplagan släpptes då i sex volymer. Redaktörerna för The Cambrigde 
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History of India beslutade att tillverka fler uppdaterade versioner, där varje bok skulle 

behandla individuella termer och ämnen. Syftet med Caste, Society and Politics in India, from 

the Eighteenth Century to the Modern Age, är att ge en överblick av Indiens historia samt att 

ta hänsyn till fenomenet kast. Boken sträcker sig från mitten av 1700-talet fram till nutid. 

Bayly har gjort forskning samt sammanställningar av diverse specialisters material. En av de 

specialister Bayly valt att behandla är Louis Dumont (1911-1998), en fransk antropolog och 

hans avhandling Homo Hierarchicu. The caste system and its implications som publicerades 

1970. Den främsta anledningen till att Dumont behandlas är för att han var en av de första att 

påstå att hinduernas främsta intresse låg i renhet respektive orenhet, till skillnad från sina 

kritiker. 
2
 Dumont är en viktig källa för tillvägagångssätt i Baylys bok. Vidare har Bayly även 

använt sig av specialister som Veena Das, antropolog vid Johns Hopkins University, och 

hennes bok Mirrors of violence: communities, riots and survivors in south Asia, 1990) samt 

Richard Burghart (1944-1994), antropolog verksam i Tyskland och hans artikel Renunciation 

in the religious traditions of South Asia, 1983. De båda författarna ger en bredare kulturell 

samordning än den som är gjord av Dumont. De ovanstående författarna har haft ett stort 

inflytande i Baylys bok Caste, Society and Politics in India, from the Eighteenth Century to 

the Modern Age. Baylys bok har vi använt för att analysera historien bakom kastsystemet och 

dess existens samt kastsystemet som en samhällsordning genom den tidsbegränsade historiens 

förlopp.  

The dalit movement in India, Local practices, Global connections, 2009, skriven av Eva-

Maria Hardtmann. Hardtmanns bok bygger vidare på hennes avhandling “Our Fury is 

Burning”: Local Practice and Global Connections in the Dalit Movement från 2003. I boken 

analyserar hon hur dalitrörelserna både har skapat och har förändrat de sociala relationerna i 

Indien från 1990-talet och framåt. Hardtmanns bok är uppbygd på ett historiskt 

sammanhängande vis, som en forutsättning att läsaren ska förstå processen i de samtida dalit 

aktivisternas kamp mot kastsystemet. Hardtmanns fältarbeten, vilket inkluderar både 

intervjuer och observationer, flyttar sig från en liten ort bland de oberörbara i Lucknow, där 

hon samverkat med dalit aktivister inom Maharashtra, till livet bland Punjabi daliterna i 

Birmingham. Den period Hardtmanns bok täcker är 1990-talet och in i 2000-talet, det är under 

denna period som hon utförde sina fältundersökningar. Den relevans Hardtmanns bok bidragit 

                                                 
2
 Bayly, 1999:15 
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med till uppsatsen har varit att beskriva de oberörbaras val av tillvägagångssätt för att uppnå 

strävan i kampen mot kastsystemet under 1990-talet och framåt.  

Berättelsen på min rygg, Indiens daliter i uppror mot kastsystemet, 2004, skriven av Eva-

Maria Hardtmann och Vimal Thorat, som är litteraturvetare i New Delhi.
3
 I denna bok finns 

ett antal artiklar som publicerats i Indien av olika dalit-aktivister, samt brev som är skrivna av 

både Mahatma Gandhi (1869-1948) och Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar (1891-1956) som varit 

aktiva ledare i kampen för de oberörbara. Denna litteratur har använts för att beskriva den 

ledande rollen Ambedkar och Gandhi hade under 1930-talet som ledare för de oberörbara och 

deras kamp. Men även för att påvisa hur deras ledande åsikter existerar än idag bland de 

oberörbara och deras kamp.  

I den tidigare forskningen vi funnit och sett över har vårt urval av religionsvetenskapliga 

teorier inte applicerats på det redan befintliga materialet kring kastsystemets historia och de 

oberörbaras uppror. Vårt syfte är att tillämpa ytterligare tre religionsvetensapliga teorier till 

det befintliga materialet. Den primära anledningen är för att se om de utvalda teorierna kan ge 

en förståelse för kastsystemet existens samt de oberörbaras situation.   
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3. TEORI   

 

3.1 Douglas – renhet och orenhet 

Mary Douglas (1921-2007), som var en brittisk kulturantropolog, menade att vi kan få 

kunskap om de grundläggande klassificeringssystemen, det vill säga den grunläggande klass 

indelningen i ett samhälle, genom att förstå vad det är som gör att något betraktas som orent 

respektive rent i ett givet samhälle. Douglas (1997) beskrev orent som något relativt. Det är 

inte föremålet i sig som är orent, utan det klassificeras som orent beroende på var det befinner 

sig. Det går att definiera som att smuts är materia på fel plats. Med detta menade Douglas 

(1997) att objekt anses orena i sig, men på grund av var de står i ett system av kategorier som 

kan inkludera människor och icke-levande ting blir de betraktade som orena. Det som 

betraktas som orent är i denna mening allt som avvisas av de ordnade systemen. Douglas 

(1997) menade att smuts förtrycker den befintliga ordningen som existerar i ett samhälle och 

att det, från människans ögons sett, är ett tecken på att något är i oordning. Eftersom 

människan är en komplex varelse vill vi gärna avlägsna det som betraktas som orent.
4
  Att 

avlägsna det som är orent behöver inte uppfattas som en negativ handling utan att man snarare 

vill organisera sin omgivning, där orenhet inte ingår i den befintliga ordningen. Oftast är 

tillvägagångsättet en rad olika ritualler som utförs för att man skall återfå ordningen.
5
 

Vidare menade Douglas (1997) att klassificeringssystemet ligger till grund för hur det 

sociala livet i samhället är uppdelat. Douglas (1997) menade att det är på basis av olika 

klassificeringssystem som ett samhälle skiljer sig från ett annat och som olika subgrupper 

eller individer inom samhället skiljer sig från varandra. Renhet och orenhet är oftast något 

som är djupt inrotat i kulturen och det är genom det som utomstående kan förstå hur olika 

samhällen är uppbyggda och fungerar. En kulturs ordningssystem gällande renhet och orenhet 

avspeglas i deras handlingar och utföranden som påverkas av moral. Det är genom moraliska 

bedömningar en kultur bestämmer vad som är renhet respektive orenhet.  

Douglas (1997) nämnde även att kulturen äger en kraftig form av auktoritet, detta eftersom 

varje enskild individ måste instämma till följd av andras instämmande.  Helt enkelt att varje 

individ måste rätta sig efter det som är rådande i samhället eftersom att många andra individer 

gör det.  

                                                 
4
 Douglas, 1997:10 

5
 Ibid, 60 
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Douglas (1997) betonade heligheten eller den gudomlighet man väljer att ta efter vilket i 

sin tur kräver att individen skall anpassa sig efter den samhällsordningen som existerar och 

den klasstillhörighet individen själv tillhör. Heligheten ställer krav på att föremål från olika 

kategorier inte får blandas med varandra.
6
  

Douglas teori om att människan kan få kunskap om det befintliga klassificieringssystemet 

genom att förstå vad det är som grundas som rent respektive orent är baserad på den befintliga 

klassindelningen i ett samhälle och kastsystemet är en befintlig samhällsordning i Indien. Här 

är poängen att ta reda på om Douglas teori kan ge en potentiell förklaring till den 

klassindelning kastsystemet bidrar med till hinduismen men även till den dominerande 

samhällsstrukturen i Indien. Douglas bok Renhet och fara, en analys av begreppen orenande 

och tabu ger en strukturerad och förenklad bild av Douglas teori, det som nämnts ovan. Boken 

analyserar de relevanta begreppen på ett för oss övertygande sätt.  

 

3.2 Bourdieu – doxa, heterodoxi och ortodoxi 

Pierre Bourdieu (1930-2002), som var en sociolog och en antropolog, använde sig av 

begreppen: doxa, heterodoxi och ortodoxi som en verktygslåda.
7
 Han menade att det inom 

varje samhälle finns en doxa så länge det inte finns en heterodoxi och en ortodoxi. En doxa är 

enligt Bourdieu (1972) det som förfaller vara naturligt i ett samhälle och i detta doxa samhälle 

inträder först heterodoxi för att skapa väg för ortodoxi, som sen gör sitt framträde. När en 

heterodoxi, alltså en divergerande åsikt, inträder i ett samhälle så kan doxan ifrågesättas. 

Heterodoxi är en motkraft som har tillföljd att människor upptäcker att deras doxa egentligen 

är en ortodoxi. Det som heterodoxi försöker göra är att bryta de ledande åsikterna och komma 

till makten- och blir den härskande ortodoxin. Den rådande ortodoxin vill försvara dem och 

försöker återfå hela makten i samhället.
8
 

Bourdieu (1972) menade även att normer och makt inte är diskuterbara i en doxas fält. 

Skulle en utomstående göra ett framträde och störa genom att skapa diskussion, sprida nya 

tankar/åsikter så kan heterodoxi och ortodoxi uppstå. Heterodoxi i samband med den 

utomståendes närvaro och dennes nya tankebanor och ortodoxi i samband med kampen om att 

bevara samhällets ursprungliga form.
9
  

                                                 
6
 Douglas, 1997:79 

7
 Bourdieu, 1972:168 

8
 Ibid, 169 

9
 Ibid, 169-170 
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Ett samhälle är i sin tur även indelat i klasser, enligt Bourdieu (1972), den dominerande 

överklassen på toppen. I mitten har vi borgarna och längst ner har vi underklassen. Denna 

klassteori har Bourdieu skapat med bland annat inspiration av Karl Marx (1818-1883) och 

Max Weber (1864-1920), tyska sociologer och historiker. Enligt Bourdieu (1972) skapar varje 

samhällsklass sitt eget sätt att tala på, uppföra sig och rutiner att leva efter.  

Bourdieus bok Outline of a theory of practice redogör för hans teori som ger en förklaring på 

striden mellan kamp och makt i ett givet samhälle. Eftersom den ger en analys av kamp och 

makt är poängen här att applicera den mot den del av uppsatsens empiri som presenterar de 

oberörbaras kamp för att försöka ge en potentiell förklaring till de oberörbaras uppror mot 

kastsystemet både i modern tid och historiskt perspektiv. Det ovanstående kommer utföras 

med Bourdieus verktygslåda; doxa, heterodoxi och ortodoxi. I Bourdieus teori har här bland 

annat framträdandet av nya åsikter, synpunkter, en speciell plats i analysen.  

 

3.3 McGuire - Konflikt 

Meredith McGuire är professor för antropologi och sociologi vid Trinity University, San 

Antonio Texas. McGuire (2002) använder sig av Philip E Hammonds, som är en professor för 

religionsstudier och sociologi vid University of California, förklaring på civilreligion där hon 

betonar att religion både kan leda till socialt sammanhang och till konflikter. Hon menar att en 

del människor blir förvånade över hur begreppet konflikt och religion hänger samman, att en 

del konfliker kan ses som ett sätt att hålla samman en grupp med individer i stället för att 

skilja dem åt. Ibland kan en konflikt uppfattas som något negativt, dock behöver innebörden 

av det inte alltid stämma.
10

 Enligt McGuire behöver en konflikt i sig inte innebära något 

negativ utan snarare framstå som en positiv bemärkelse. En konflikt kan vara en positiv 

benämning på något som är oundvikligt eller som människan känner att de måste hantera.  

McGuire (2002) skriver vidare att det människan benämner som bra eller dåligt i en 

konflikt är oftast dess innehåll, inte själva resultatet.
11

 I vissa situationer har inte innehållet i 

en konflikt upplevts särskilt bra, dock har resultat eller slutsatsen av en konflikt blivit det.   

 

3.3.1 McGuire - Civilreligion  

Enligt McGuire (2002) innehåller en civilreligion en rad troendeformer och ritualer relaterade 

till det förflutna, nutiden och framtiden för människor inom en nation. Enkelt uttryckt skulle 

                                                 
10

 McGuire, 2002:195 
11

 Ibid, 195     
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det kunna sägas att civilreligion är en sammanhållning för en nation. Civilreligionen är 

uttrycksformen för sammanhållning i en nation.
12

 McGuire (2002) menar att civilreligioner 

använder sig av så kallade legitimerade myter. Det innebär att det inom en civilreligion 

existerar en legitimerad myt, det kan vara historier som människor lever utifrån och som de 

rättfärdigar sina handlingar, normer och identiteter kring.
13

 Skulle man ta bort civilreligionen 

från människan skulle kaos uppstå i nationen, eftersom civilreligionen berättar vilka etniska 

och religiösa gränser som gäller.
14

 

Den legitimerade myten kan, enligt McGuire (2002), fungera som en meningsfylld källa av 

mening och samhörighet.
15

 Émile Durkheim (1858-1917) menade att religion i sin essens är 

social. Religiösa ritualer är kollektivt beteende där man relaterar individen till den sociala 

gruppen. Religionen kan därmed påstås vara en kollektiv representation samt att religionen 

fungerar som en gemensam bas för moralisk sammanhållning.
16

 

Anledningen till att McGuires teori är utav de utvalda religionsvetenskapliga teorierna är 

för att den ger en förklaring på innebörden av en konflikt. I sin bok Religion: the social context 

ger hon en förklaring på de tre begreppen, civilreligion, legitimerad myt samt konflikt. 

McGuire ger en förklaring på hur civilreligion kan bidra till sammanhållning men även till 

konflikter. Syftet är att applicera McGuires teori till kastsystemets existens och de oberörbaras 

uppror samt deras tillvägagångssätt.  
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4. BAKGRUND 

 

4.1 Historien bakom kastsystemets uppkomst 

Rolf Grönblom (1935-2001), Indienkännare och engagerad författare, skrev att hinduismen 

inte enbart är en religion utan att den även fungerar som en samhällsordning, ett levnadssätt 

med en andlig aspekt.
17

 

För att förstå kastsystemet kan det vara bra att känna till varifrån systemet härstammar. Det 

finns många olika spekulationer kring kastsystemets uppkomst men här kommer enbart de 

viktigaste nämnas eftersom det inte står i undersökningens fokus. David Ståhl, ägare av 

Empatum,
18

 skriver att grunden för kastsystemet finns i den senare delen av Vedaskrifterna,
 19

 

medan Grönblom (1999) trodde att det kommer från den ariska invasionen av Nord-västra 

Indien. Han betonade att arierna hade ett stort inflytande på kastsystemets uppkomst. 

Invasionen skedde omkring 1500 före vår tidsräkning. Ur ariernas tradition och 

världåskådning lades grunden för den tidiga hinduismen. De hade även med sig en 

samhällsordning med levnadsregler som skulle tillämpas i samhället för att skapa ett 

konfliktfritt samhälle.
20

 

Arierna var även noga med att bevara sin etnicitet. Detta innebar att man inte fick gifta sig 

med de som inte var arier, de som tillhörde den ordinarie befolkningen och som stod 

utanför.
21

  

 

4.2 Historien bakom kastsystemets indelning 

Det finns flera olika myter om hur kastsystemet delades in i klasser inom hiearkin. Det finns 

bland annat en myt som säger att systemet sägs ha sitt ursprung från guden Brahmans olika 

kroppsdelar,
22

 medan Hillary Rodrigues (2006), som är en professor inom religionsstudier, 

skriver att den har sitt ursprung från Purushas, mänsklighetens urfader, kroppsdelar.
23

 Bakom 

myten om Brahman kan det uttryckas att brahminernas uppkomst härstammar från Brahmans 

huvud, kshatriya kasten från hans armar, vaisyas kasten från hans mage och slutligen sudra 

                                                 
17

 Grönblom, 1999:17 
18

 Ett konsultföretag som specialiserar sig på Indien och dess grannländer. Anordnar föreläsningar kring Indien 

och landets samhällsfunktion.    
19

 Ståhl, 2003:74 
20

 Grönblom, 1999:17 
21

 Ståhl, 2003:74 
22

 Ibid, 74 
23

 Rodrigues 2006:57 



12 

 

kasten från hans fötter.
24

 Myten om Purusha är i stort sätt lik denna. Bahminerna antogs ha 

kommit från Purushas mun. Kshatriya kastet kom från hans armar. Vaisyas kastet kom från 

hans lår och det lägsta kastet, sudra, dvs. arbetarklassen, kom från hans fötter.
25

 

Den legendariske Manu är enligt en hinduisk föreställning den första människan. Han 

stiftade lagar och skapade gränser mellan samhällsklasserna. Han skapade en tydlig gräns 

mellan de tre första kasten, som är brahman, ksatriya och vaishya, och den fjärde klassen, som 

är sudra.
26

 De tre högsta ansågs vara två gånger födda, den andra gången via en initiationsrit 

för att bli religiöst myndig, medan den fjärde klassen inte var berättigad till en sådan rit, 

därmed förblev de religiöst omyndiga. Denna uppdelning och samhällsordning som arierna 

tillämpade utgör basen för kastsystemet.
27

 

I en av hinduismens mest heliga skrifter, Bhagavadgita, står det textat att Guden Krishna 

påstår: ”De fyra stånden har jag skapat enligt krafternas och handlingarnas skilda slag. Vet att 

jag, fastän jag har skapat dem, är oföränderlig och inte handlar.”
28

 Enligt en hinduisk 

uppfattning är kastsystemet skapat av gudomligt ursprung och det är inte lätt att avskaffa 

något som sägs ha skapats av gudarna och inte människan. Kastsytemet som en 

samhällsordning har blivit en tradition i Indien under en mycket lång tid. Enligt Ståhl (2003) 

ger den även en social trygghet som människan kan luta sig tillbaka på, eftersom människan 

är medveten om de regler och plikter som existerar inom de olika kasten.
29
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5. KASTSYSTEMET  

 

5.1 Kastsystemet som en samhällsordning 

Samhället är indelat i kast som i Indien kallas för varna. Varna betyder färg, 
30

 och varje kast 

identifieras med en specifik färg. Varnas är något som gäller för hela Indien. De fyra kasten är 

brahman, ksatriya, vaisya och sudra. Denna fyrfaldiga uppdelning är bland annat baserad på 

yrke och mängden av respekt som visas till var och en av dessa. De översätts till prästklassen, 

krigarklassen, köpmans-, hantverks- och jordbrukarklassen. Med andra ord står prästerna 

högst upp i kastsystemet, som följs i rakt nedstigande led av krigare, bönder och hantverkare, 

och till slut tjänare.  

Inom dessa kast finns det ytterligare flera tusen olika underkaster.
31

 Dessa underkaster 

kallas för jati och jatis är mer lokala än vad kasten är. Begreppet jati betyder födelse och har 

betydelsen ”vad man är född till.”
32

 När man frågar vilken kast någon tillhör så undrar man 

vad personen i fråga är född till. Knut A. Jacobsen (2004), som är professor för 

religionsvetenskap vid Universitetet i Bergen i Norge, skriver att en människa inte bara föds 

in i ett kast utan man gifter sig även inom sitt kast och förblir kvar där resten av sitt liv. En 

kvinna har dock möjligheten att gifta sig med en man som är högre ställd i kastsystemet än 

hon själv. Barnen hamnar i sin tur i faderns kast, kvinnan förblir kvar i mannens kast även 

som änka.  

En av de hinduiska traditionerna säger att människan föds in i en kast. Man förväntas att 

anpassa sig efter det och följa sin dharma. Dharma är de religiösa, samt sociala, lagar och 

plikter.
33

 Hardtmann (2009) skriver att det inom varje kast finns regler, religiösa lagar och 

skyldigheter som ska upprätthållas, dessa kallas för dharma. Jacobsen (2004) skriver att 

dharma är det som upprätthåller den rättsliga ordningen i universum och att det betyder lag, 

naturlig lag. De människor som lever i enlighet med sin dharma uppnår moksha, villket 

innebär befrielse. Det är en befrielse från återfödelse, reinkarnation. Det är det slutliga målet i 

livet för hinduer, enligt Jacobsen. 
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33
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5.2 De fyra kastens tidigare roll i kastsystemet  

De fyra kastens tidigare roll var följande: 

Det första kastet, som utgörs av brahminer, betraktades som gudar i mänsklig form av 

hinduer. Brahminer betraktades som religiösa specialister inom hinduismen och endast de 

kunde tjänstgöra som präster. Det var också endast brahminer som hade kunskap om 

Vedatexterna och hade som ansvar att förmedla Vedatexternas innehåll vidare till de övriga 

kasten. Endast brahminerna kunde utföra de riter som utgjorde länken mellan gudarna och 

människorna.
34

 

Det andra kastet är ksatriya och deras uppgift var att erbjuda skydd till människor och ge 

gåvor, främst till brahminer. Det förväntades även att de skulle studera Vedatexterna och 

undvika sensuell njutning.
35

 Det var ksatriya kastet som hade den världsliga makten medan 

brahminerna styrde samhället. Trots att brahminerna levde under ksatriya kastets beskydd var 

det brahminerna som hade övertaget i samhället eftersom de betraktades som gudomlighet i 

mänsklig form och hade kunskap om Vedatexterna.
36

  

Det tredje kastet är vaishya kastet. De var ursprungligen affärsmän och deras uppgift var 

att fördela tillgångarna som fanns.
37

 Det var de som hade kunskap om handelsvaror så som 

kryddor, tyger, parfymer och mycket annat. Självklart skulle även de studera och offra till 

gudarna men det var inte deras främsta uppgift.
38

   

Det fjärde kastet är sudra kastet. Deras främsta uppgift var att agera som tjänsteklass.
39

 De 

skulle fungera som de tre ovanstående kastens tjänare och hjälpa dem med deras uppgifter och 

plikter.
40

 

Som tidigare nämnt är de tre högsta kasten födda två gånger. Detta är inte det fjärde kastet, 

därav befinner de sig längst ner i hierarkin. Med hjälp av produktionen av god karma och 

återfödelse finns det en möjlighet för en hindu att arbeta sig uppåt i hierarkin. Men detta sker 

under en lång tid. Hinduer ser ” /…/ sin födelse i en hög eller låg kast som ett straff eller en 

belöning de förtjänat på grund av vad för ont och gott de gjort i ett tidigare liv.”
41
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5.3 Det ”femte kastet”, daliterna, de oberörbara 

Utanför denna fyrfaldiga samhällsordning finns en gruppering som består av de oberörbara 

eller daliter. Mikael Aktor, som är lektor vid instution för filosofi, pedagogik och 

religionsstudier vid Syddansk Universitet, och Robert Deliége, som är professor i 

socialantropologi vid Louvain-la-Neuve Universitet i Belgien, beskriver de oberörbara som ett 

typiskt fenomen för Indien och dess samhällsordning. De står allra längst ner på den sociala 

skalan och är utstötta från samhället. Själva begreppet dalit betyder förtryckt och infördes av 

de tidigare reformaktivisterna under det tidiga 1970-talet. Genom att namnet antogs av 

daliterna, som en benämning på sig själva, har det blivit ett symboliskt uttryck för den kamp 

de utför för sin frihet och sina rättigheter. Begreppet anger även deras utanförskap inom den 

hinduiska samhällsordningen. De oberörbara är de som ingår i de registrerade kasten och 

stammarna, hinduer som konverterat till buddhister, arbetsverksamma människor, jordlösa, 

fattiga bönder, kvinnor och alla de som exploateras politiskt och ekonomiskt i religionens 

namn.
42

 I dagens Indien utgör de oberörbara 22,20% av de troende hinduerna.
43

  

De oberörbara sköter de arbeten i samhället som ses som religiöst orena från de högre 

kasten. Däremot bemöts brahminer med stor respekt för sin religiösa renhets skull av de tre 

övriga kasten.  De oberörbara får sköta bland annat sophanteringen och toalettrening. De 

oberörbaras religiösa orenhet ses som smittsam och de övriga riskeras för att smittas.
44

 Ett 

exempel, från landsbyn i Indien, på detta är att om en brahmin skulle dricka vatten från 

samma brunn som en oberörbar blir han automatiskt oren, han mister den religiösa renhet som 

medföljer hans kast.
45

 Skulle en oberörbar däremot dricka från samma brunn som en brahmin, 

då måste det utförs en rituell rening på brunnen innan den kan användas igen. Summan av det 

hela är att en brahmin inte få bli berörd av de oberörbara eller ta emot något ätbart från dem. 

Detta visar att de oberörbara traditionellt sätt är orena i en religiös mening och att de övriga 

kasten kan mista sin religiösa renhet bara genom att vara i närheten av en oberörbar.
46

 

Orenhet är något som betraktas som smittsamt,
47

 vilket lett till att de oberörbara fått bosätta 

sig i separata områden, separat från de övriga i kastsystemet.
48

 De övriga i kastsystemet, som 

hade högre status, förväntades att hålla de oberörbara på avstånd.
49
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Ytterliget en traditionell syn på de oberörbara har varit att utbildning, läskunnighet och 

skrivfärdighet inte var menat för de som inte tillhörde någon kast.
50

  

Hardtmann och Thorat (2006) skriver att oberördheten inte uppfattas som ett etniskt hinder 

utan mer som ett mentalt eller kulturellt problem. Det beror inte på de oberörbaras hudfärg 

utan snarare på deras kulturella och ekonomiska historia, samt deras sociala och politiska 

förhållanden.
51

 De problem som kastsystemet medför är något som finns i sinneslaget och det 

är en sorts hinduisk mentalsjukdom,
52

 ”kasten är ett sinnestillstånd”
53

, och detta 

sinnestillstånd har lett till förtryck av de oberörbara. Förtrycket av kasttillhörighet är inte bara 

är ett hinduskt problem i Indien, utan det förekommer bland hinduer i Nepal, Pakistan, Sri 

Lanka och Bangladesh.
54
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6. HISTORIEN BAKOM KAMPEN 

 

6.1 1850 till 1900-talet  

Kampen mot kastsystemet har inte varit en ensidig process utan den har bestått av många 

kulturella och politiska uppror. De som varit aktiva inom dessa rörelser drevs av sina egna 

idéer och tankar som drev dem till ett eget handlande. Anledningen till detta var att de 

oberörbara inte varit så organiserade som de är idag. Den hinduiska minoritetsbefolkningen 

blev inspirerad av de kolonialistiska erfarenheterna som fanns i landet i början av 1800-talet.
55

 

Dock blev inte de indiska tänkarna och författarna särskilt påverkade av de västerländska 

idéerna, de ville bevara kastsystemet i det tidiga 1800-talet.
56

 Många av de indiska tänkarna 

var så kallade pandits. Att vara en pandit innebar att man var en lärd man med en bakgrund 

inom den klassiska hinduiska vetenskapen och att man undervisade i sanskrit.
57

 Många av 

dessa pandits var brahminer. Det var dessa tänkare och författare, som skrev den indiska 

litteraturen.  

Ett exempel var Subju Bapu, som var en av dåtidens kosmologer. Han skrev att 

gudomligheten hade skapat olika psykologiska miljöer och system för olika människor. Dessa 

system innehöll spiritualitet som var unikt för Indien och att det definierade Indiens essens. 

Brahminernas roll var central eftersom den utgjorde en bas för den hinduiska tron och den 

hinduiska samhällsordningen. 

Men det var först under senare delen av 1800-talet som idéerna ovan skulle få nya 

infallsvinklar.
58

 Detta berodde på två nya starka krafter som växte fram i det dåvarande 

Indien. En av dessa krafter var mötet med föreställningarna om individuella rättigheter, tanke 

på att alla människor är lika mycket värda och kampen för jämlikhet. Den andra kraften 

innebar ett stort växande självförtroende angående ett indiskt intellekt, som hade börjat 

expandera kraftigt sedan 1850-talet. De båda föreställningar härstammade från västerländska 

författare och deras sociala teorier, som existerade under denna period. 
59

 

I slutet av 1800-talet existerade det tvister där det diskuterades om huruvida kastsystemet 

var en social ondska eller om den var konstruerad på ett andligt plan.
60

 Debattörer som var 

aktiva inom denna dispyt var personer som Swami Dayananda Saraswati, grundaren av Arya 
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Samaj (1875), och Swami Vivekananda, grundaren av Ramakrishna Mission Movement 

(1897).
61

 Debatten mynnade ut till tre olika perspektiv som rörde kastsystemet och kasten. 

Den första av dessa perspektiv var ”the incubus view”. I detta perspektiv ansågs det att kasten, 

oavsett vilket kast, skulle splittra och skada nationen i sin helhet.
62

 Den andra benämndes som 

den ”the ‟golden chain‟ view ”. Den innebar att kast ansågs vara en ideologi. Det var en 

ideologi som bestod av andlig och moralisk ordning samt tillhörighet. Denna ideologis syfte 

var att fungera som en potentiell grund för nationens utveckling. Det tredje och sista 

perspektivet var det “the idealised corporation view”, det innebar att kasten sågs som en 

vetenskaplig metod för att jämföra olika samhällstyper i Indien. Det uppfattades som en källa 

till tidigare former av nationell styrka och organiserad självförbättring.
63

 

Under 1900-talet hade kasten fått en stadig betydelse för de flesta, om inte alla, indier. 

Dock var det inte ett tillräckligt stadig samt ett tillräkligt starkt fenomen för att får en central 

roll i samhället, som ett samhällsproblem.
64

 Diskrimineringen som rörde de oberörbara och 

brahminernas idéer rörande religiös renhet fick mer uppmärksamhet nu än vad de hade haft i 

föregående århundranden. Det skulle dock dröja några år innan debatten kom igång på 

riktigt.
65

 Den skulle då presenteras av två mycket centrala personer, som kommit att betyda 

mycket för de oberörbaras kamp.   

 

6.2 Två centrala personer 

Innan materialet presenteras skall det betonas att debatten som funnits kring kastsystemet är 

indelad i två centrala områden, en religiös och en politisk.
66

 Under 1900-talets gång har det 

funnits två män som har tagit ställning och fungerat som nyckelpersoner för de oberörbara 

och deras kamp. Dessa två var Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar och Mahatma Gandhi.
67

 

Männen har uppmärksammat de oberörbars rättigheter samt deras ställning i det Indiska 

samhället. Ambedkar och Gandhi startade kampen för de oberörbara ordentligt, de såg sig 

båda som ledare för denna grupp av människor. Emellertid hade de inte samma 

tillvägagångsätt och argument i debatten om de oberörbara. De båda presenteras i kommande 

avsnitt.  

                                                 
61

 Bayly, 1999: 150 
62

 Bayly, 1999:154 
63

 Ibid, 154-155 
64

 Ibid, 233 
65

 Ibid, 233 
66

 Hardtmann, Thorat, 2006: 165 
67

 Bayly, 1999:260 



19 

 

6.3 Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar 

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar var en indisk politiker och en gestalt som försökte hjälpa de 

oberörbara och deras sociala rörelse, detta både före och efter Indiens självständighet. Han är 

grundaren till organisationen Depressed Classes Federation, vars syfte var att bidra till 

avskaffandet av kastsystemet, men även till folkbildning och ökat välstånd till den socialt 

sämst ställda gruppen i Indien.
68

 Ambedkar var själv en oberörbar. År 1956 konverterade han 

tillsammans med hundratusentals oberörbara till buddhismen som en protest mot 

kastsystemet.
69

 För att visa sitt missnöje mot praktiserandet av kastsystemet, lät Ambedkar 

symboliskt bränna lagboken Manusmrti, sinnebilden för daliternas ofrihet och 

diskriminering.
70

 

  

6.3.1 Ambedkars syn på hinduismen 

Ambedkars syn på hinduismen var att den enbart bestod av ett antal påbud, förbud och regler 

som människan var skyldig att följa. Det spelade ingen roll i vilket land en hindu befann sig i, 

reglerna skulle följas.
71

 Ambedkar menade att hinduismen hyllade falska ideal och tillämpade 

ett felaktigt samhällsliv för hinduer.
72

 Ett av Ambedkars starkaste argument, som han använde 

sig av, var att hinduismen aldrig kunde tillfredsställa hinduernas krav på jämlikhet.
73

  

 

6.3.2 Ambedkars syn på kastsystemet  

Gällande kastsystemet var han till en början noga med att påpeka att det alltid fanns de 

hinduer som var villiga till att försvara kastsystemet. Ett tydligt argument försvararna använde 

sig av var att kastsystemet endast var en beteckning på arbetsfördelning.
74

 Ambedkar menade 

att det krävdes en arbetsfördelning i ett civiliserat samhälle för att det skulle fungera. Han 

menade dock att kastsystemet inte enbart hade en arbetsfördelning utan även en uppdelning av 

arbetare.
75

 Detta gjorde att det skapades en rangordning i samhället och att denna rangordning 

var något negativt. Den främsta anledningen till att den var negativ berodde på att 

arbetsfördelningen och uppdelningen av arbetare inte föll naturligt. Till exempel fick en 
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skicklig lärare arbeta som murare. Ambedkar menade att kastsystemet var skadligt och att 

arbetslösheten i Indien berodde på det ovanstående.
76

 

Detta var inte Ambedkars enda argument mot kastsystemet. Ambedkar menade även att 

kastsystemet inte byggde på någon form av individualitet, det fanns helt enkelt inte plats i 

systemet för detta. Gruppen var det centrala och inte individen. Allt i systemet var 

förutbestämt och det fanns inte utrymme för något annat.
77

  

Ambedkar tyckte även att hinduismen måste förändras och han skapade ett antal punkter 

som han menade skulle behöva ingå i den nya reformen av hinduismen. För det första menade 

han att hinduismen enbart skulle ha en grundbok som var den mest centrala. Självklart skulle 

alla resterande hinduiska böcker få lov att existera, men där skulle enbart finnas en som var 

mest central. Därefter påpekade han att prästerskapet skulle avskaffas helt, men eftersom detta 

nästintill var omöjligt menade han att prästerskapet skulle sluta att gå i arv. Prästerskapet 

skulle även begränsas av lagen, att det enbart skulle finnas så många präster som det fanns 

efterfrågan på. Anledningen till detta var att Ambedkar ansåg att de behövs placeras under 

någon form av kontroll, eller någon form av lagstiftning. Präster skulle vara statstjänstemän 

och därmed kunna bli föremål för disciplinära åtgärder.
78

 Han menade att prästerna, var ett 

gift som förstört hinduismen.
79

 För att enkelt uttrycka det skulle det kunna sägas att 

Ambedkars grundtanke var att kastsystemet hade förstört hinduerna och den gemensamma 

känslan av social samhörighet.
80

 Den enda utvägen som existerade var att helt enkelt avveckla 

kastsystemet.
81

 

Ambedkar och hans anhängare bestämde sig för att inte dö som hinduer, utan valde att 

konvertera till en annan religion, denna religion visade sig vara buddhismen. År 1956 skedde 

det en massiv konvertering från hinduismen till buddhismen i Nagpur. Strax efter denna 

massiva konvertering dog Ambedkar.
82

 Trots Ambedkars död lever hans tankar och gärningar 

vidare i de dalitrörelser som fortsätter att kämpa för att förverkliga sociala och ekonomiska 

rättvisor för de oberörbara i dagens Indien.
83

  Ambedkars åsikter och idéer existerar i bland 
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annat den organisation han grundade år 1930, så kallade Depressed Classes Federation, som 

kom att byta namn till All- India Scheduled Caste Federation, år 1942.
84

  

 

6.3.3 Kritik mot Ambedkar 

Den kritik som existerat mot Ambedkar och hans åsikter uttrycktes bland annat från den 

indiske historiken Bipan Chandra, med specialiseringsområden inom ekonomi och politik i 

det moderna Indien. Han var kritisk till Ambedkars propaganda som stod bakom konvertering 

till buddhismen. Detta eftersom buddhismen i detta fall blivit till en sekt inom hinduismen 

enligt Chandra. Ashis Nandy, som är en indisk socialteoretiker, påstod att Ambedkar var 

påverkad av den västerländska ideologin.
85

 Båda kriktikernas argument publicerades i The 

Times of India år 1994 för att försvara Gandhi och den kritik som blivit riktad mot honom.
86

 

 

6.4 Mahatma Gandhi 

Mahatma Gandhi var född som vaishya. Han kom att bli en av Indiens mest kända 

personligheter för kampen mot det brittiska koloniväldet och för Indiens självständighet. Han 

utbildade sig till advokat i England, därefter bodde han nästan tjugo år i Sydafrika. Under sina 

år i Sydafrika utvecklade han vidare på den kända Ahimsa-lära, icke vålds- läran.
87

 Det var 

denna lära som han valde att använda sig av när han ville sprida sina grundläggande idéer.  

Gandhi brukar oftast förknippas med Gandhism. Gandhism är en gren som skapades 

utifrån Gandhis idéer. Den har inneburit en upprätthållning av religionens auktoritet. Den 

innebar traditionalism, bevarandet av kastsystemet, tron på inkarnation, heliga kor, tillbedjan 

av bilder och en ovetenskaplig världsuppfattning.
88

 

 

6.4.1 Gandhis syn på hinduismen 

Gandhis syn på hinduismen var att den var en enhetlig och stabil religion. Det han fokuserade 

på var att varje individ skulle känna till sin dharma och följa det, så länge den inte stred mot 

den fundamentalistiska etiken.
89

 Till skillnad från Ambedkar, menade Gandhi att den ideala 

hinduismen var emot ojämlikhet angående status mellan de olika kasten. Gandhi trodde på 

lagen om kast. Han ansåg inte att kasttillhörighet hade något att göra med ojämlikhet mellan 
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kasten.
90

 Gandhi uttryckte sig på följande vis:”/…/ the law of Varna teaches us that we have 

each one of us to earn our bread by following the ancestral calling. It defines not our rights 

but our duties.”
91

 Gandhi menade att kast inte definierade våra rättigheter utan snarare våra 

skyldigheter för samhället och dess funktion. Gandhi ansåg att kasten var beroende av 

varandra för att samhället skulle fungera. Om man tänker tillbaka på myten bakom 

kastsystemets indelning så fungerar inte Brahmans eller Purushas kropp om inte varje 

kroppsdel uppfyller sin funktion. D.v.s. att arbetsklassen, fötterna, behöver utgöra sin roll i 

samhället för att få kroppen att gå medan Brahminerna pratar om och lär ut de övriga i 

kastsystemet genom sin kunskap och har ansvaret om att lära ut det som står i Veda-texterna. 

Detta var något Gandhi betonade och därför ansåg han att lagen om kast inte hade något med 

ojämlikhet att göra.  

 

6.4.2 Gandhis syn på kastsystemet  

Gandhi försvarade kastsystemet, han ansåg att systemet bidrog till att upprätthålla den 

hinduiska samhällsordningen och att fröna till självständigheten fanns i själva systemet. Med 

detta menade han att varje kast hade en speciell uppgift att fylla för samhällets bästa. Det var 

först när människan hade utfört dessa uppgifter som hon bidrog till samhällets 

helhetsfunktion.
92

 Gandhi var därför av en åsikt att det var nödvändigt att bevara indelningen 

av kasten. Han menade att det gav social harmoni och stabilitet.
93

 Gandhi trodde även på att 

människan fick ett kast tilldelat redan vid födseln.
94

 

Gandhi ansåg vidare att kastsystemet hade en politisk grund, vilket innebar att kasten 

kunde fungera som en form av valkrets. Valkretsen kunde få en rättskyddande funktion. Ett 

exempel på detta är att en individ som stor inför rätta kunde få en domare av samma 

kasttillhörighet.
95

 

Ytterligare menade Gandhi att måltider och giftermål mellan kasten inte var nödvändiga 

för att förbättra nationen som enhet. Han menade att det snarare försämrade den. Ett argument 

han använde sig av var det kända påståendet om att gemensamma måltider skapade vänskap. 

Enligt Gandhi stämde inte detta, utan att gemensamma måltider och giftermål över 

kastgränserna snarare skapade oroligheter. Detsamma gällde kärleken, den skulle hållas inom 
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kasten. Vidare menade Gandhi att kasten i sig var en form av kontroll i förhållande till 

njutning. Han ansåg att kasten upprätthöll en gräns mellan människorna så att de inte översteg 

kastgränserna för njutningens skull.
96

 

Det Gandhi försökte göra var att skapa religiös fred mellan kasten, detta gjorde han bland 

annat genom att använda begreppet Harijans, som betyder Guds barn. Detta var den 

benämning som han tilldelade de oberörbara. Anledningen till att han kallade dem för Guds 

barn berodde på att han ansåg att ett begrepp som ”de förtryckta” förtryckte de oberörbara.
97

 

 

6.4.3 Kritik mot Gandhi 

Under 1990-talet utvecklades det en mer specifik kritik mot Gandhi och hans synsätt på 

kastsystemet. Vad kritikerna kom fram till under denna tid var att de ansåg att Gandhi påstod 

att de oberörbara bland annat behövde bli ”frälsta”. Detta kunde endast ske om de oberörbara 

valde att frivilligt gå med till att bli frälsta. Men även om de oberörbara uppfyllde dessa krav 

på frälsning skulle de fortfarande vara enligt Gandhi ovärdiga att älska gudarna och nationen.  

Kritikerna tolkade även Gandhis påstående och argument som om att de oberörbara 

behövdes ”lyftas upp” eller ”civiliseras”. Anledningen, enligt kritikerna, var eftersom de 

oberörbara i en religiös mening ansåg vara omoraliska och smutsiga i förhållande till den 

hinduiska standarden som rådde i samhället.
98

  

 

6.5 Den politiska konflikten 

Den politiska konflikten mellan Ambedkar och Gandhi kom till uttryck i olika uppfattningar 

om de oberörbaras representation i parlamentet. Detta behandlades i samband med ”Round 

Table Conferences”, vid tre möten i London mellan åren 1930-1932. Ett av de provisoriska 

förslagen, som presenterades av den dåvarande brittiska premiärministern James Ramsay 

MacDonald och den brittiska regeringen, var det så kallade Communal Award, eller 

minoriteternas privilegier.
99

 Dessa privilegier innebar att de oberörbara skulle få separata 

valkretsar och dubbla röster i de allmänna valkretsarna.
100

 

Ambedkar representerade de oberörbara. Han tyckte att förslaget var bra eftersom han ville 

försäkra sig om att de oberörbara politikerna valdes av enbart de som var oberörbara. Detta 

skulle åstadkommas genom de separata valkretsar och dubbla rösträtter. Ambedkar 
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motiverade detta genom att poängtera att denna reform skulle ombilda de förtryckta 

grupperna till en sammanhållen intressegrupp.
101

 Även Gandhi såg sig som representant för de 

oberörbara.
102

 Men han var emot detta förslag. Han menade att det inte skulle skydda 

hinduerna eller samhället från att splittras och gå sönder. Att införa separata valkretsar, 

menade Gandhi, var som att injicera ett gift in i det hinduiska samhället.
103

 

Den brittiska regeringen valde att ge Ambedkar sitt stöd. Detta ledde till att Gandhi inledde 

en fasta och hotade att fasta sig själv till döds.
104

 Hans tillstånd förvärrades snabbt och 

Ambedkar såg sig tvingad att ge med sig och en uppgörelse nåddes. Uppgörelsen fick bli ett 

skriftligt avtal, så kallade Poona Pact (1932), eller Poona avtalet. Det undertecknades av 

kongresspartiet och ledarna för de oberörbara, inklusive Ambedkar.
105

 Gandhi undertecknade 

avtalet efter att han inlett sin dödsfasta.
106

 Uppgörelsen gav de oberörbara ett antal 

reserverade platser i de politiska församlingarna, som i jämförelse med det ursprungliga 

förslaget var en stor förlust för dem och Ambedkar ansåg att det var ett politiskt nederlag.
107

 

Ambedkar ansåg att det var ett politiskt nederlag då han såg den extra rösträtten som en 

ovärderlig förmån. Men även att förslaget var en ovärderlig förmån.
108
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7. INDIENS KONSTUTION 

 

7.1 Självständighetsdeklarationen  

De allierades seger, år 1945, markerade slutet på andra världskriget och början på slutet av 

kolonialismen. Englands nya labour-regering ville se till att Indien blev självständigt. Den 

brittiska kolonialismen som befanns sig vid denna tid i Indien insåg att deras tid i Indien var 

snart ute. Därför erbjöd den brittiska regeringskommissionen ett förslag år 1946 om att dela in 

Indien i två separata stater. Pakistan och Indien. Gandhi var emot detta förslag och alla andra 

förslag som hade med indelning och gruppering av Indien att göra. Majoriteten av muslimerna 

i landet var för denna delning och kongresspartiets ledning godkände förslaget. Pakistan kom 

sedan att delas in i ytterligare två stater, Pakistan och Bangladesh.
109

 Detta betraktades som 

den enda lösningen för att förhindra ett inbördeskrig mellan muslimer och hinduer i landet, 

enligt ledningen. Kongresspartiets ledare var medvetna om att Gandhi inte skulle ge sitt 

medgivande och att han hade ett stort inflytande på den hinduiska befolkningen i landet. 

Gandhis närmsta kollegor accepterade detta beslut och tog sig an uppgiften att övertala 

Gandhi om att detta var den enda utvägen för att förhindra ett inbördeskrig. De lyckades 

övertala honom och han gav sitt medgivande.
110

 

Den 15 augusti 1947 kom att bli en av de största dagarna i indisk historia. Indien blev 

självständigt och irritationen som funnits i landet mellan britter och indier höll på att smälta 

bort. Det var en glädjedag för Indien och dess befolkning. Trots att Gandhi gett sitt samtycke 

kände han splittringar i hjärtat. Hans enighetsideal som han länge kämpat för hade förkastats 

enligt honom.
111

 

Vid denna tid hade begreppet kastsystem etablerats tillräckligt mycket att det sågs som en 

tillgång när man skulle bli invald i den befintliga kongressen. Vid denna tid började partier, 

generellt, att använda sig av kastsystemet som ett knep för att vinna röster. Fler och fler 

indier, speciellt de fattiga och utsatta, hade anledning att omfamna kastbanden. Den främsta 

anledningen till det, berodde på den ekonomiska och sociala press som fanns i landet vid 

slutet av 1800-talet och fram till 1930-talet. Kastbanden kunde fungera som en källa till 

välmående och gav en förklaring till varför Gud hade satt människan i den position som den 

befann sig i.
112

  

                                                 
109

 Nicholson, 1991:50 
110

 Ibid, 45-49 
111

 Ibid, 50 
112

 Bayly, 1999:263 



26 

 

Ambedkar spelade en central roll då den indiska konstutionen skulle utformas, särskilt 

gällande upplyftandet av de oberörbara i samhället. Främsta anledningen var för att han blev 

den första justitministern som tillhörde de oberörbara,
113

 efter att konstutionen hade stiftats.
114

  

Den indiska konstutionen stiftades 1950 och den lyfter fram de individuella rättigheterna 

snarare än de etiska och religiösa rättigheterna. Konstutionen uppmärksammar därför att 

staten Indien skall behandla alla medborgarna lika oavsett deras födelse, kön eller 

religiöstillhörighet. Författningen gör inte heller något försök att definiera en så kallad 

kulturell bas för indiskt statsväsende.
115

 I texten finns det inte någon association till 

brahminer, gudar, heliga skrifter eller något som skulle kunna uppfattas som religiöst.
116

 

Konstutionen kom helt i bruk år 1955. Det berodde på att de republikanska domarna hade 

svårt att definiera exakt vad det var som lagen skulle förbjuda samt vilka grupper som lagen 

skulle skydda och lyfta upp i samhället.
117

 Det krävdes diverse statliga beslutsfattande 

myndigheter för att bestämma vilka regionala stammar och kaster som skulle få bli officiellt 

upplyfta och få sina fördelar och tillgångar tilldelade.
118

  

I konstitutionen bestämdes bland annat att staten Indien skall erkänna existensen av 

kastsystemet och kasten genom en så kallad speciell omsorg och prioritering av de 

oberörbara. Intressant i sammanhanget kan vara artikel 46. Bayly (1999) hävdar att artikelen 

uppmanar staten Indien att ta hand om de svagare i samhället, så som de oberörbara men även 

icke-hinduiska minoriteter. Artikelen förespråkar att staten skall bidra med speciella 

omhändertagande till de svagare i samhället, därmed de oberörbara. Staten skall skydda dem 

mot sociala orättvisor och alla former av utnyttjande.
119

 Detta framhävs tydligare i två artiklar, 

artikel femton och sjutton.
120

    

 

7.1.1 Artikel 17 

“Untouchability‟ is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of 

any disability arising out of „Untouchability‟ shall be an offence punishable in accordance 

with law.”
121
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Den omtalade artikel 17 uttrycker tydligt att oberörbarhet är avskaffad och att alla former av 

praktiserande av detta är förbjudna. Om någon skulle genomföra eller verkställa 

praktiserandet av oberörbarhet, skall det betraktas som ett brott och det är straffbart i enlighet 

med lagen.
122

 

 

7.1.2 Artikel 15  

No citizen shall, on grounds only religion, race, caste, sex… be subject to any 

disability liability, restriction or condition with regard to – (a) access to shops, 

public restaurants, hotels and places of public entertainment; or (b) the use of wells, 

tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained… out of Stats 

funds or dedicated to the use of the general public. (Article 15:2)
123

  

 

Artikel femton uttrycker att ingen medborgare, oberoende av vem det är, vad de än har för 

religionstillhörighet, kasttillhörighet eller sexuell tillhörighet, skall bli utsatt för diverse 

restriktioner.
124
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8. DALITRÖRELSERNAS INRIKTNINGAR  

 

8.1 Tre inflytesperspektiv 

Trots Indiens konstitution och dess tydliga regler gentemot praktiserandet av kastsystemet 

tillämpas denna samhällsordning än idag.
125

 Brukandet av systemet har gett upphov till olika 

dalitrörelser som består av ett stort antal människor och grupper. Aktivisterna inom de olika 

dalitrörelserna fokuserar på olika frågor och argumenterar på olika sätt. De skiljer sig åt vad 

det gäller uttrycksformer och strategier. Trots olikheterna sinsemellan är det tydligt hur de alla 

vänder sig bort från kastsystemet och hinduismen.
126

 Först under 1990-talet fick 

dalitrörelserna mer uppmärksamhet från media och allmänheten. Alla dalitrörelser, små som 

stora, var enade under Ambedkars anda. Aktivisterna studerade Ambedkars verk, engagerade 

sig i hans politik och utbildade sina nära och kära om Ambedkars idéer och hans verk. Under 

1990 talet spred de inte bara information om Ambedkar inom Indien utan även utomlands.
127

 

Särskilt Ambedkars födelsedag uppmärksammades stort år 1991. 

Det som dock skiljer aktivisterna åt är de tre centrala inflytesperspektiv inom rörelserna. 

Det är tre centrala händelser som genom historien har inspirerat rörelserna till sin kamp och 

de kan ses som tre olika tillvägagångssätt. De tre olika inflytesperspektiven är: 1) dalit 

buddhism, 2) dalit teologi och 3) dalit politik.
128

 

 

8.1.1 Dalit buddhism 

Under ett tal år 1935 uttryckte han sig på följande vis:”I had the misfortune of being born with 

the stigma of an Untouchable. However it is not my fault; but I will not die a Hindu, for this is 

in my power.”
129

 Ambedkar menade att han hade oturen till att födas till en oberörbar. Han 

menade även att han inte skulle dö som en hindu för det var något som stod i hans makt att 

avgöra. De kommande åren efter detta tal studerade Ambedkar islam, sikhism, kristendom 

och buddhism. Representanter från de olika religionerna förhandlade med Ambedkar eftersom 

de förstod att konventeringen skulle innebära ett stort antal nya medlemmar och att Ambedkar 

hade ett stor inflytande bland de oberörbara. Det slutliga valet blev buddhismen som inte 

innehöll någon social eller religiös diskriminering.
130

 Hardmann (2009) skriver att Ambedkar 
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menade att buddhismen var den religion som är tillräckligt indiskt för att kunna omfattas av 

de oberörbara. Han ansåg även att buddhismen var en stark motståndare till kastsystemet 

vilket enligt honom var centralt.  

I Nagpur år 1956 ledde Ambedkar en stor konverteringscermoni. Ett stort antal oberörbara, 

konverterade till buddhismen med Ambedkar som ledare för konverteringen. Samma år dog 

Ambedkar.
131

 Den stora konverteringscermoni i Nagpur var Ambedkars sista försök att hjälpa 

de oberörbara. Enligt honom själv handlade det om att hjälpa de oberörbara bort från 

hinduismen och kastsystemet.
132

 Som tidigare nämnts ansåg Ambedkar att de oberörbara 

aldrig skulle nå jämställdhet så länge de förblev hinduer.
133

  Det fanns ingen plats för 

jämställdhet mellan kasten i den hinduiska trosuppfattningen och dess kastsystem.
134

 Under 

1990-talet och 2000-talet har Indien fått uppleva en del liknande konverteringar bland de 

oberörbara, inspirerade av den massiva konvertering Ambedkar utförde i Nagpur.
135

 En 

konverteringsceremoni som varit inspirerad av den Ambedkar utförde i Nagpur inträffade i 

centrala Patna, i staten Bihar, år 1993.
136

 Den var organiserad av generallinspektören Maiku 

Ram, som länge varit aktiv i daliternas rörelse.
137

 Mellan 5000 och 10 000 människor hade 

samlats för denna konvertering. Många av dem hade anlänt dagen innan, de hade rest via 

buss, tåg eller till fots.
138

 De som övernattade spenderade natten i ett tält som sattes upp för 

just denna händelse. Maiku Ram inledde cermonin med följande tal: ”Today we free 

ourselves from Hindu religious slavery.”
139

 Sedan bad han buddhistmunkarna fortsätta 

ceremonin och krävde från dem att de introducerade buddhismen till människorna i byarna.
140

 

Ceremonin tog en halvtimme och den leddes av munken Bhante Gyaneshwar. De som ville 

konvertera till buddhismen fick ställa sig upp på scenen, sluta ögonen, fälla ihop händerna och 

läsa de cermoniella orden tillsammans med munken. Den ed som de läste tillsammans var den 

som Ambedkar skrev till cermonin han utförde i Nagpur.
141

 Under cermonin refererades det 
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konstant till den massiva konvertering Ambedkar utförde i Nagpur och Ambedkar nämndes i 

nästan varje tal.
142

 

 

8.1.2 Dalit teologi  

De teologer som arbetar med dalit teologi väljer att motarbetar den indiska kristna teologin i 

samhället. Dalit teologin strävar efter social rättvisa, jämställdhet i samhället på en större 

skala. Teologin reagerar och arbetar emot den dominanta hinduiska kulturen.
143

 Samtidigt 

strävar dalit teologerna mot social rättvisa inom den kristna kyrkan. Dalit teologerna finner 

Indiens kristna teologi att vara känslokall mot de oberörbaras problem.
144

 Den protestantiska 

biskopen Azariah hävdar att kristendomens budskap är för dem som ser sig själva som 

överlägsna, de som är högre ställda i kastsystemet, och inte för de oberörbara.
145

 Den 

framstående Arvind Nirmal (1936-1995), som var en oberörbar kristen teolog, ifrågasatte 

konvereteringar från de högre kasten till kristendomen, speciellt brahminerna. Han ansåg att 

dominanta traditioner, vare sig de är kulturella eller teologiska, har en tendens att i slutändan 

underlägga sig andra. Enligt Nirmal skapades och formades indisk kristen teologi av 

kastkonvertering till kristendomen och de som konverterat valde att bevara den brahminska 

traditionen. I detta fall menade Nirmal att den brahminska traditonen bör hållas på avstånd 

inom den indiska kristna teologin av den enkla anledningen att det är en dominant grupp och 

att de i slutändan kommer underlägga sig de övriga.
146

 Detta har lett till att dalit teologin 

arbetar för social rättvisa inom den kristna kyrkan.
147

  

Dalit teologin är tvåsidig. Från det ena perspektivet är den riktad mot kastsystemet och den 

hinduiska kulturen. Från det andra perspektivet riktar den kritik mot missionärerna och de 

kristna indierna som är högre ställda inom kastsystemet. Många aktivister argumenterar för att 

dalit teologin är även en politisk teologi för sociala handlingar att befria de oberörbara från 

förtryck.
148
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8.1.3 Dalit politik  

Under 1990-talet blev Ambedkars organisation All-Indian Scheduled Caste (SC) allt mer 

synlig i den politiska sfären. Organisationen skapade sin egen politiska rörelse vilket gjorde 

att politiker var tvungna att ta hänsyn till deras åsikter för att inte förlora röster.
149

 En radikal 

förändring i den politiska sfären skedde år 1993 i norra Indien. Två partier, BSP, Bahujan 

Samaj party
150

, i kombination med SP, det regionala socialpartiet, kom till makten och 

lyckades få röster från både muslimer och de grupper som ligger sämst till i kastsystemet. 

BSP var omtalade för sin anti-hinduiska ställning i början på 1990-talet. Betydelsen av SC‟s 

röster var uppenbar och det medförde att SC fick rösträtt och övriga politiker tvingades 

erkänna detta.
151

 Sedan dess har BSP haft ett starkt politiskt inflytande i norra Indien.
152

 1995 

introducerade partiet sin nya ledare, en dalit kvinna vid namnet Mayawati. Mayawati bad 

brahminerna och andra som var högre ställda i kastsystemet att lämna lokalen innan hon höll 

sina tal. Hon blev känd och omtyckt av de oberörbara för sin kompromisslösa attityd mot de 

högre kasten.
153

 Mayawati var länge okänd för resten av befolkningen fram tills hon under en 

presskonferens år 1994 uttalade sig om Gandhi. Hon valde att kritisera Gandhi för att han 

benämnde de oberörbara med namnet Harijans, Guds barn. Hon undrade varför Gandhi aldrig 

benämnde sig själv med namnet. Mayawati frågade retoriskt om Gandhi var djävulens son om 

nu de oberörbara var Guds barn. Under denna presskonferens framställde hon Gandhi som en 

fiende för de oberörbara.
154

 

Inom de olika dalitrörelserna har dalitaktivister länge fokuserat på konflikten mellan 

Gandhi och Ambedkar men Mayawatis uttalande hade påbörjat en debatt om Gandhi i indisk 

media.
155

 Reaktionerna blev starka och inte bara media reagerade på hennes uttalande om 

Gandhi. De ledande kongressmedlemarna valde att fasta som en protest mot Mayawatis 

uttalande. Opponenter från Lok Sabha och Rajya Sabha krävde att Mayawati skulle 

straffas.
156

 Enligt Hardtmann (2009) fanns det även ett önskemål om att göra ändringar i den 

indiska lagen. Gandhi skulle jämställas med den nationella flaggan och den som förolämpade 
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nationens fader skulle bli sedd som kriminell.
157

 Mayawati har idag nått en hög ekonomisk 

och politisk roll i Indien men hon beskrivs fortfarande som en fritalande kvinna.
158

  

 

En gemensam faktor för de ovanstående tre perspektiven, dalit buddhism, dalit teologi, dalit 

politik, är att de anser att det sker en social, politisk och ekonomisk exploatering av de 

oberörbara. De delar en gemensam vision om en total omstruktuering av samhället, ett 

samhälle där det finns rättvisa för de oberörbara.
159

  

 

8.1.4 I praktiken 

Trots att de tre inriktningarna presenterats som tre enskilda perspektiv är det inte så tydligt 

som de framstår i praktiken.  En dalitrörelse behöver nödvändigtvis inte alls göra sin röst hörd 

genom politik utan kan välja att arbeta sig fram via buddhism i kombination med dalit teologi. 

Kombinationer mellan de tre inriktningarna är vanliga och förekommer i praktiken. För det 

mesta väljer de olika dalitrörelserna delar och aspekter från ett perspektiv och kombinerar det 

med andra aspekter från ett annat perspektiv.
160

 Det finns tusentals dalitrörelser i Indien. Inom 

rörelserna finns det ingen specifik ledare utan de leds av flera olika personer. De har ett 

inflytande över visa grupper men ingen enskild individ kan tala för dalitrörelsen som 

helhet.
161

  Via internet håller rörelserna kontakt med varandra och delar med sig av sina idéer 

och metoder, det ses som den enklare lösningen istället för att resa runt i Indien.
162

 Frågor de 

kan enas kring är till exempel omfördelning av landet och jämställdhet inom valet av yrke.
163

  

Hardtmann (2009) poängterar att Indien, även under 2000-talet, fått uppleva massiva 

konverteringar från hinduismen till buddhismen. Detta visar hur jämställdhet inom 

kastsystemet ännu inte är uppnådd och att kastsystemet praktiseras än idag. Ett stort framsteg 

har dock varit att SC fått rösträtt och att BSP fått allt mer politiskt inflytande i norra Indien. 

Men samtidigt är det långt kvar innan de oberörbaras liv kan ses som respekterat och 

värdigt.
164

  

Allt som inträffat genom historiens förlopp, från 1850 talet och in till 2000-talet har 

bidragit till att situationen blivit något bättre för de oberörbara idag än vad den var för till 
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exempel femtio år sedan. De oberörbara har fått tillgång till jord och andra ekonomiska 

tillgångar som de tidigare var utestängda från. Men trots detta och alla andra framsteg som 

gjorts kvarstår skillnaden mellan de oberörbara och de andra i kastsystemet i det indiska 

samhället. Skillnaderna som återstår är kopplade till exempel till markägande eller 

läskunnighet. De oberörbara drabbas fortfarande av våld och människorättsövergrepp. Detta 

visar hur stor den ekonomiska och sociala diskrimineringen fortfarande är i det moderna 

Indien.
165
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9. DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vad vi kommit fram till och knyta samman teori med 

empiri. Syftet med uppsatsen har varit att analysera kastsystemets existerande genom den 

begränsade historiens förlopp samt de oberörbaras kamp mot kastsystemet: Vilken potentiell 

förklaring kan utvalda religionsvetenskapliga teorier ge till både kastsystemets existens och de 

oberörbaras uppror från 1850-talet och framåt? 

 

9.1 Douglas teori 

Sett från vårt perspektiv ger Douglas teori om renhet och orenhet en tydligare förklaring av de 

religiösa plikter som existerar inom kasten. De oberörbara är inte orena utan det är arbetet de 

utför som betraktas som orent i en religiös mening.  

Douglas (1997) nämner att orenhet kränker den befintliga ordningen, att det helt enkelt 

skapar oordning i ett samhälle. Från vår synvinkel menar vi att orenhet kan vara ett sätt för de 

högre kasten, i den indiska samhällsordningen, att hålla rätt på de oberörbara samt deras 

sysslor. Orenhet talar tydligt om var de oberörbara befinner sig i samhällshierarkin och den 

religiösa hierarkin. Ett bra exempel på detta är myten om Brahman och Purushas kroppsdelar, 

som nämns i början, där varje kast får sin specifika uppdelning. De oberörbara får indirekt 

genom myten en specifik plats i den indiska samhällsordningen. Deras plats är utanför den 

rådande hirerkin, där de får stå till tjänst till de högre kasten.  Myten säger oss även att varje 

kast är beroende av varandra. De är beroende av vad de olika kasten representerar men även 

att de fyra kasten är beroende av det ”femte kastet”, de oberörbara. De oberörbaras uppgift har 

kommit att bli att stå till förfogande för de högre kasten. Ett exempel på detta är bland annat 

sophanteringen, vilket betraktas som orent av de högre kasten men även genom myten. Myten 

berättar vad de olika kasten skall representa, utifrån det har de oberörbara fått sina smutsiga 

sysslor. Om ingen tog hand om sopphanteringen hur hade samhället sett ut? Det vi menar är 

att varje kast har sin funktion i det indiska samhället och de oberörbara har sin speciella 

funktion i denna samhällsordning som gör samhället beroende av deras roll. De betraktas 

dock fortfarande som orena eftersom de har de sysslor det har men samhällsstrukturen är 

beroende av dem.  

    Vi anser att Douglas teori ger en tydlig förklaring av kastsystemets syn på renhet och 

orenhet. Hennes teori ger, som ovan nämnts, en inblick på hur de högre ställda i kastsystemet 

ser på de oberörbara och varför de oberörbara betraktas som orena. De oberörbara anses vara 

orena eftersom de står längst ner i den befintliga samhällsordningen, de har inte mottagit 
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några specifika uppgifter från något högre väsen, det är därför de får utföra de yrken som 

anses vara orena. Det orena i sin tur leder till att de inte får beröra de som tillhör de högre 

kasten, de oberorbara anses vara smutsiga. Ett exempel är brunnen som nämns under kapitel 

fem, där de oberörbara inte får dricka vatten från samma brunn som brahminerna. Om de dock 

skulle göra det måste brunnen genomgå en mängd ritualer för att de högre kasten skall kunna 

dricka ur den igen. Anledningen är för att brahminerna riskerar att bli smittade av den 

religiösa orenheten. Teorin förklarar även varför brahminerna inte får ta emot något ätbart 

från en oberörbar, maten är religiöst oren.
166

  

   Ovanastående visar inte enbart på en religiös uppdelning, utan även på en tydlig 

samhällsordning. Eftersom kastsystemet även har enskilda religiösa regler och skyldigheter 

för varje kast som ska följas och upprätthållas, detta gör att varje kast skiljer sig från ett annat. 

Vi anser att detta skapar en uppdelning på en social nivå och inte bara inom de religiösa 

ramarna.  

 

9.2 Bourdieus teori 

Bourdieus teori kan användas för att förklara de oberörbaras kamp och roll i ett samhälle där 

ortodoxi och heterodoxi existerar samt ge en förklaring på den politiska involveringen i 

kampen. Visionen om ett nytt samhälle började, från vårt perspektiv, växa fram redan på 

1850-talet genom diverse kulturella och politiska uppror. Man började ifrågasätta det 

ursprungliga samhället bland annat genom idéerna angående jämställdhet och individuella 

rättigheter. Indien konfronterades av nya infallsvinklar och idéer men inget skedde i samhället 

förrän Ambedkar utvecklade vidare på denna vision om ett nytt samhälle. Vi ser Ambedkar 

som en framstående heterodoxi. Detta eftersom han ville förändra det dåvarande indiska 

samhället och lyfta upp de oberörbara. Han lyckades åstadkomma ett nytt samhälle genom att 

konvertera till buddhismen. Vi anser att Gandhi däremot, inte var en lika framstående 

heterodoxi i den bemärkelse som Ambedkar. Anledningen till detta är att Gandhi ville bevara 

kastsystemet som en samhällsordning samt undvika uppdelningar av Indien då han strävade 

efter sitt enighetsideal. Ett ideal om att bevara Indien som ett land i sin ursprungliga form. I 

denna bemärkelse är han, för oss, en ortodoxi.  

Vad de oberörbaras kamp kräver är en total revolutionär förändring som innebär att de vill 

komma ut ur det nuvarande förhållandet med social förnedring och utöva sin makt på de 

ekonomiska, politiska och kulturella områdena. De riktar sig inte mot människor utan mot 
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kastsystemet.
167

 Vi anser att detta ger en tydlig beskrivning av hur de oberörbara försöker 

bryta de ledande åsikterna kring kastsystemet i det moderna Indien genom att försöka 

åstadkomma jämställdhet och rättvisa inom det indiska samhället. De som försöker bevara 

traditionen kring kastsystemet, den ursprungliga formen av samhället, är den befolkning som 

är mer kastmedveten, till exempel de högt utbildade, än de analfabetiska indierna ute på 

landsbyn.
168

 Vi ser de oberörbara som heterodoxi i det moderna Indien medan de högre 

kasten, ofta de som är högt utbildade och de som vill bevara den ursprungliga formen av 

samhället, som ortodoxi. 

   Bourdieus teori har utifrån vårt synsett bidragit till insikten om hur ett samhälle kan 

förändras samt vilka bidragande faktorer som kan utlösa denna förändrig. Teorin ger en 

annorlunda infallsvinkel om hur ett samhälle fungerar och kan ge en potensiell förklaring på 

varför diverse uppror sker.  

 

9.3 McGuires teori 

McGuire utgår från ett socialt religiöst perspektiv genom att använda sig av begreppet 

civilreligion. Civilreligion innebären sammanhållning för en nation. Vi anser att det hinduiska 

kastsystemet har genom historien etablerats till en indisk samhällsordning, som arierna lade 

grunden för under den ariska invasionen,
169

 vilket i sin tur gjort det till en civilreligion för 

landet och dess befolkning. Varje individ har sin roll i samhället och varje individs roll får 

samhället att föras framåt. Precis så som Gandhi uttryckte det med sin tro på kastsystemet. För 

att ett samhälle ska fungera krävs det ytterligar faktorer, bland annat individer som utför sina 

plikter för samhället Det är de ovan nämnda som visar på en sammanhållning för en nation.  

Som tidigare nämnts använder McGuire även sig av begreppet legitimerad myt. Det är 

menningfullt att betrakta berättelsen bakom kastsystemets indelning som en legitimerad myt. 

Berättelsen bakom Brahman och Purushas kroppsdelar är en myt som är välkänd för större 

delen av hinduern och som rättfärdigar deras handlingar. Vi håller med McGuire om att det 

kan förekomma kaos om man eliminerar den legitimerade myten. Vi tror att kasten hade 

upplevt kaos utan civilreligionen och den legitimerade myten. I denna bemärkelse bidrar 

civilreligionen till en religiös sammanhållning för kasten och det skapar harmoni i deras 

tillvaro. 
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McGuire nämner även begreppet konflikt som något posivit som människan behöver 

hantera. Konflikten som både Ambedkar och Gandhi varit aktiva under, angående de 

oberörbaras situation och välstånd, kan utifrån McGuires teori och vårt synsett betraktats som 

en nödvändighet för att det indiska samhället skulle utvecklas. Konflikten mot kastsystemet, 

är ingen negativ konflikt utan snarare en konflikt man är och var tvungen att hantera, eftersom 

det den blev så uppmärksammad. Konfliktteorin, utifrån Ambedkar och Gandhis konflikt, ger 

en förklaring på hur man kan se på olika rådande konfliker, vilka olika sidor som finns. Att 

det inte alltid behöver ses som någon negativt, utan kan även avspegla en konflikts positva 

sida. Tidigare hade en del oberörbara försökt åstadkomma en förändring utifrån eget 

handlande utan något större resultat. Det skulle inte komma förrän Ambedkar och Gandhi 

organiserade de oberörbaras kamp genom tydliga ståndpunkter. Utifrån ovanstående ser vi de 

oberörbaras kamp som en positiv konflikt i Indien, eftersom den varit nödvändig för att 

åstadkomma en förändring. De oberörbaras kamp har inte varit en enkel väg, det har funnits 

motgångar. Men idag har de oberörbaras situation blivit något bättre än vad den var för femtio 

år sedan. Hardtmann och Thorat (2006) skriver att en del oberörbara familjer har fått tillgång 

till jord och andra ekonomiska tillgångar som de tidigare var utestängda från. Trots dessa och 

alla andra framsteg som gjorts kvarstår skillnaden mellan de oberörbara och andra delarna av 

det indiska samhället inom flera områden. Det kan gälla till exempel markägande eller 

läskunnighet. De oberörbara drabbas fortfarande av våld och människorättsövergrepp och det 

visar hur stor den ekonomiska och sociala diskrimineringen är i det moderna Indien.
170

 

Ovanstående illusterar dock även att resultatet blivit positivt, framsteg har formats och det är 

en pågående utveckling i det moderna Indien.  

Vi ser innehållet i konflikten som något negativt, eftersom Ambedkar och en del 

oberörbara konverterade över till buddhismen. Vi tolkar det som att Ambedkar och hans 

anhängare gav upp hoppet angående en förändring gällande kastsystemet som en 

samhällsordning och det är negativt bemärkt. Dock ser vi resultatet till denna konvertering 

som något positivt eftersom Ambedkar funnit en snarlik religion där kastsystemet inte 

existerar. Många oberörbara väljer att konvertera till buddhismen medan andra väljer att förbli 

hinduer och arbeta inom olika politiska rörelser för att uppnå den gemensamma visionen om 

att omstrukturera det indiska samhället.  

Vi ser det som att kastsystemet har etablerats från en hinduisk tradition till en indisk 

tradition vilket lett till att denna tolkning av sociala, ekonomiska och politiska relationer 
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spridit sig in i den kristna teologin i Indien. Detta eftersom de högre ställda i kastsystemet 

konverterat till kristendomen och den indiska kristna teologin har valt att bevara den 

brahminska traditionen som enligt Arvind Nirmal är en dominant grupp och dominanta 

grupper har tendens att i slutändan underlägga sig de resterande. Det ovannämnda har lett till 

att dalit teologer inom dalit teologin strävar efter social rättvisa inom den indiska kristna 

teologin. Dalit teologins mål är positivt eftersom de vill åstadkomma en social rättvisa men 

själva etablerandet av konflikten ser vi som något negativt. Anledningen är eftersom den 

brahminska traditionen spridit sig vidare till den kristna teologin i Indien. Från vårt perspektiv 

innebär detta att de oberörbara inte längre stävar efter social rättvisa inom endast den 

hinduiska traditionen utan även fått påbörja en kamp inom den indiska kristna teologin, där de 

oberörbara betraktas som underlägsna. Att brahminska maktstrategier upprätthålls även inom 

kristendomen är ett argument för oss som tyder på att kastsystemet har blivit ”indiskt”.  

 

9.4 Sammanfattning 

Vi anser att Douglas teori är mest lämpad för att beskriva kastsystemets indelning som 

beskrivs i uppsatsens femte kapitel. Douglas resonemang om renhet och orenhet är enligt oss 

en teori som framför allt uppmärksammar den religiösa legitimeringen av kastsystemet. Den 

ger en förklaring till varför vissa människor ses som orena och därmed oberörbara. Teorin kan 

i sig inte förklara det indiska samhällets utveckling. Därav går den inte att tillämpa på mer än 

kapitel fem.  

Vidare anser vi att Bourdieus teori går att tillämpa på de stora händelser som skedde från 

1850-talet och fram till 2000-talet. Det gäller särskilt den dualism som fanns mellan 

Ambedkar och Gandhi samt uppkomsten av den indiska konstitutionen. Bourdieus klassteori 

går att tillämpa för att tolka det hinduiska kastsystsmets funktion i samhället och hur varje 

kast uppfyller sin egen funktion i denna samhällsordning. Den uppmärksammar även delar av 

dalit teorierna, som finns i uppsatsens sjätte till åttonde kapitel. Bourdieus teori ger en 

förklaring på samhällets utveckling över en längre tid och kan tillämpas mer än en gång. 

Anledningen är för att det ständigt existerar heterodoxi och ortodoxi i ett samhälle när doxa 

upphör. Detta kommer att fortsätta ske så länge de oberörbara inte uppnått det som de strävar 

efter, vilket är jämlikhet inom de ekonomiska, sociala och politiska områden och individuella 

rättigheter. Slutligen anser vi att McGuires teorier kan ge förklaring på kastsystemets 

uppkomst och indelning men även dess historia fram till 2000-talet. Hennes teorier om 

civilreligionen och funktionen av den legitimerande myten inom civilreligionen kan ge en 
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möjlig förklaring av kastsystemets ursprung och kan hjälpa oss att förstå bättre varför 

kastsystemet praktiseras trots lagförbud. 

McGuires konfliktteori blir mer framträdande från 1850-talet och framåt. Anledning är 

framför allt att det var efter denna tid som debatten angående kastsystemet expanderade och 

konfliken blev central i det indiska samhället. Det var två starka sidor som uppmärksammades 

specifik, Ambedkar och Gandhi. Teorin kommer även att fortsätta vara tillämplig så länge 

konflikten mellan de oberörbara och överklassen kvarstår.  
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10. SLUTSATS 

 

För att dra en definitiv slutsats behövs en större empiri men utifrån den empirin vi har valt att 

analysera så finns det tecken på att dessa tre teorier kan ge en potentiell förklaring till 

kastsystemets existens samt de oberörbaras uppror. Teorierna var för sig kan analysera 

kastsystemet och de oberörbaras kamp på mer än ett sätt. Den ena teorin utsluter inte den 

andra och de kan tillsammans ge en mångsidig bild av den kamp som är ännu pågående i 

Indien.  

Sammanfattningsvis har vi, genom den sammanställning vi utfört, kommit fram till att det 

hinduiska kastsystemet etablerats från en religiös diskriminering till en social och politisk 

diskriminering i Indien. Det är en av de faktorer som bidragit till de oberörbaras kamp mot 

denna samhällsordning från 1850-talet och in i 2000-talet. De oberörbaras kamp har i sin tur 

lett till att de blivit uppmärksammade genom skapandet av konstitutionen och fått mer 

utrymme i den politiska sfären via BSP i norra Indien.  
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