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Abstract  
Vilka svårigheter och motgångar möter en ung indisk man i hans strävan att komma ur extrem 

fattigdom för att bli präst i Church of South India? En kort historisk beskrivning av 

hinduismen och kristendomen på den indiska kontinenten ger bakgrunden till den kontext han 

lever i. Berättelsen om farfar och hans föräldrars livsberättelser ramar in det liv som han lever 

idag. Han heter Pratap, är 25 år gammal, är dalit och kristen. I hans livsberättelse är 

kastsystemet och hindunationalismen två fenomen som skapar svårigheter på hans väg mot att 

bli präst. Dessa fenomen genomsyrar hela det indiska samhället. De största förlorarna är de 

allra fattigaste, vilka ofta är kastlösa, och de som bekänner officiellt sig som kristna. Prataps 

uppväxt präglades av missionärer och han bodde många år på ett katolskt hostel. Han mötte 

också samhällets och skolans diskriminerande attityder mot daliterna, dvs. de kastlösa. 

Undersökningen utfördes med hjälp av ostrukturerade intervjuer med Pratap och hans 

föräldrar. Detta beskrivande material ger möjlighet att presentera de teman som förekommer i 

hans livsvärld under vägen mot att bli präst i Church of South India.  
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Förord 
Denna uppsats är resultatet av ett fältstudium som genomfördes av Teologiska institutionen på 

Uppsala universitet med professor Kajsa Ahlstrand som handledare. Det var en sex veckor 

lång fältstudie som startade i slutet av januari 2009. Av personliga skäl blev jag tvungen att 

avbryta arbetet med uppsatsen en tid efter hemkomsten men har återupptagit arbetet för att 

försvara uppsatsen under höstterminen 2014. 

I mitt uppsats-PM skrev jag: ”Jag är nyfiken på om den kristna missionen, med sitt 

västerländska arv, har någon påverkan då man bryter sig ur en social struktur för att för att 

förflytta sig till ett högre samhällsskikt, dvs. göra en klassresa. Vad krävs det av 

klassresenären och på vilket sätt kan kristen mission hjälpa eller hindra hans resa? Hur är den 

generella inställningen till klassresor i den indiska slummen?” Detta var grundfrågorna jag 

hade med i bagaget när jag lämnade Sverige för att samla in material till en narrativ uppsats 

som beskriver en persons livshistoria. 

Vi var fyra studenter från Uppsala som gjorde fältstudier och som var del av en C-kurs i 

Kyrko- och missionsvetenskap. Den största delen av fältstudiet förlades på UTC, United 

Theological Collage, Bangalore, Indien, där vi inkvarterades på universitetets gästhem. Jag 

kom i kontakt med en förstaårsstudent, Pratap Vasamalla, genom en lärare, Evangeline 

Anderson-Rajkumar. Hon berättade för mig om Prataps situation och förutsättningar för hans 

utbildning och väg till prästämbetet i CSI, Church of South India. Därigenom fick jag 

möjlighet att forska kring hur en ung man som kommer från de fattigaste av de fattiga 

områdena i Indien kunnat ta sig till UTC, som är ett av de två förnämsta teologiska 

universiteten i Indien. Hur kommer det sig att han tillhör den kristna minoriteten i landet och 

vilka problem har han ställts inför på grund av det, i ett land där hinduismen och dess 

kastsystem är så starkt rotad i samhällets traditioner?   
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Inledning 
Motivet till denna uppsats är att ur ett missionsvetenskapligt perspektiv undersöka hur en 

kristen dalits marginaliserade liv gestaltar sig och om kristendomen kan ge stöd för att komma 

ur den lägsta sociala klassen. Dessutom vill jag ge en kort beskrivning av daliternas ursprung 

och uppkomst som social grupp och sedan speciellt belysa de kristna daliternas historia. 

Idag lever över 200 miljoner daliter i Indien där de förtrycks av samhällets normer. Ofta är de 

löneslavar där de blir skuldsatta av markägare och får betala tillbaks skulden genom att arbeta 

för en mycket låg lön. Daliterna får av hävd och tradition arbeta med de uppgifter som 

hinduismen inte tillåter sina utövare, till exempel att hantera döda djur, ta hand om mänskliga 

exkrementer etc. Det kan nämnas att en dryg miljon daliter har sitt levebröd av att manuellt 

rengöra latriner dagligen. De flesta daliter arbetar i jordbruket som daglönearbetare och får 

jobb när markägarna behöver arbetskraft. Däremellan går de ofta utan både jobb och lön. Jag 

vill genom en kristen dalits livsberättelse undersöka om det är möjligt att använda tron för att 

förändra en livssituation i denna kontext. 

Bakgrund 
Teologiska institutionen vid Uppsala universitet anordnade en kurs på C-nivå bestående av ett 

fältstudium till United Theological Collage, nedan UTC i Bangalore, Indien, för att samla in 

material genom kvalitativa intervjuer som underlag till en narrativ uppsats.  

Av Evangeline Anderson-Rajkumar, en lärare på universitetet fick jag vetskap om att en 

student, Pratap Vasamalla kunde vara den informant som jag sökte för min uppsats. Han är 

dalit, har uppnått akademiska studier och har föräldrar som är daglönearbetare. Det verkar 

alltså som att han är en ung man som håller på att göra en social klassresa, från en 

landsbygdsmiljö och utanför kastsystemet, till en universitetsutbildning och till att bli präst. 

En resa från att behöva jaga dagsverken till att få en regelbunden månadslön. En resa där han 

lämnar den allra fattigaste fattigdomen bakom sig. 

Jag träffade Pratap och frågade om han var villig att delta i fältstudiet och berätta sin 

livsberättelse för mig som grund till denna uppsats och han tackade ja. Pratap och jag 

samtalade i cirka en timma per gång vid sex tillfällen på UTC. Dessa spelades in digitalt. 

Intervjuformen var en ostrukturerad intervju där det ställdes helt öppna frågor. Där jag såg 

”guldkorn” glimta till i berättelserna stannade vi upp och fördjupade oss i genom följdfrågor 

och samtal. Alla samtal med Pratap, vars modersmål är telugu, hölls på engelska. Hans 

kunskaper i engelska var inte så goda vid tidpunkten av fältstudiet. Prataps passionerade sätt 

att berätta fick honom att upprepa sig, både en och två gånger om saker som var viktiga för 
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honom. Samtalen med hans föräldrar skedde i deras hemstad Paloncha i staten Andhra 

Pradesh. Avståndet mellan Bangalore och Paloncha är cirka 860 km och enkel resa tog knappt 

ett dygn åt vartdera hållet och var ett äventyr i sig. Intervjuerna med hans föräldrar skedde vid 

tre tillfällen, cirka en timme varder gång. Eftersom Prataps föräldrar bara talar telugu, bad jag 

Pratap att tolka samtalen med hans föräldrar. 

Frågeställning 
 Vilka faktorer har bidragit till Prataps möjligheter att göra en social klassresa?  

 Vilka faktorer i Prataps omgivning har utgjort de primära hindren för hans möjligheter 

att göra en klassresa? 

 Vilken roll har den kristna tron spelat för Prataps möjligheter att göra en social 

klassresa? 

Metod och material 

Metoden jag använder i denna narrativa uppsats kallar jag för postmodern livshistoria. Det 

narrativa består av de berättelserna som Pratap Vasamalla och hans föräldrar lämnade vid 

intervjuerna och eftersom i postmodernismen används i regel kvalitativa metoder. 

Frågeställningarna var helt öppna och ostrukturerade. För att få dessa berättelser till en 

livshistoria måste han föras in i en kontext som berättar om honom som individ och hans 

närvaro i samhället han verkar i. En del av arbetet blir därför att kort beskriva Indiens 

samhällsutveckling och religionshistoria, inklusive kristendomens historia i Indien. Intervjun 

av hans föräldrar ger en bild av hur deras historia ser ut och hur det påverkat Pratap och den 

situation de befinner sig i idag.  

En av de första vetenskapliga studierna av livsberättelser/livshistoria är ”Geromino´s story of 

his life”. En självbiografi av en amerikansk indianhövding nedtecknad 1906 av en antropolog, 

Stephen Barrett. Indianhövdingen hade varit krigsfånge i 20 år när Barrett kom i kontakt med 

honom. Han fick inte tillstånd av militären att intervjua honom utan skrev ett brev till den 

högste befälhavaren, president Theodor Roosevelt och bad om tillåtelse att låta Geromino 

komma till tals och berätta sin sida av händelserna eftersom han aldrig haft chansen till det, 

för att sedan publicera resultatet. Villkoret från Geromino var att det han berättade skulle 

antecknas utan att bli avbruten, korrigerad eller ifrågasatt och att boken inte skulle drabba de 

övriga krigsfångarna negativt. Den själbiografiska livsberättelse som Geromino lämnade över 

till Barrett var just hans. Metoden var att rådata inte fick filtreras genom författarens 

förförståelse, dock skedde kommunikationen mellan dem genom en översättare. Här kunde 
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hövdingen berätta sin egen bild av historien som förflutit och bidra med förståelse för läsarna 

om indianernas situation. Förutsättingen för att biografin kunde bli av var att Barrett fick 

Geromino´s förtroende och att hövdingen var en person som aldrig svek sitt ord.1 

Detta biografiska reflekterande blev föremål för samhällsvetenskaplig forskning 

redan på 1920-talet av sociologerna inom den så kallade Chicagoskolan. Där 

användes livshistorisk metod för att samla in och analysera personliga berättelser 

med syftet att undersöka socialt liv och kulturella mönster. Metoden gav rik 

kunskap om aktörernas meningsskapande, det sociala livets komplexitet och 

vardagslivets relationer. Den personliga berättelsens främsta fokus var dess 

historiska aspekt: vad som faktiskt har hänt. Utifrån denna naturalistiska 

inriktning strävade forskarna efter sanningsenliga tolkningar av objektiva 

händelser. I The Polish peasant in Europe and America anordnade pionjärerna 

William I Thomas och Florian Znaniecki (1918–20/1927) biografitävlingar där 

deltagarna ombads skriva om sitt liv som ung bonde. Berättelsen blev en del i att 

återskapa personens livshistoria. Men de tidiga forskarna använde sig också av 

andra personliga dokument som brev, dagböcker, minnesanteckningar och 

intervjuer. Som en följd av krav på kvantifiering och rigorösa mätmetoder inom 

amerikansk samhällsvetenskap förpassades sedan den biografiska forskningen till 

marginalen under flera decennier.2 

Thomas och Znaniecki studerade visserligen informanterna på individnivå men de 

studerade dem från ett utifrånperspektiv, som objekt. Samtidigt behövdes ett stort antal 

informanter för att kunna dra slutsatser gällande massfenomen vilket visade sig vara ett 

väldigt resurskrävande arbete, att samtliga informanter skulle analyseras för varje ställt 

problem för att kunna komma fram till slutsatser som gällde delar av eller hela 

folkgrupper. 

Livsberättelsen och livshistorien fick en renässans i slutet av 1970-talet som en del av ett 

växande intresse för kvalitativ forskning i allmänhet. Syftet var att studera hur människor 

verkligen lever för att få kunskap om samhällspolitikens förutsättningar och konsekvenser. 

Självbiografin som en berättelse som bygger på informantens eget liv, där personen som 

berättar, är representerad som berättelsens subjekt och där han själv definierar vad som skall – 

                                                 
1
 Barrett, Stephen 1906. S. xiv ff. 

2
 Johansson & Öberg 2008. S. 73  
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och inte skall – berättas. Här sätts människors egna tolkningar av sig själva i centrum, med all 

komplexitet och motsägelsefullhet. 

Livsberättelserna sätter även ord på människors vardagserfarenheter och synliggör regler och 

tolkningsramar som människor använder för att förstå sig själva och andra. De synliggör hur 

människor upplever sina subjektiva liv, den självbiografiska aspekten och skapar en möjlighet 

att ta del av och förstå andra människors liv samtidigt som läsaren får möjlighet att kunna 

förstå sitt eget liv. Som kulturella berättelser om den kollektiva subjektiviteten, alltså det egna 

landet, den etniska gruppen, socialklassen etc. utgör de moraliska berättelser om ”vårt eget 

folk”, exempelvis som erövrare eller offer. De kan som kollektiva berättelser ge röst åt dem 

som varit tystade och marginaliserade av de som haft ledande och dominerande ställning i de 

kulturella berättelserna. Personen i livsberättelsen blir alltså både historikern och historien, 

både producenten och produkten, en berättare som konstituerar sig själv via berättandet och 

ger forskaren ett inifrånperspektiv på individens liv och är ett verktyg för att studera vad 

människor redan vet om socialt liv. Informanten berättar sitt liv utifrån sina egna val, 

definitioner, begrepp och konstruktioner. Forskaren bör först ge informanten utrymme att 

berätta sin historia, att fritt skapa mening i ett sammanhang som är relevant för dem – och 

sedan blottlägga berättelsens innebörd och ge den en samhällsvetenskaplig kontext, alltså att 

flytta fokus på informanten som objekt till att vara subjektet i sammanhanget.3 

Kvale beskriver denna metod genom att jämföra intervjuaren med en malmletare. I malmen, 

som finns i informantens inre, ligger kunskapen och väntar på att bli upptäckt, ofördärvad av 

malmletaren. Intervjuaren gräver ur den intervjuades rena erfarenheter från malmklumparnas 

data eller mening som är obesudlade av ledande frågor och förblir oberörda när de förs över 

från muntlig till skriftlig lagring.4  

Det digitala materialet som blev resultatet av mina intervjuer transkriberades mot ersättning i 

Indien av Pratap. Detta arbete kontrollerades av mig vid hemkomst i syfte att försäkra mig om 

att det skrivna stämde överens med det talade. Intervjun med föräldrarna översattes från 

telegu till engelska och transkriberades även det av Pratap.  

För att förstå Prataps livshistoria ur ett makroperspektiv har jag använt mig av adekvat 

sekundärlitteratur för att få en förståelse för det samhälle och de traditioner han lever. 

Litteraturen bidrar också till en fördjupad förståelse de motsättningar som finns mellan kristna 

och hindufundamentalister. 

                                                 
3 Johansson & Öberg 2008. S. 74-75 
4 Kvale, Steinar. 1997. Sid 11 
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I den ostrukturerade intervjun med Pratap fångade jag tag i det som kändes viktigt för honom 

att berätta och i berättandet bad jag honom att förklara sådant som var obekant för mig. Då 

gick hans berättelse in i ett samtal där jag kunde få en både bredare och djupare förståelse av 

de händelser och situationer han berättade om.  

Det transkriberade materialet processades i en ordbehandlare för att se vilka ord som 

förekommit flest gånger och i vilket sammanhang. Detta för att kunna tolka, strukturera och 

tydliggöra materialet. Eftersom Pratap talade en dålig engelska och var mångordig vid den 

tidpunkten togs upprepningar och material som inte var adekvat för frågeställningarna bort. 

Den övervägande delen av materialet av det som kom fram i intervjuerna kunde jag gruppera i 

fem områden. Samhälle/hindutva, utbildning, religion, familj och arbete där religion och 

familj var de två grupper som var de största i källmaterialet. Jag väljer att disponera 

källmaterialet i en del där Prataps föräldrar ger sin berättelse, vilket bidrar till att placera 

honom i den kontext familjen lever i. Sedan, i kronologisk ordning, vaskas orsakerna till hans 

sociala rörlighet i riktning mot ett medelklassliv fram liksom motståndet han mötts av på 

grund av sin kastlöshet. Här diskuteras också på vilket sätt kristen tro, kyrka, kristna 

institutioner och kristna personer i hans omgivning påverkat hans klassresa. 

Meningskoncentrering har tillämpats där Pratap varit mångordig genom att formulera om 

texten i syfte att återge innebörden i det som sagts i kortare meningar.5 I vissa fall har det 

också lett till meningsreducering där jag har tagit bort direkta repetitioner av eller snarlika 

uttryck av det han sagt där jag har bedömt att ingreppet inte påverkar innehållet.6 

Svagheten med den här metoden är att den inte är heltäckande. Men det är också intressant att 

försöka förstå en persons handlingar med utgångspunkt med vad den själv berättar. Den 

ostrukturerade öppna intervjun ger ju stora möjligheter till det. Metoden är ett intressant sätt 

att skapa primärmaterial och möjliggör en analys av relationen kristen tro - sociala, 

ekonomiska och politiska faktorer.  

  

                                                 
5 Kvale, Steinar. 1997. Sid 174 
6 Kvale, Steinar. 1997. Sid 174 
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Kristendomen i Indien.  
Avsnittet ”Kristendom i Indien” bygger på material ur Frykenberg, Moffett och Websters 

litteratur. Det finns fyra tillfällen att peka på i den indiska kristenhetens historia, då större 

förändringar har skett. Den första är naturligtvis när kristendomen kommer till Indien med 

aposteln Thomas år 527. Nästa tillfälle är när portugiserna hittar sjövägen till Indien 14988 så 

européer och den katolska kyrkan på ett enkelt sätt kan ta sig till både Indien och Ostasien. 

Under mellantiden förekom det kristna missionsresor men ingen av någon större omfattning. 

Mötet mellan Thomaskristna och den katolska kyrkan blev långt ifrån friktionsfritt. De 

Thomaskristna hade i över 1400 år utvecklat sin egna kristna tradition utan påverkan från den 

romerska kyrkan. Sånger, psalmer och liturgi som utfördes på syriska kände inte portugiserna 

igen sig i, utan började uppfatta Martomakyrkan som heretisk. De portugisiska prästerna 

försökte förändra gudstjänsterna till ett mer europeiskt snitt. De Thomaskristnas motsvarighet 

till biskop avsattes och ersattes med en katolsk vilket fick till följd att det blev stora slitningar 

                                                 
 

7 De äldsta texterna om aposteln Thomas är skrivna på syrianska och kan dateras till 200-300  talet. Alla bevarade versioner visar tydligt att 
innehållet och de kontextuella detaljerna i dokumentens original kan dateras till någon gång på 100-talet evt.  Det är oklart vilken väg 
Thomas tog till Indien. Den ”norra traditionen” menar att han tog landvägen över nuvarande Irak och Iran till Indo-Parthianska kungariket. 
Ett land som låg på båda sidor om floden Indus, i nuvarande Pakistan och nordvästra Indien, där kung Gundaphar regerade, en kung som 
länge endast fanns i legender och historier men kunde bekräftas som historisk då man de senaste 200 åren hittat mynt som är präglade med 
kung Gundaphars monogram.  

Den ”södra traditionen” säger att Thomas kom till Indien med båt och landade år 52 v.t. i Cranganore, på indiska Malabarkusten som sträcker 
sig från Goa i norr till Indiska halvöns sydspets. I trakterna kring Cranganore grundade han sju församlingar som alla kända till namnen i 
traditionen. Thomas avskilde också en präst för varje kyrka och än idag finns det prästsläkter som säger sig vara 60, 70 generationer i rakt 
nedstigande led från dessa första kristna och även bland lekmännen förekommer det att man räknar härstamning från den första kristna 
generationen. Apostelns mission blev lyckosam och 17 480 personer, exklusive stamfolk och kastlösa bekände sig kristna och mottog dopet. 
Han återuppväckte även 94 personer från döden, räddade 260 från djävulen, gjorde 230 friska från lepra, 220 från förlamning och gav synen 
tillbaks till 250 blinda.  

De två traditionerna må börja olika men slutar samstämmigt med att Aposteln, år 72, lider martyrdöden i Chennai på Indiens östkust. Där får 
han problem när han undervisar om en asketisk hållning i äktenskapet. Några av rikets viktigaste kvinnor, inklusive drottningen, antar den 
nya undervisningen och lyder den troget vilket får till följd att de skyr den äktenskapliga sängen vilket får till följd att kungen ilsknar till. 
Den zoroastriska kungen Mazdai anklagar Thomas för att förhäxa kvinnorna och beordrar hans avrättning. Han leds utanför staden och möter 
soldaterna med spjut som är redo att genomborra hans kropp. Han begravs i en grotta utanför staden tillsammans med pilspetsen som dödade 
honom och en kruka med jord som hans blod runnit ut i. 
 
8 Fram till 1500-talet förekom enstaka missionsresor till Indien. Bland andra besökte  
Marco Polo apostelns grav i Mylapore, nuvarande Chennai, på 1290-talet. Graven hade blivit ett pilgrimsmål. År 1494 delades den 
oupptäckta världen mellan Spanien och Portugal genom Tordesillasfördraget. Det innebar att en nord-sydlig gränslinje drogs väster om Kap 
Verde där det som låg öster om denna linje skulle tillhöra Portugal och det som låg väster om linjen skulle tillhöra Spanien. Fördraget 
ratificerades även av kyrkan i Rom med förbehållet att respektive länder också skulle hjälpa den katolska kyrkan med att etablera sig på de 
nya landvinningarna. Detta fick till följd att Indien hamnade under portugisiskt herravälde. Fyra år senare anlände Vasco da Gama till 
Calcutta där han mötte två morer från Tunisien som talade kastilianska och fick frågan vad han gjorde där. ”Jag söker efter kryddor och 
kristna”, svarade han. Att de Gama hittade sjövägen till Indien från Europa genom att runda Afrikas sydkust blev ett genombrott för handeln, 
handelsmännen slapp ta vägen genom områden kontrollerade av muslimer där tullar betalades. Två år senare återkom till Calcutta med en 
flotta bestående av 13 skepp och tusen man varav 19 missionärer, hälften av dessa var franciskanermunkar. Förutom missionerandet började 
de bygga kyrkor och restaurerade även Aposteln Thomas grav. Detta rapporterade fyra syriskortodoxa biskopar hem till sin patriark, de 
noterade även att det fanns 30 000 kristna familjer i Calcutta.  

Portugiserna hade lärt sig sjövägen och kunde nu göra två resor om året tur och retur vilket fick till följd att både handel och även 
evangelisation ökade. Samarbetet med de bofasta kristna ökade då de ordnade med upphandlingen av de lokala bönderna som bodde inåt 
landet. Padroado-systemet tillämpades vilket betyder att den portugisiske kungen hade ansvar för, förutom exploateringen av landet, även 
ansvaret att bygga kyrkor samt tillsätta biskopar och präster för församlingsbygge av de nykristna.  Här följde även kristna evangelister och 
präster med för att möta lokalbefolkning och stamfolk. De kristna fick samtidigt vapen, främst gevär för att kunna skydda sig själva och de 
varor som inhandlats inne i landet mot rövarband.  
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mellan kyrkorna. Efter drygt hundra år, 1653 beslöt sig de Thomaskristna att helt bryta med 

den katolska kyrkan och återgå till den tidigare ordningen, att lyda under patriarken av 

Antiokia.  

Det tredje nedslaget blir britternas kolonisering av Indien. En process som inleds med att det 

brittiska Ostindiska kompaniet tar makten i Indien och härskar i regioner där handel 

förekommer. Dessa regioner kom att kallas "Brittiska Indien" under tiden mellan 1600-1858. 

Missionärer följde med Ostindiska kompaniets båtar redan år 1600 men det stora uppsvinget 

för missionen sker på 1800-talet då många missionssällskap bildas och verksamheterna 

struktureras och systematiseras9. Därefter tog den brittiska regeringen över styret av Indien 

och regerade till Indiens självständighet 1947 och detta årtal blir det sista nedslaget. Då bildas 

Church of South India, CSI, bestående av den före detta kolonialmaktens anglikanska och 

andra protestantiska kyrkor lämnas över till att ledas uteslutande av inhemska ledare.  

De kyrkor som CMS lägger grunden för och bygger fram till Indiens självständighet ifrån det 

brittiska styret 1947 kom att lämnas över som en självständig kyrka. I förberedelserna 

lämnades de ledande funktionerna över tid till indier och Samuel Azariah avskiljdes till att bli 

den första indiske biskopen i den anglikanska kyrkan mellan 1912 och 1945. Diskussionerna 

om samgående av kyrkorna började på en konferens på Tranquebar 1919 och det tog 28 år 

innan sammanslagningen var klar.  i samband med Indiens självständighetförklaring. Kyrkan 

fick namnet Church of South India, CSI och är resultatet samgående av 14 stift av de 

anglikanska, presbyterianska, kongregationalistiska, och metodistiska kyrkorna, vilka alla 

verkade i södra Indien och den anglikanska kyrkan på Sri Lanka. Samtliga kyrkors olika 

traditioner är sammanslagna till en kyrka där man tydligt säger att alla de element och 

traditioner som den episkopala, presbyterianska och kongregationalist-kyrkorna representerar 

är nödvändiga för kyrkans liv. Kyrkorna organiserades i 22 stift, vart och en under andlig 

ledning av en biskop. Kyrkan som helhet styrs av en synod som väljs av ett synodsmöte 

                                                 
9 Portugal fick konkurrens i handeln med Indien av Holland och Storbritannien där britterna tog kommandot och samtidigt som de bildade 
Ostindiska kompaniet år 1600 överlämnades Calcutta av portugiserna till engelsmännen.  De brittiska kaplanerna som Ostindiska kompaniet 
förde med sig till Indien hade till en början en tydlig avgränsad uppgift, att tjäna den inflyttade befolkningen, handelsmännen och militären. I 
slutet av 1600-talet utvidgades kaplanernas uppgifter till att lära sig portugisiska och ge kompaniets slavar och tjänare 
kristendomsundervisning. Med tiden fick Ostindiska kompaniet en negativ inställning till missionärer och missionerandet och de tog inte 
med missionärer som passagerare, de var en olägenhet för kompaniet eftersom de inte kunde ha full kontroll över dem. Mot slutet av  
1700-talet var Ostindiska kompaniets policy för missionerande öppet fientlig. År 1813 tvingade det brittiska parlamentet kompaniet att ändra 
policy och tillåta andra [missionärer] att resa till och bosätta sig i Indien.  

William Carey, baptistpastor, kallas för den moderna missionens fader. 1792 bildades Baptist Missionary Society, BMS och Carey blev deras 
förste missionär i Indien. Ur den anglikanska kyrkan sprang 1799, The Society for Missions to Africa and the East som sedemera kom att 
heta Church Mission Society, CMS 1812. CMS blev en brobyggare mellan den Anglikanska kyrkan, Protestanter och frikyrkor i Britannien. 
Deras första missionärer nådde Indien 1806 och förutom att sprida evangeliet också började de också att bygga en struktur för den 
Anglikanska kyrkan i Brittiska Indien. Värt att nämna i sammanhanget är att det Danska Missionssällskapet bildades 1705, nästan 100 år 
tidigare och skickade redan året därpå de två första missionärerna till Tranquebar på Indiens östkust. Under 1800-talet bildades det många 
missionssällskap runt om i Europa och USA. 



12 

vartannat år där 15-18 delegater utses från varje stift bestående av präster, diakoner och 

lekmän. Till synoden väljs två biskopar, en moderator och en vicemoderator och utöver den 

består den av en kassör och en sekreterare. Resultatet av sammanslagningen, särskilt 

jämkningen av den anglikanska läran om apostolisk succession och de andra samfundens 

synpunkter gällande traditioner nämns ofta som en milstolpe i den ekumeniska rörelsen. 

Bibeln är kyrkans grundläggande skrift, de historiska trosbekännelserna accepteras, dopet och 

nattvarden erkänns som sakrament. CSI har sin egen kyrkohandbok och nattvardsliturgi som 

bottnar de ursprungliga konfessionerna och är den största enade nationella kyrkan i Indien 

med cirka fyra miljoner medlemmar.10 

Att vara Dalit i Indien idag 
Det är skillnad att vara Dalit i södra Indien jämfört med norra, att vara Dalit i landsbygd och i 

stad. I de fattiga norra delarna av Indien lever och den starka segregationen mellan de högre 

kasterna och de oberörbara, de som står utanför de fyra kasterna. Den traditionella synen på 

Daliterna är starkare på landsbygden än i storstäderna och tar det på större allvar när de blir 

rituellt orena av Daliterna. Historiskt har det funnits tider där Daliterna inte fick lämna spår 

efter sig utan de var tvungna att gå baklänges och sopa igen sina egna spår med en borste.  

Fortfarande finns det områden där hinduer anser sig rituellt orena om en Dalit råkar låta sin 

skugga falla på dem. Över tid har samhällena utformats på så sätt att riskerna för hinduerna att 

bli rituellt orena minimerats. Ett annat exempel som förekommer i delar av landsbygden, är 

när en Dalit cyklar förbi ett hushåll där det bor personer med hög kast, måste hen kliva av 

cykeln, ta av sig eventuella skodon och barfota och leda cykeln förbi fastigheten innan han 

kan sätta sig upp på cykeln och fortsätta sin tur. Vattenbrunnen i byn är också en orsak till 

segregering. Brunnen som ofta finns centralt i byarna är reserverade till de boende med hög 

kast medan Daliterna är förpassade till vattenhål utanaför byn, ofta flera kilometer bort. 

Likaså får Daliterna inte få tillträde till de närmaste strandremsorna vid tvätt/badplatser utan 

anvisas till ställen längre bort.  

Att bli född till Dalit av föräldrar som är daglönearbetare innebär osäkerhet om det blir mat 

varje dag. En Dalit föds också in i det yrke och kast som familjen tilhör. Att bryta sig lossa 

från samhällets utstakade väg är det få som klarar av eftersom fattigdomen är stor bland 

Daliterna. Det tillhör inte ovanligheterna att lönen inte betalas ut till arbetarna utan de får gå 

                                                 
10 http://www.csisynod.com/history.php 2014-06-08 ”En unik kyrka föddes ur en blandning av episkopal och icke-biskops traditioner som en 

Guds gåva till folket i Indien, ett synligt tecken för den kyrkliga enheten i den världsvida kyrkan.” 
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ut på fälten och plocka jordnötter och sockerbetor för att mätta sina magar. När barnet blir 

stort nog att utföra arbetsuppgifter skickas de ofta ut av föräldrarna att bidra till familjens 

försörjning och överlevnad och hoppar då av skolan. Under de år som de ändå går i skolan 

blir de särbehandlade genom att inte få sitta med barn av hög kast och på rasterna leker de var 

för sig. Privata skolor förekommer men Daliternas barn utesluts från att gå i en skola där 

förutsättningar till bättre undervisning finns och detta på grund av Daliternas bristande 

ekonomi. 

När dalitungdomarna når upp till högskole- och universitetsnivå finns det kvoterade platser 

som är reserverade för dem. Det finns även stipendier för ungdomarna att söka så de har 

möjlighet att klara av sina studier finansiellt. Vidare har staten kvoterat en andel av statliga 

arbeten och politiska mandat så de blir tillgängliga för Daliter. Det finns alltså ett 

kvoteringssystem så Daliterna får en möjlighet att ta del av det indiska kunskaps- och 

politiska samhället.  

För de som hamnar utanför kvoteringssystemen och blir kvar på landsbygden är utsikterna för 

det drägliga livet med ett lönearbete som ger en stadig inkomst väldigt små. Bönderna anlitar 

daglönearbetare och betalar sällan mer än lägsta lön som är satt av staten och det lokala 

kommunistpartiet verkar som fackförening och ser till att arbetsgivarna betalar åtminstone den 

föreskrivna lägsta lönen. Arbetsgivarna har ändå olika sätt att hålla daglönearbetarna kort. Ett 

sätt är att betala ut lönen oregelbundet, med olika intervall så daglönearbetare känner sig 

tvungen att vara kvar för att få sin innestående lön och då kan de kallas löneslavar. Ett annat 

sätt är att erbjuda arbetstagaren ett lån som ska betalas tillbaks med ränta. Det är svårt att 

motstå erbjudande om lån, för den fattige saknar så mycket och har inte förmågan att se vad 

den egentliga kostnaden blir när det är återbetalat. En ränta tas ut på 1,5-3% per månad och 

lagom till lånet amorterats av så erbjuds ett nytt lån vilket är svårt att avstå ifrån eftersom det 

skänker en stund av lycka och rikedom. Benämningen på dessa människor blir då låneslavar.  

De yrken som Daliterna i allmänhet föds in i är arbeten som latrintömning, arbete med skinn, 

döda djur och människor, allmän renhållning i samhälle, hushållsarbete och jordbruksarbete. 

Det är alltså de yrken och arbeten med den absolut lägsta statusen i samhället.  

Detta gäller också Daliterna som bor i städerna. De hamnar i lågstatusyrken men skillnaderna 

mellan stad och landsbygd är att ”stadsdaliterna” råkar inte ut för så mycket för så mycket av 

de rituella och traditionella orenheter som kastväsendet lägger på dem som bor på 

landsbygden. Förmodligen suddar urbanisering och globalisering ut gränserna och får 

olikheterna att smälta ihop. Skillnaderna blir dock tydligare på det socioekonomiska planet. I 

städerna finns möjligheter för en Dalit att hitta något att lyckas med att klättra uppåt på den 
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socioekonomiska stegen till skillnad från landsbygden och migrationen pågår. Människor 

flyttar från landsbygden till staden, vars slum växer och blir allt större. Problem som uppstår i 

staden på grund av migrationen är framför allt brist på sjukvård, utbildning, sanitet och annan 

infrastruktur FN prognostiserar att 50 % av Indiens befolkning kommer att leva i urbana 

samhällen år 2050 jämfört med 30 % idag.11 Det är knappast troligt att det kommer att 

upprätthållas ett traditionellt kastsamhälle i städerna genom att de växer. Kapitalismen 

kommer att slå ut religion och tradition allt mer och det sekulära samhället får ett starkare 

fäste i städerna. Globaliseringens intrång på landsbygden genom att internet blir mer och mer 

tillgängligt ökar medvetenheten om värderingar utanför det traditionellt lokala samhället. Det 

blir en mer positiv inverkan och ett mer jämställt landsbygdssamhälle och förmodligen 

kommer det att förändra utbildningsväsendet när ”världen finns mitt i byn”. Äktenskap mellan 

kaster förekommer redan idag, mestadels i städerna, om än sparsamt, men det visar på att det 

finns alternativ till de traditionella livsstilarna. 

Det som är oroande idag är Premiärminister Narendra Modi och hans riksdagsparti BJP, ett 

nationalistiskt parti som arbetar för att Indien ska bli ett starkare hinduiskt land. Detta får till 

följd att minoritetsreligionerna i landet kommer få mindre handlingsutrymme för att leva och 

sprida sin tro. Till hjälp finns de radikala hindutvarörelserna VHP, RSS och Barjang Dal. 

Att vara Dalit och kvinna 

I samhället föds de kvinnliga Daliterna in i de ”oberörbaras” kast. Detta är ett system som 

påminner om apartheid, ett system som är skapad för att förtrycka kvinnorna och förneka 

deras rättigheter och systemet ger dem heller inga möjligheter att bryta sig loss ur systemet. 

År 2006 fick Ruth Manorama, Right Livelihood priset som också kallas ”det alternativa 

fredspriset” med motiveringen "... för hennes engagemang under årtionden för att uppnå 

jämlikhet för dalitiska kvinnor, bygga effektiva och engagerade kvinnoorganisationer och 

arbetar för deras rättigheter på nationell och internationell nivå." 12 Manorama sammanfattar 

Dalit-kvinnornas tredubbla börda genom att de samtidigt är underkastade av kast, klass och 

kön. Detta belyser det faktum att Dalit-kvinnor är en tydlig social grupp och de inte kan döljas 

under de allmänna kategorierna av Kvinna eller Dalit. Deras diskrimination är alltså trefalt, de 

tillhör den mest marginaliserade gruppen och står längst ner på den sociala hierarkin i det 

indiska samhället. Kvinnorna arbetar i de lågstatusyrken som de oftast är födda in igenom sin 

kasttillhörighet, såsom jordbruksarbetare, renhållare (de tar hand om både kadaver och sopar 

                                                 
11 ”UN World Urbanization Prospects 2014 revision”, http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf, 2015-04-13 11:43 
12 http://www.rightlivelihood.org/ruth-manorama.html, 2015-04-13 11:43 
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gator), tempelprostituerade, torrlatrinrengörare etc. Kvinnorna blir också lätt offer för 

trafficking och hamnar i slavliknande arbetsförhållanden i industri, jordbruk och prostitution.  

I hemmen är kvinnorna ofta offer i ett patriarkalt system där de diskrimineras och betraktas 

som männens egendom och de får ofta skulden när männen våldför sig på dem. På grund av 

den diskriminering som kvinnorna utsätts för baserat på deras kön, kast, klass, förmåga, 

sexuell läggning, tradition och så vidare, blir de offer för våldet och systematiskt förvägras de 

val och frihet i livets alla aspekter. Våld i hemmen förekommer och inte det är inte bara 

männen som utför våld utan även svärmödrar som inte tycker att hemmet sköts som det ska 

eller att det är oegentligheter med hemgiften Kvinnan i äktenskapet förväntas fullgöra sina 

äktenskapliga plikter, även om hon inte vill. Hedersmord är inte heller ovanliga, att en ung 

kvinna fattar tycke för en man av högre kast kan räcka som orsak för att pojkens släktingar 

bestämmer sig att döda kvinnan. Listan av vad kvinnliga Daliter utsätts för kan göras lång. 

Nedan är exempel hämtade från några kvinnors livssituation. 

Bindu, en ung flicka som vägrade att sälja sin kropp för 50 rupier till en man av högre kast. 

Konsekvensen av beslutet blev att huset där hon och hennes mormor lever brändes ner av 

mannen.13  

Chanchai, en 19-årig Dalit-kvinna befann sig hemma och sov när fyra män från den 

dominerande kasten i byn, attackerade och hällde en knapp liter syra i ansiktet på henne. 

Chanchai bröt kastens normer genom att försöka fullfölja en utbildning samtidigt som männen 

hade trakasserat och hotat henne i flera månader. Hon är idag svårt missbildad och säger att 

”varken polisen eller myndigheter vill seriöst driva mitt fall”. Efter omfattande påtryckningar 

av pressen vidtog polisen åtgärder.14  

Kvinnor kan institutionaliseras mot deras vilja. Den indiska lagen är sådan att en person, din 

man, dina föräldrar eller en vän kan ta kvinnan till vilket allmänt sjukhus som helst och påstå 

att hon har ett psykotiskt beteende, lider av depression eller någon annan psykisk ohälsa. 

Detta får till följd att kvinnan kan hospitaliseras allt ifrån några månader till år där hon 

behandlas för den påstådda sjukdomen med psykofarmaka och/eller elbehandling, som också 

kallas för ECT som kan vara en behandlingsform vid flera psykiska sjukdomar.15 Får kvinnan 

någon form av diagnos befrias hennes man från underhåll vid skilsmässa. Kvinnorna kan 

också bli omyndigförklarade och fråntagna att fatta beslut om deras egna liv. 16 

                                                 
13 Human Right Watch: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/india_forUpload.pdf 2015-02-25 17:12 
14 Human Right Watch: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/india_forUpload.pdf 2015-02-25 17:12 
15 http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Elbehandling/?ar=True 2015-03-14 15:12 
16 Human Right Watch: https://www.youtube.com/watch?v=MpIJJPvn_ZI&feature=player_embedded 2015-03-14 15:12 



16 

Gängvåldtäkten i New Delhi 16 december 2012 av den 23-årige läkarstudenten, som sedan 

dog två dagar senare blev en världsnyhet då stora protester riktades mot dådet. Men 

protesterna riktades också mot det indiska rättssystemet som tidigare inte handlagt våldtäkts- 

och övriga fall av sexuella trakasserier på ett adekvat och skyndsamt sätt. Kvinnor och män 

gick ut på gatorna och protesterade. Detta fick till följd att rättsväsendet behandlade ärendet 

med expressfart. Sex män, varav en underårig häktades, de fem vuxna dömdes till döden 

medan den underåriga fick det strängaste ungdomsstraffet, tre års ungdomsfängelse. Sedan 

dess har våldtäktsfall och sexuella trakasserier uppmärksammats i medier och det finns en 

rörelse som driver att dessa fall ska tilldelas resurser för att kunna hanteras snabbt av både 

polis och åklagare.  

Dalitkapitalisteranas situation 

Idag finns det Daliter som har lyckats i affärsvärlden. De har klivit den sociala fattigdomen 

och behöver inte leta efter daglönearbeten utan har startat företag och blivit arbetsgivare. 

Dessa entreprenörer som är mest män men även kvinnor, har både blivit förmögna och 

företagare som uppmärksammas ofta i medierna. 

Nahn Kishon Chandan bor i Gasiabahdh, i delstaten Utar Pradesh och berättar att han kommer 

från enkla förhållanden. Hans pappa hade dock dragit nytta av staten som i många år drivit 

program för att kvotera både statliga jobb, platser på högskolor och universitet för Daliter. 

Hade hans far inte flyttat in i staden och fått ett statligt jobb, tror Chandan att hans släkt blivit 

kvar i fattigdomen. Han själv tror, oavsett om föräldrarna stannat kvar på landsbygden eller 

inte, skulle han ha kunnat skaffa sig en utbildning som ingenjör. För tio år sedan arbetade han 

som kopieringsmaskinsreparatör med en bra lön. Detta gjorde det möjligt för honom att starta 

ett företag med en ny fabrik som ska tillverka hjälmar. Kapital till investeringen kom från den 

multinationella industrijätten Tata, som köpte en tredjedel av företaget. Att Tata, som bland 

mycket annat äger de engelska bilmärkena Land Rover och Jaguar, nu köpte en tredjedel av 

hans bolag är ett led i Tatas program att hjälpa entreprenörer bland Daliterna. 

Sanji Danghi från Radjastan har just byggt ett stort solkraftverk. Hans åsikt är att Indien håller 

på att bli bättre för Daliter, särskilt i städerna men förändringarna sker alldeles för långsamt. 

Nyckeln ligger i att flytta från byarna och in i städerna där Daliterna lättare kommer undan 

diskriminering.  

Nidish Anand som är juvelhandlare säger också att han ser en långsam förbättring. Tidigare 

vägrade affärsmän från de högre kasterna göra affärer med honom, men idag gör de det. 

Anand tillhör dem som är skeptiska till kvoteringssystemet gällande statliga jobb och 
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utbildningsplatser på högskolor och universitet. Det är bra för att hjälpa de fattigaste men om 

en Dalit väl kunnat etablera sig i samhället så bör inte hans barn få positiv särbehandling 

tycker han. 

Den ledande ideologen för Dalit-kapitalism, författaren Chandra Ban Prasad, vars motto 

lyder: ”Var en jobbskapare och inte en jobbsökare”. När han växte upp, för trettio år sedan, 

var det sensationellt att en Dalit kunde köpa sig en cykel. Idag känner han en Dalit i Mumbai 

som har fyra Mercedesbilar. Han är trött på bilden av Daliter som passiva och hjälplösa 

mottagare av bistånd och kvoteringar till skolor och statliga jobb. Han påstår att det finns allt 

fler yngre Daliter som säger: ”Ja, det finns stöd för många Daliter men vi måste också försöka 

stå på egna ben.” Daliter har traditionellt hindrats att bygga upp rikedom. De fick inte ha dyra 

smycken eller nya kläder och han minns att det till och med var tabu att bära solglasögon. 

Idag välkomnar han ett Indien där 1950-talets socialistiska experiment allt mera ersätts av 

marknadstänkande, där konsumentkulturen breder ut sig och det blir viktigare hur mycket 

pengar du tjänar än vilken kast du tillhör. 

Dalitkapitalisterna är alltså hoppfulla att entreprenörskap och kapitalism är nyckeln till att 

lyfta Indiens Daliter ur fattigdom och förtryck. Men det finns också många som är skeptiska 

och tror inte att dalitkapitalism kan göra slut på kastförtryck och diskriminering. Professor 

Ashvini Deshpande, Delhi School of Economics, University of Delhi, Indien har studerat 

fenomenet med dalitkapitalister och varnar för att överskatta betydelsen av att ett relativt litet 

antal Daliter blivit miljonärer. Även Daliter som är i affärslivet utsätts för diskriminering, 

exempelvis när det gäller tillgång till kapital. Kast spelar en central roll i många indiers liv 

och hon pekar på experiment där forskare gjort där hundratals fiktiva jobbansökningar som 

skickats ut till välkända indiska företag. Resultatet visade att när efternamnen indikerade 

tillhörighet till en högre kast kallades man till anställningsintervjuer medan sökanden inte 

kallades om efternamnen visade att de var Daliter, trots att de hade samma kvalifikationer. 

Ändå säger Deshpanda att det har blivit bättre för Daliter även om förbättringarna går för 

långsamt och även om det är bra om Daliter kan bli rika så kommer kapitalismen inte tillåta 

att alla Daliter lyckas. Det behövs också skärpta lagar mot kastdiskriminering. ”I don´t think 

that self-employment can be the only root to escape stigma poverty or marginalization, that 

can be one of the roots”.17 

 

                                                 
17

 Sveriges Radio, Studio Ett, Publicerat onsdag 5 februari 2014 kl. 12:08 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5776357 
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Farfars historia 

Pratap börjar sin livsberättelse med sin farfar, Swamy Das Vasamalla, som var dalit och som 

på 1970-talet var evangelist i CSI’. Evangelister tjänade vid denna tid 12 rupier i månaden 

och han tänkte; Varför ska jag evangelisera? Om jag arbetar så kan jag tjäna mer pengar. Sagt 

och gjort, han slutade och blev markägare. Han kunde köpa mark att bruka vid floden med 

statliga lån och fick även hjälp med att så sin första sådd som blev så riklig att han blev 

tvungen anlita 20 daglönearbetare för att kunna skörda grödorna. Som markägare var han 

tvungen att betala en skatt på 100 rupier per tunnland, som han inte klarade av utan blev 

tvungen att arrendera ut mark för att kunna betala sin skatt. Vid samma tid fick han 

anställning som markfogde med uppgiften att driva in skatten i området där han verkade. 

Indira Gandhi var premiärminister vid denna tid och reformerade landet med bland annat en 

lag som förbjöd en person att äga mer än 50 tunnland mark. Farfars arrendatorer var av högre 

kast med mer kunskap och hade inflytelserika vänner som kunde råda dem hur de skulle 

komma över marken de arrenderade. Arrendatorerna ockuperade marken och eftersom lagen 

förbjöd någon att äga mer än 50 tunnland så tilldelades överstigande till dem som ”brukade” 

marken. Farfars skattebörda var tung och han var tvungen att sälja av bit för bit för att kunna 

betala sin skatt för att kunna driva sitt jordbruk vidare. När han hade sex tunnland kvar skulle 

staten bygga en väg genom trakten. Vägens sträckning gick över min farfars mark, så han 

förlorade det sista han ägde och blev även av med sitt jobb som skatteinsamlare. Han återgick 

till att evangelisera och dog några år senare helt utan tillgångar.  

Pappas berättelse 

Pappan John Vasamallas tre syskon hade dött som små så han hade varken familj eller släkt 

att få hjälp ifrån, han var ensam. Byborna varken respekterade eller gav honom något arbete 

utan frös ut honom. Vad skulle han göra? Han tänkte att det var bättre att lämna byn och söka 

sig långt bort än att stanna. Det fanns inga kommunikationer i byn vid den här tiden utan han 

gick sakta till fots genom natten och till nästa morgon hade han gått hundra18 km. Pappa, gick 

på missionsstationens skola till fjärde klass, var hemma några år och blir som tolvåring 

tvungen att arbeta på fälten som daglönearbetare för att överleva. Hans föräldrar levde skilda 

åt, pappa Swamy arbetade inte vid den tidpunkten och hans mamma Savithri bodde hos sina 

föräldrar. John levde som ett föräldralöst barn trots att hans föräldrar var vid liv och i skolan 

var han inte lika duktig som de andra utan fick betyg som låg under medel. Lärarna 

                                                 
18 Hundra kilometer ska i detta sammanhang inte bokstavligt utan som en väldigt lång sträcka.  
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undervisade bra men ingen brydde sig om John, varken de i skolan eller någon annanstans, 

han kände sig ensam.  

Han berättar: ”Jag slutade missionsstationens skola i fjärde klass. Lärarna var duktiga men jag 

var en elev som knappt kom upp till medel och jag kände mig ensam trots att det fanns en del 

kamrater. De var egoistiska. Kastväsendet kände jag till. Det fanns i min omgivning det men 

det talades aldrig om det. Skulle jag arbeta tillsammans med någon i skolan från en högre kast 

ropade de på mig annars hade jag ingen relation till dem. Vi hade ingen rätt att sitta bredvid 

dem, och de undvek oss medvetet så vi inte kunde vara tillsammans. De visade ingen 

mänsklig värdighet men jag hade en god relation till braminerna. De var de enda som gav mig 

någon form av respekt och jag visste hur jag skulle uppföra mig tillsammans med dem. I 

övrigt såg de mig och de andra daliterna som de oberörbara19.  Jag var som en föräldralös20 

eftersom mina föräldrar inte levde tillsammans, familjen hade gått sönder. Min pappa kom nu 

och då och hälsade på hemma men han brydde sig inte om mig vid besöken. I fjärde klass 

slutade skolan och vid tolv års ålder började jag arbeta på fälten som daglönearbetare. 

När jag var 18-20 år bestämde jag mig för att tjäna Gud efter bästa förmåga, antingen i kyrkan 

eller som evangelist. Jag blev missionär och det var ett hårt arbete genom bibelläsning. Guds 

ord inspirerade mig genom Andra Timoteusbrevet 4:7-8 ”Jag har kämpat den goda kampen, 

jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som 

Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar 

efter hans ankomst.” Denna text har varit mycket viktig genom hela mitt liv. Eftersom jag 

lever enligt Guds vilja så leder han mig. Gud har gett mig både arbete och mat. Vad jag 

förstår förser Gud mig med allt jag behöver så länge jag står upp för Honom.  

Min pappa föreslog vem jag skulle gifta mig med och när jag var 22 gifte jag mig. I allmänhet 

gifter man sig vid 20-22 års ålder men de ”onyttiga” männen blir gifta vid 25, väldigt sent. De 

som är bra och friska gifter sig tidigt. Det fanns ingen chans att träffa min blivande fru innan 

bröllopet och pappa diskuterade inte med mig angående vem jag skulle gifta mig med. Min 

blivande fru och jag träffades för första gången vid bröllopet i Singhabhupalem. Det fanns 

inga känslor med då och inga negativa tankar heller men jag ville inte gifta mig.  

                                                 
19 De oberörbara är en dubbel hierarkisk princip: ”en som handlar om arbeten och som sträcker sig från de mer intellektuella yrkena till de 
simplare, och en som handlar om renhet och orenhet och som omfattar allt från människor som ägnar sig åt religiösa riter till dem som inte 
ens tillåts komma in i templen. I den uppdelning som bygger på renhetsprincipen är de ”kastlösa” utan undantag orena, och det är orsaken till 
att de är oberörbara. Den som vidrör dem blir själv rituellt oren och måste genomgå vissa bestämda reningsriter. Dalit är det namn som de 
oberörbara gett sig själva. Det betyder ”förtryckt, krossad, malen till stoft”. Namnet visar tydligt att de oberörbara ser sig själva som 
samhällets offer.”  
Professor Michael Amaladoss, S.J., Tidskriften Signum 2001 nr 1 [http://www.signum.se/archive/read.php?id=595] 
 
20 I indisk kontext används begreppet föräldralös då barnet saknar den ena eller bägge föräldrarna.  
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På den tiden såg bröllopen ut så, idag ser de arrangerade bröllopen annorlunda ut. Jag gifte 

mig den 4 maj 1972. Vi hade bara en mottagning efter bröllopet men inte ens då pratade jag 

med min fru, hinduerna har så många ritualer.21 Vi fick ett barn ett år efter bröllopet och jag 

kände mig väldigt glad åt barnet.  

Jag har kämpat en massa sedan jag kom till Paloncha. I Pogallapalli kämpade jag också en 

massa men när jag kom till detta ställe var mitt tillstånd bedrövligt. Mina svärföräldrar trodde 

att om vi kom till Paloncha skulle jag få bra möjligheter till arbete och att barnen skulle få bra 

utbildning men ingen respekterade mig och jag fick inget bra arbete för min överlevnad. För 

20 år sedan var detta ställe fullt av vilda djur, så många nätter vi hade utan riktig sömn och 

ormarna orsakade oss också en massa problem. Vi hade barn då.  

På den tiden var ersättningen för daglönearbetare 2-3 rupier om dagen, jag arbetade på ett 

bygge då och kunde tjäna upp till åtta rupier, idag ligger den på 100-120 rupier. Det är 

delstaten som sätter nivån på minimilönerna men det är Indiska kommunistpartiet Marxisterna 

(CPM) som håller koll på att de nya lönerna börjar gälla och kontrollerar att nivåerna 

efterföljs och ibland träffar lokala avtal som ger lite högre lön. Jag har aldrig varit engagerad i 

några politiska partier men jag och min fru röstar när det är val. Idag har jag så ont i knäna så 

jag sällan kan ta något jobb, det har resulterat i att vi har varit tvungna att ta 25 000 rupier i 

lån till det här huset vi bygger. Jag har inte fått någon hjälp utifrån men tillsammans med min 

äldste son som har jobb på en byggnadsfirma har vi i familjen hjälpts åt att ta de beslut som 

krävs för att hantera alla problem. Med hjälp av vår äldste son som tjänar 5 000 rupier i 

månaden klarar vi av våra problem just nu. Jag har lidit mycket men genom Guds nåd har jag 

återhämtat mig och Gud har gjort mig tapper.  

Jag har en önskan att mina barn får en bra utbildning för att utbildning är värdefullt. Jag vill 

ge mina barn en god utbildning och då kommer samhället att ge dem jobb. Har vi bra 

utbildning kommer samhället att respektera oss. Jag har skickat min son till Bangalore för att 

studera teologi och där kommer han att välsignas av Gud. 

Jag var väldigt intresserad av att missionera med utgångspunkt av 2Tim 4:7-8. Det gav oss 

glädje i våra liv, vi hade hopp. Jag tänker på det andliga livet.  Det är därför jag skickar min 

son på teologistudier så han kan bli pastor och be hela livet. Gud välsigne min familj som är 

lydiga mot Gud. Det är ett mirakel att jag kan gå ut i byarna några kilometer bort och 

missionera. Jag delar evangeliet med okända och onådda människor. Jag är fortfarande ute 

                                                 
21 Ritualerna som pappan syftar på finns i den hinduiska kulturen som är tongivande i landet och framförallt på landsbygden. 
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och missionerar men på grund av pengabrist just nu är jag tvungen att hålla upp, men om jag 

haft pengar så jag klarat mig skulle jag göra det på heltid. Jag får inga pengar från Church of 

South India (CSI), varken ersättning för kostnader eller arvode.  

Idag har jag har skulder, för husbygget, barnens studier på 200 000 rupier men jag vill och 

tycker att det är viktigt att min dotter får en bra utbildning. Om jag fick 50 000 rupier skulle 

pengarna gå till hennes utbildning, jag behöver inget lyx i livet. 

I mitt böneliv ber jag idag för min dotters utbildning, att vi ska klara av våra skulder, att jag 

ska kunna fortsätta missionera och för det behöver jag 500 rupier i månaden, jag ber för mina 

onda knän och våra behov av pengar.  

Mammas berättelse 
”Mina föräldrar var mycket rika och bodde i Vepakuntla nära Khammam. De hade oxar och 

kor, 10 tunnland jord och trädgårdar men 12 barn. Min pappa fick kämpa för sina fem döttrars 

giftermål och hemgift. Han blev tvungen att sälja marken han ägde allt eftersom döttrarna 

skulle gifta sig. Egendomen räckte till hemgiften för de fyra äldsta döttrarna medan när det 

blev dags att gifta sig för den yngsta dottern, som är jag, fanns det inga pengar kvar till 

hemgift utan jag fick hålla mig till godo med en man som inte begärde någon hemgift.  

Jag gick i skolan i Wyra till sjunde klass. Efter sjunde klass förstod jag att det fanns ett starkt 

kastförtryck där jag levde. Jag såg många som kämpade. Klasskamraterna visade att vi inte 

var välkomna i deras hem. Det var inte bara då utan även här och idag drabbas vi av 

kastförtrycket som förtrycker oss. Det är bara på ett fåtal ställen är det skillnad till det bättre. 

Jag är fullständigt emot kastförtryck och när jag ser något så höjer jag rösten mot 

kastförtrycket. De högre kasterna utnyttjar oss och när vi försöker 

Jag hade inga kläder och eftersom mina föräldrar hade blivit av med all sin egendom till 

hemgifterna för mina äldre systrar så hade pappa ingen chans att låta mig fortsätta att studera. 

Jag ville verkligen studera men mina föräldrar motsatte sig det. Jag var så bra i matematik så 

jag lärde mina barn matematik hemma till andra klass, och inte bara mina egna utan jag hade 

elever som jag undervisade gratis. Jag hade ett 20-tal elever under 15 år, tre pojkar och tre 

flickor samtidigt.  

Jag blev tvungen att gifta mig och inom ett år hade jag fått en son. Min pappa arrangerade 

bröllopet. Efter sjunde klass föreslog en av mina äldre systrar denna make men jag vägrade 

gifta mig vid den tiden. Min pappa var väldigt arg på mig för att jag ville studera mer. Men 
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min svåger hämtade honom igen och då berättade han om brudgummens familjesituation och 

hur mina föräldrar ville arrangera detta så jag ville inte vara motvalls. Tidigare trodde jag att 

vi var rika men efter att föräldrarna förlorat allt så ville jag inte gifta mig. På den tiden var det 

vanligt att flickorna gifte sig mellan 16 – 18 år. Jag ville inte gifta mig, jag vare fullständigt 

förvirrad, vad skulle ske med mitt liv?  Alla ville ha hemgift, 20-50 000 rupier men vi var 

oförmögna att ge hemgift. Den här John gifte sig med mig utan att begära hemgift och vi 

flyttade ihop direkt efter bröllopet.  Trots att situationen var förtvivlad tänkte jag aldrig på att 

ta mitt eget liv utan jag kämpade hårt i varje situation men vi stötte på problem från min 

svärfar så vi lämnade Singhabhupalem till fots och flyttade till Pogallapalli. Jag lärde mig 

tycka om honom, efter vi gift oss. Vi kom till Pogallapalli med hjälp av några grannar och 

köpte oss en bostad nära dem för 100 rupier och blev kvar där i tio år där alla mina barn 

föddes. Vi kämpade oerhört mycket, jobbade från åtta på morgon till sex på kvällen för tio 

rupier per dag men jag fick aldrig betalt i tid. Livet lärde oss att använda alla sorters säd för 

att överleva dagen.  

Vi hade ett kristet bröllop, Biskop D.N. Samuel vigde oss, han är död nu. Jag har inga trevliga 

minnen av bröllopet, jag tvingades att gifta mig. Jag var 16 år när jag fick mitt första barn och 

sedan kom de med 1½, 2 och 3 års mellanrum. Jag arbetade under hela graviditeten, även i 

åttonde månade stod jag med fötterna i vattnet på risfälten, på kvällstid. Jag var hemma med 

det första barnet i ett år. De andra barnen togs om hand av släktingar, vi tillhandahöll allt som 

behövdes för barnen och lite till. Vi tillägnade vår son till Gud och det fanns en anledning till 

det. Det kom en kvinna till vårt hem för 25 år sedan. Hon kom till oss med mat när vi inte 

hade något. Hon förkunnade evangeliet för vår familj. 25 år sedan tillägnade vi vår son till 

Guds tjänst. Om min son skulle studera bra skulle han bli en Guds arbetare annars skulle han 

arbeta med något sekulärt. Det var våra förutsättningar. 

När jag födde mina barn hade jag ingen hjälp av någon annan än min man trots att han 

arbetade hårt på dagarna och när barnen var en månad gick jag och arbetade. När min äldste 

son blev stor nog var det han som tittade till de mindre barnen när jag var borta. I Pogallapalli 

fanns det väldigt lite arbete och det blev svårt att överleva, det var bättre att flytta till städer 

som Paloncha där vi nu bor och klarar oss. Först flyttade min man till Paloncha och fick jobb 

som nattvakt på R.C.M. Church Compound med en månadslön på 200 rupier. Jag kämpade 

kvar med olika arbeten i Pogallapalli i över ett års tid innan jag följde efter min man till 

Paloncha. Jag var hemma och såg efter mina barn de två första åren där och emellanåt 

arbetade jag och fick betalt med ris som jag tog hem men vi fick också besök med jämna 
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mellanrum där hemma av tjuvar som stal all ris som vi hade. En gång kom tjuvarna mitt i 

natten, hotfullt skrikande och stal allt ris vi hade och alla trämöbler. Tjuvarna var också 

daliter, alkoholister, de trodde jag inte hade någon man, vårt hus låg väldigt långt utanför byn. 

Jag var skräckslagen men jag kunde skicka bud efter min man som tog med oss och flyttade in 

till Paloncha stad där vi stannade i sju år. Jag fick jobb som köksa på Regina Carmel Convent 

School, en klosterskola där vi också bodde. Vid ett tillfälle blev min man febersjuk och blev 

felaktigt diagnostiserad som tuberkulossjuk och blev avvisad från skolan på grund av 

smittoriskerna. Efter en tid kom en syster och sa att min man behövde min hjälp. Systrarna 

hjälpte mig att ordna för mina barn som placerades i hostel22, de hjälpte även barnen med 

kläder, väskor och annat som de hade behov av. Vid den tiden visade det sig att min äldste 

son hade någon form av utvecklingsstörning. Efter att barnen kommit till hostel flyttade jag 

och min man till ett väldigt litet hus utanför staden i Indira Nagar Colony. Det var en by där 

getterna gick och betade utanför staketet, vi fick inga jobb där, vi kände inga. Några barn kom 

till mig för stödundervisning, jag fick 10 rupier per barn i månaden och det kom cirka 15 

elever. De pengarna räckte bara till hyran, om min man kom hem med något så var det av det 

vi levde då. Han fick daglönearbete nu och då med att gräva hål för staketstolpar.  

Jag undervisade barn i sju år för att jag hade det intresset, jag undervisade i de 

naturvetenskapliga ämnena, som en aftonskola. Av de flesta fick jag 10 rupier i månaden per 

elev men kunde de inte betala fick de gå ändå. Tyvärr var det inget bra hus att vi bodde i, det 

började komma en dålig lukt i huset som gjorde att föräldrarna hindrade barnen att komma till 

oss och det blev omöjligt att fortsätta.  

Jag föddes som kristen men blev pånyttfödd 1985, innan dess hade vi det väldigt kämpigt. En 

fru Satyavathi inspirerade oss, vi började gå tillsammans i kyrkan på söndagarna. Gud gav 

henne en vision och hon kom med mat till oss när vi levde utan mat och dricksvatten och hade 

bara jordnötter att äta.  

Jag var väldigt lycklig innan jag gifte mig, en gång var vi rika och allt elände började efter 

giftermålet. Jag hade många vänner i Singhabhupalem och när jag gick i skolan i Wyra, här 

har jag bara en vän som jag träffar nu och då och vid speciella tillfällen då vi delar vad vi har 

med oss från våra familjer. Min son är klasskamrat med hennes son.  

                                                 
22 Hostel har i allmänhet betydelsen härbre eller vandrarhem men i några länder, såsom Storbritannien, Irland, Indien och Australien, har 
ordet hostel ibland avsett anläggningar som tillhandahåller långsiktigt boende, ofta till specifika grupper, exempelvis studenter. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hostel 2012-04-21 
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Efter mitt bröllop slutade mina föräldrar ha kontakt med mig, de tvingade att gifta mig så de 

valde bort mig, de hade synpunkter på allt jag och min man gjorde. Jag frågade dem; är jag 

inte er dotter?  

Jag kämpade en massa vid mina förlossningar, jag fick ingen som hjälpte mig. Min man hade 

lovat mig att skaffa hjälp men han höll inte det löftet. 

Jag undervisade alla mina barn på kvällarna innan de började första klass i skolan. Jag förstår 

värdet av utbildning och att samhället också ger respekt för högre utbildning. Det ger dem en 

högre status i samhället och en god framtid, därför ville jag ge våra barn en bra utbildning. Jag 

vill inte att de skulle få min barndom utan att de skulle utvecklas bättre. Jag ville ge en bra 

utbildning till mina barn, det var tillräckligt för mig. Jag kämpade mycket för att kunna 

undervisa mina barn.  

Jag tror att grunden till att jag ville ge mina barn en bra utbildning bottnar i mina 

livserfarenheter, mina livserfarenheter utan utbildning. Jag har bett till Gud när ingen gett mig 

respekt som människa, när jag varit utan värde. Även min syster har utmanat mig i hela mitt 

liv till att ge mina barn en bra utbildning. Jag har kämpat igenom mina strider, det var Guds 

strider, jag tittade alltid åt Guds håll. Jag lämnade och offrade allt i mitt liv. 30 hårda år 

arbetade jag för mina barn. Tillsammans med min man kämpade jag en massa men ingen 

hjälpte mig i mina plågor, ingen förutom jag själv. 

Det var inte speciellt glädjefyllt att se barnen växa upp eftersom jag fick se två av mina barn 

dö. En son dog i en trafikolycka, han blev påkörd av en lastbil och en dotter dog i avsaknaden 

av medicinsk hjälp. Staten gav oss en buffel så vi kunde bedriva en mjölkaffär. Den mjölkade 

20 liter per dag. Inom ett och samma år förlorade jag en son, en dotter och på det så dog både 

min farbror och faster. Allt detta gjorde mitt liv väldigt sorgset. Innan vi förlorade barnen 

bodde vi i en hydda, nyligen fick vi hjälp av kommunen att bygga ett hus. Vi lånade pengar 

för att bygga färdigt den och vi betalar tillbaks det genom att gräva hål. Jag gör all slags 

arbete men har tyvärr inte arbete varje dag. Människor som ber om pengar försöker vi hjälpa 

trots att vi inte alls tjänar bra. Vi lever utan att sova om nätterna- Vi har 40000 rupier i skulder 

och inte heller mina föräldrar visar mig någon respekt. De frågar aldrig hur du mår utan bara 

hur jag ska kunna skaffa mat till familjen. När allt det olycksaliga hände så grät de närmaste 

omkring oss och var ledsna medan andra skrattade och tyckte det var rätt åt oss. Även då stod 

vi upp för Gud och vi var inte rädda. Först dog min äldste son och sedan min mans syster, 
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sedan hans bror och min dotter. Jag vet inte om det var en förbannelse som lade sig över 

familjen eller inte. Och inte nog med det, två bufflar dog också under den tiden.  

Jag hade gått till ransoneringsbutiken fem kilometer bort och när jag var på väg tillbaks mötte 

jag någon som talade om att min son hade dött. Jag blev hysterisk. Folket tyckte att vi skulle 

ta honom till Hyderabad men hans tillstånd var inget att göra något åt. Vi kunde inte ta honom 

till Hyderabad för vi hade inga pengar. Ingen kom och hjälpte oss och han dog inom några 

minuter efter olyckan. Även min äldste son, den utvecklingsstörde var på olycksplatsen och 

detta gjorde mig också ledsen. Ingen tröstade mig, ingen stannade hos mig, jag var totalt 

ångestfylld. Vi fick hjälp av systrarna på Regina skolan eftersom vi hade arbetat där i sju år. 

De gav oss 1000 rupier för våra utgifter i samband med dödsfallet och vi fick gå dit och arbeta 

av skulden. Lönen var väldigt låg.  

Begravningen skedde klockan fem nästa dag, det tog tid för vi hade inga pengar att lösa ut 

kroppen från bårhuset. Jag kände mig väldigt ledsen, ingen tröstade mig men jag hade en 

förtröstan i att möta Kristus en dag. 

Lastbilschauffören smet från olycksplatsen men någon hade skrivit upp registreringsnumret. 

Tre månader senare hittade polisen lastbilschauffören och registreringsnumret på lastbilen 

hade bytts ut. Skadorna han hade på bilen skyllde han på att hade krockat med ett djur. 

Domstolen dömde honom till ett skadestånd på 15000 rupier. Vi fick 5000 rupier till våra 

advokatkostnader och 10000 rupier till oss.  

Min äldste dotter gifte sig, min äldste son var tvungen att sluta skolan på grund av brist på 

pengar. Vi kunde inte klä honom fint, kunde inte köpa böcker till honom. Idag hjälper han oss 

att överleva, han bidrar till familjen med hans lön och fyller ut våra inkomster som 

daglönearbetare. Vi har varit tvungna att låna 50 000 rupier från andra. Min yngsta son har 

kämpat en massa och även min yngsta dotter som har varit tvungen att gå 20 km om dagen för 

att komma till skolan. För några år sedan fick vi en cykel som en gåva av en person som har 

underlättat det för oss. Vi litar på Gud att vi får arbete eftersom vi är fullständigt beroende av 

våra dagslöner.  

När vi inte haft arbete har vi varit tvungna att kämpa för att överleva. Att vi idag har en son 

som läser teologi i Bangalore är ett mirakel. Tidvis har vi varit utan mat i så många dagar och 

vi har varit tvungna att överleva på sockerrör och jordnötter, det var barnen som hade det 



26 

svårast. Vi vet, vi har stått inför alla möjliga problem. Vi väntar på Gud, vi tänker på idag och 

inte morgondagen. 

Prataps berättelse om sin uppväxt 
När vi barn var sju, sex, fyra och två år gamla hände det sig att vi blev utan mat i fem dagar. 

Pappa var sjuk i bencancer och mamma daglönearbetade för tio rupier om dagen. Bönderna 

dröjde gärna en vecka eller två att betala ut lönerna och sedan hände det, mamma hade arbetat 

i tio dagar men bonden betalade inte ut hennes lön utan gav oss bara sockerrör och jordnötter 

att plocka från fälten och detta levde vi på i fyra dagar. Mamma bad oss gråtande syskon att 

inte vara ledsna utan sa att Gud kommer att förse oss med vad vi behöver. Hon grät hon 

också, men vad kunde hon göra? Fyra dagar senare kom en kvinna från en plats två mil bort. 

Hon frågade byborna vart John som är sjuk med fyra barn bodde och visades till vårt hus där 

hon frågade om vi har varit utan mat i fyra dagar? Mamma hade sagt till oss barn att inte tala 

om för någon att vi var utan mat, vi var tvungna att behålla vår stolthet. Så när hon frågade så 

svarade vi att vi hade tillräckligt med mat. Hon sa till oss att inte ljuga. Gud hade gett henne 

en uppenbarelse under en eftermiddagsbön som visade henne hur det stod till med oss och 

Gud hade sagt till henne: ”Mina barn hungrar, gå och ge dem mat, de har det verkligen illa 

ställt”. Hon hade tagit med sig mat och pengar som vi till en början inte tog emot. Pappa sa att 

vi hade mat och att vi inte tar emot dina pengar. Då frågade hon honom rakt på sak: Ljug inte 

nu, har ni mat? Gud har visat mig att ni inte har någon mat. Då gav min mamma och pappa 

upp och erkände att vi inte hade ätit på fyra dagar. Då började hon berättade allt vad Gud hade 

uppenbarat för henne och slutade med att säga: Jag har tagit med mig mat och pengar till er, 

var snäll och ta emot det, vägra inte. Den dagen undervisade hon Evangeliet för mina 

föräldrar, hur man tar emot Jesus Kristus som vår frälsare och att Gud alltid är med oss. Mina 

föräldrar hade inte haft något hopp, de visste inte varför de levde utan gjorde helt enkelt som 

alla andra gjorde. När den här kvinnan kom till vår familj så lärde hon oss vad Jesus hade lärt 

sina lärjungar och vad Jesus hade gett till hedningarna i Evangelierna. Det predikades klart 

hemma hos oss den dagen och mina föräldrar blev frälsta och tog emot Evangelierna. Samma 

dag startade kvinnan en kyrka till min familj, bara för min familj och idag har den blivit en 

kyrka för fyrtio familjer. 

Ett par månader senare blev min pappa frisk och började arbeta. Då bestämde mina föräldrar 

att söndagen var en dag för tillbedjan och inte arbete, att vi måste tjäna Gud på söndagarna. 

Min pappa, som inte har någon utbildning, sa att om man beslutar sig för att tjäna Gud ska 

man inte sluta, utan läsa Lukasevangeliets nionde kapitel: ”Den som ser sig om efter att ha 
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satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.” Det är min pappas teologi och all 

teologi som han kan, har han lärt sig i kyrkan. En dag sa han till mig att om jag verkligen vill 

tjäna Gud, ska jag ta ett beslut och följa det och inte bete dig som en tok. Gör dig inte till 

åtlöje och framförallt, gör inte Gud till ett åtlöje. Var allvarlig inför Honom, om du verkligen 

har accepterat Jesus Kristus som din frälsare och Han kallar, så beslutar du dig för om du ska 

följa kallelsen eller inte. Har du verkligen tagit ditt beslut så fortsätter du på den inslagna 

vägen, att tjäna Gud genom att bli präst. I familjen ber vi dagligen och pappa har goda 

teologiska tankar. Han lär oss det han kan ur Evangeliet, både moraliska värderingar och 

problemhantering. Har vi problem i familjen så ser vi efter vad skriften säger, vilka steg ska vi 

ta för att lösa dem. Så oavsett vilka problem vi ställs inför, vare sig hemma eller i kyrkan, så 

hanterar vi dessa med Guds ord. Min pappas situation var eländig innan han hörde Evangeliet 

men han fann trygghet i Ordet och han förstod att det finns någon bryr sig om. Mamma har 

alltid undrat varför vi lever i denna värld? Jag började fundera över samma sak, alla andra 

hade fina kläder och fina hus medan vi levde i en liten hydda, utan mat kläder. Varför gör 

Gud så här? Varför gör Gud inte mer? 

Jag är uppvuxen i en kristen familj där jag genom Evangelierna tog jag emot Jesus Kristus 

som min frälsare eftersom Han dog för mig på korset. Jag har kämpat och Gud har gett mig 

styrka, skyddat och försett mig med allt jag har behöver och jag är redo att möta livet. Jag står 

i skuld till UTC för terminsavgiften på 25 000 rupier men det oroar mig inte eftersom Gud 

kommer att hjälpa mig på något sätt. Jag berättade för mamma att jag behöver en dator men 

vad skulle hon kunna göra? Hon undrar hur jag skulle kunna köpa en dator när 

universitetsavgifterna inte är betalda? Men samtidigt säger hon att jag ska ta hjälp från andra 

när jag är hjälplös. Hon har alltid sagt att om jag är vänlig mot andra så kommer de hjälpa mig 

och har jag det svårt och kämpigt ska jag inte oroa mig utan lita på att Gud visar vägen för 

mig och tills idag har hon haft rätt, Gud har visat vägen och hjälpt mig igenom mina 

svårigheter och litar på Gud hjälper Han mig i framtiden också. Mamma har inte mycket 

utbildning men hon har gjort alla oss barn mentalt starka. 

När jag gick i tolfte klass fick vi besök av några äldste från olika samfund som brukade gå ut i 

skolorna och berätta om den kristna tron. De tillhörde en organsation som heter UESI, Union 

of Evangelical Students of India men går under namnet Evangelical Union, EU och bildades 

på 1950-talet och finns över hela Indien och även i några andra länder. Samfunden arbetar 

gemensamt på en evangelisk grund och ger studenter möjligheten att gå till vilken kyrka som 

helst för att delta i bibelstudier. De firar varken nattvard eller förättar dop, utan deras främsta 
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syfte är att skapa gemenskap och samhörighet för att sprida Evangeliet till studenter. De ber 

rektorerna om lov att berätta om Evangeliet på universiteten de besöker. De presenterar en 

bibelberättelse, fem minuters reflektion över hur Jesus kom till världen och kanske en psalm.  

Svårigheterna med EU´s arbete är att studenterna har olika bakgrund och att de skapat sig så 

många ovanor utan att lära känna Kristus. På universitetet kunde vi prata med vår professor 

om vi hade några problem men efter examen var det ingen som brydde sig om oss och många 

mådde dåligt. Studenterna befann sig långt hemifrån, många misslyckades med att ta examen 

och fick inga bra jobb utan blev daglönearbetare, så rörelsen har ett speciellt ansvar för dessa 

studenter. Jag gick med EU när jag gick i tolfte klass och deltog i bibelstudier som fanns i två 

nivåer, en grundnivå och en nivå för troende. Jag valde det senare och visar det sig att man 

har potential att predika får man följa med ut till gymnasieskolor och sprida Evangeliet. 

EU anordnar enmånads sommarläger där alla stater i Indien representeras för att bl.a. lära se 

skillnader på de olika kulturer som finns i landet. Vi var totalt femtio studenter, två från varje 

stat fick åka till Dehradun, norr om Delhi nära Himalaya. Vi fick lära oss dogmatik, att alla de 

stora kyrkorna har samma doktriner gällande treenigheten, den helige ande, uppståndelsen, 

frälsningen, Jesu återkomst och den världsvida kyrkan etc. Vi fick också lära oss att förstå de 

problem som studenter 11-12 klass vanligtvis har och hur man samtalar och ger råd till dem. 

Sedan dess har jag mött och hjälpt många studenter. 

Vi fick lära oss att det finns så många kulter och irrläror runtomkring oss. Sedan upptäckte vi 

att det fanns trångsynta personer även i gruppen som inte besökt andra samfunds kyrkor och 

trodde att bara medlemmar från deras egen kyrka kunde komma in i himmelen. Vi skrev 

predikningar och genom att jämföra dem med Bibeln lärde vi oss om vi predikade rätt eller fel 

lära och att det vi predikade inte var den enda sanningen men samtidigt gavs friheten för de 

andra att acceptera den eller inte, om du var villig att tro eller inte. EU´s lära baseras enbart 

utifrån bibeln och inte samhället. De som är med i EU har oftast en kyrklig bakgrund och EU 

vill att medlemmarna hittar ett öppet sinnelag mot de studenter som är mer konservativa. Det 

är detta som ger rörelsen ett koncept av den universella kyrkan, att lära ut den världsvida 

kyrkans grundlära och att gå inte in i skillnaderna mellan de olika samfunden. Den nicenska 

trosbekännelsen är grunden i deras rörelse.  

På kvällarna åkte vi ut till byar där det fanns gymnasieskolor och besökte de som höll på att ta 

examen eller var eftergymnasiala. Det blev en nyttig erfarenhet att få tala med ungdomar som 

oftast var icketroende, att lära känna dem, förstå hur de mådde och vilka problem de hade. 
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Gruppen bestod av studenter som representerade katolska kyrkan, Church of North India, CSI, 

den presbyterianska kyrkan och från baptistkyrkan. Några av dem bodde utanför Indien, åtta 

av dem var kvinnliga studenter kom från kyrkor där kvinnliga präster accepteras, men det är 

bara jag som har börjat studera teologi. Efter lägret åkte jag hem och delade mina erfarenheter 

bland medlemmarna där hemma och samtidigt blev jag kassör i vår lokala förening. Det 

behövs mycket pengar att genomföra evangeliemötena och andra aktiviteter. Jag har 

fortfarande kontakt med några av dem men jag engagerar mig inte längre i EU eftersom jag 

har fullt upp i min egen kyrka. Jag lärde mig se skillnaden på mellan de olika kyrkorna och 

lärde känna deras företrädare. De flesta av oss som var där hade ett genuint intresse för att lära 

oss mer av det gemensamma i de olika kyrkorna men några hade bara kommit dit för nöjes 

skull. De hade inte förstått vad motivet för en mission var och de kom främst från norra 

Indien. Missionsarbetet där är väldigt svårt där jämfört med södra Indien där kristenheten är 

mer accepterad än i norra Indien. Men att missionera är ett problem i alla stater.  

Både studentrörelsen och kyrkan har påverkat min vilja till att bli präst. Sedan 11-12 klass har 

jag stått väldigt nära kyrkan, varit väldigt aktiv i gudstjänsterna, i söndagsskolan och hjälpt till 

att städa kyrkan, både i och utanför. På så sätt blev jag väldigt knuten till kyrkan och inte till 

någon speciell pastor eller evangelist. Några av mina vänner sa att om jag ska bli pastor måste 

jag studera och skaffa mig en bra utbildning. Det har varit så många lekmän utan teologisk 

utbildning i min kyrka och predikat. De har också gjort altartjänst men de känner inte lika 

stort ansvar för kyrkan och är inte lika bra på att leda gudstjänst som en präst. Så jag kände att 

Gud gav mig en uppgift; Om jag ska bli pastor så måste jag ha kapacitet att leda kyrkan. Allt 

detta sporrade mig i att besluta mig att bli pastor och gå denna utbildning på UTC, som leder 

till en vigningstjänst. Dessutom har jag en master i matematik, så i mitt stift är jag den med 

mest utbildning.  

Jag predikade i byarna tillsammans med de andra pastorerna och fick se hur det är att vara 

pastor på landsbygden och under den tiden så predikade jag också som studentpräst. En gång 

var jag tillsammans med några församlingsbor och predikade i en by en dryg mil bort. På 

kvällen på vägen tillbaks kom det ett kraftigt regn och vi blev fullständigt genomblöta. Då 

insåg jag hur det är att vara pastor och predika i byarna.  

Jag har inte haft någon förebild som har studerat på universitet och inte någon som har 

uppmuntrat mig till det heller. De flesta i min by slutar skolan i 10 – 12 klass och mina 

föräldrar har ingen utbildning att tala om. Jag sa till mina föräldrar att jag inte vill sluta 

studierna, att jag kommer att fortsätta och jag kommer betala allt själv genom att jobba deltid. 
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Det satt hårt inne men till sist gick de med på att jag fick ta min masterexamen i matematik. 

Hade jag lyssnat på dem skulle jag säkert inte vara här. 

Jag började ge läxhjälp och hittade en balans mellan studier och arbete. Jag hjälpte elever i 

10–12 klass, 4–6 lektioner per kväll. Efter lektionerna gick jag till kyrkan och hjälpte till med 

olika aktiviteter på kvällarna för universitetsstudenterna. Jag samtalade med studenter som var 

deprimerade över sina studier eller sin ekonomi eller hade små dialoger för att uppmuntra 

dem. Jag tjänade ungefär 2000 rupier i månaden för läxhjälpen, fick några kollekter från 

kyrkan och lite bidrag från studentprästerna för att klara studierna. Det delades även ut lite 

stipendier från universitetet till behövande studenter,  

Jag fick inga statliga stipendier när jag läste matematik på universitet. Trots att jag var 

ambitiös och studerade fram till klockan 1-2 på nätterna så vägrade min privatlärare att ta 

emot mig på hans lektioner för jag inte kunde betala. Jag har aldrig återhämtat mig från det 

utan fick ett ärr på min själ som påminner mig om att den fattige är värnlös. Gud, varför lever 

jag i en värld där ingen hjälper mig? Jag kan inte be mina föräldrar om hjälp och de rika 

skrattar åt min situation. Varför gör Gud så här mot mig? Varför allt detta kämpande? Ingen 

mat, inga kläder, inget arbete, inga stipendier, inget hem. Det går inte att överleva i denna 

värld utan det är bättre att dö. Vi överlever endast genom mina föräldrars daglönearbete. Jag 

var verkligen trångsynt då. 

Här i Bangalore är min situation helt annorlunda, UTC tillåter inte att studenterna arbetar vid 

sidan om studierna. När man antas till UTC skrivs en överenskommelse att vi inte arbetar med 

något annat än med våra studier. Problemet är bara att Gud har gett mig en vision att hjälpa 

fattiga människor och hur ska jag kunna hjälpa när jag inte får tjäna pengar? Numer hjälper 

jag studenter som inte kan betala för privatundervisning och har även samtal med en del so 

har det jobbigt. Jag vill tjäna Gud och samtidigt hjälpa fattiga människor och där har kyrkan 

hjälpt mig att balansera livet mellan Gud och mina studier. 

En händelse gjorde mig väldigt ledsen i kyrkan. I min by bor det 40 familjer och vi har ingen 

pastor i vår lokala kyrka utan bara en i församlingen. Jag var oroad eftersom pastorn inte hade 

besökt oss på sex månader. När han dök upp frågade jag honom varför han inte hade kommit 

till kyrkan det senaste halvåret. ”Det har varit många som varit sjuka och behövt dina böner 

men du har inte varit här.” Då svarar pastorn; Vem är du och varför frågar du allt detta? Vem 

har bett dig att komma till kyrkan och varför ifrågasätter du mig? Jag bestämmer själv när och 

om jag vill komma hit. Försvinn ut ur kyrkan.  
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Jag hade engagerat mig i den kyrkan, helt frivilligt och utan lön i sex år. Jag har sett till att allt 

fungerat i och omkring kyrkan men han sa helt enkelt att jag skulle gå ut från kyrkan. 

Församlingen frågade mig om det verkligen var vår pastor. Ja, det var vår pastor som skällde 

och körde ut mig. Jag kände mig ledsen och förolämpad och det tog lång tid att komma över 

händelsen, samtidigt som jag undrade vem som hade sagt till honom att komma till kyrkan för 

att köra ut mig. Den här händelsen fick pastorn stå till svars inför biskopen och efter en 

utredning fick pastorn avsked från sin tjänst för att han hade kört ut mig från kyrkan. Han har 

fått lämna alla sina uppdrag och är inte pastor längre. Han flyttade från orten och jag tror att 

han samtidigt gick in i en depression. Idag har jag inget emot honom, jag var ung och kände 

väl vad en engagerad utskälld pojke gör i en sådan situation. Idag är vår relation bra trots det 

han gjorde emot mig, jag brukar ringa och prata med honom. 

Pastorn hade sagt åt mig att försvinna, att jag inte var önskvärd men när jag kom tillbaks, steg 

jag in i kyrkan officiellt som en kyrkans man. Det är sådana mirakel som sker. Jag försöker 

ringa pastorn en gång i månaden. Han har bett om ursäkt för det han sagt och gjort, och det 

gjorde han utan att veta om att jag hade officiellt blivit evangelist i kyrkan. Han har bjudit 

hem mig till sitt hem i Hyderabad och vill gärna träffa mig men jag har inte haft tiden att åka. 

Det var en väldigt svår tidpunkt i mitt liv. Pastorn satt även med i den styrelsen i stiftet där det 

beslutades om stipendier, bland annat till fattiga studenter. Jag upplever att han har gjort så 

många misstag medvetet eller omedvetet med mina stipendieansökningar. Vid ett 

styrelsemöte ska han ha sagt att inte ge stipendiet till Pratap utan till sin dotter. Han 

rekommenderade aldrig mitt namn och men ändå sa han till mig att jag skulle få stipendium, 

han var inte ärlig utan väldigt elak mot mig. Varken stiftet eller staten gav mig stipendium och 

det var inte mina föräldrar glada för så de gick till biskopen och berättade vad som hänt. 

Biskopen kallade in pastorn som betedde sig högfärdigt, arrogant och illa på mötet med 

biskopen, mig och mina föräldrar. Efter det blev han avskedad från stiftet som Lucifer. Jag 

dömer inte honom men jag personligen kämpade en hel del. 

En gång cyklade jag till ett väckelsemöte i byn, ställde cykeln i stället och låste den. Det var 

en duktig predikant som förmedlade Guds ord. Efter mötet som slutade vid midnatt upptäckte 

jag att någon stulit min cykel som hade kostat tusen rupier och jag var fyra kilometer 

hemifrån. Hur skulle jag kunna komma hem utan vår cykel? Mamma hade sagt åt mig att inte 

gå på mötet eftersom jag hade arbetat med mina föräldrar på huset vi höll på att bygga, utan 

att äta ordentligt för att sen gå och lägga mig, men jag hade bestämt mig att gå, så jag gick.  
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Jag var 20 år gammal, grät för att jag förlorat min cykel och jag var rädd för mina föräldrar. 

De hade sagt år mig att inte gå på något möte men jag trotsade den och gick, jag ville lyssna 

på Guds ord. Det tog mig en halvtimme att gå de fyra kilometrarna hem, men jag ville inte gå 

in för att jag haft bort den enda cykeln som vi hade i familjen. Jag lade mig på en sandhög 

som fanns utanför huset och bad till Gud, jag visste varken vad jag skulle göra eller säga. Jag 

var väldigt ledsen och somnade gråtandes. Min mamma hittade mig på sandhögen där jag låg 

och sov. När hon väckte mig blev jag väldigt rädd och hon frågade varför jag sovit där. Då 

berättade jag för henne att jag blivit av med cykeln vid gudstjänsten. Hon tröstade mig och sa 

att jag inte skulle vara ledsen eller oroa mig, du kommer få tillbaks den. Vi får förtrösta oss på 

att Gud sörjer för våra behov, sa hon och log.  

Jag skrev ett brev till den som ordnade mötet att de skulle annonsera att min cykel var borta 

men följande kväll hittade jag cykeln på samma ställe där den försvunnit.  Jag hade blivit 

inspirerad på mötet av predikanten som hade sagt att man ska vara ”religiös inför Gud”, att 

man ska vara ödmjuk och ha ett respektfullt tilltal till Gud i bön och kontemplation. Cykeln, 

som jag förlorade i ett område där oärligheten har sitt fäste fick jag tillbaka och det endast 

genom Guds nåd. Även det var ett mirakel i mitt liv. Tack vare denna händelse fick jag det 

bekräftat att Gud sörjer för sina barn.  

För tekniska studier på högre nivå finns ett generellt antagningsprov. Baserat på betygen i 

12:e klass blir vi erbjudna platser på högskolornas institutioner och efter det ska ett 

antagningsprov skrivas där de bästa blir antagna. Jag uppmuntrades av familj och vänner att 

göra provet. Jag blev antagen men de som hade lovat att sponsra mina terminsavgifter gav 

mig inte pengarna i tid så jag förlorade min plats på högskolan. Några vänner föreslog att jag 

skulle söka in på universitetet istället och ta en universitetsexamen. Några illvilliga personer 

sa till mina föräldrar att inte skulle skicka mig till högre studier. Jag hånades för att jag skulle 

läsa på universitet. Det fick motsatt effekt på mig, det gav mig inspiration att fortsätta utmana 

min omgivning på min resa mot att bli präst. Jag har inte fått hjälp av någon i mitt elände. Den 

här utmaningen bär jag med mig än idag.  

Jag fick löfte om pengar till mina studier av några äldre och församlingsbor men de trodde 

inte jag skulle kunna betala tillbaka pengarna. En av sa, vad är det för mening med att ge 

honom pengar till utbildningen? En annan lovade att komma den dagen avgiften skulle 

betalas, men han dök aldrig upp. Många höll inte vad de lovade och resulterade i att det 

saknas 20 000 rupier till mina terminsavgifter. Det är dem jag ber för idag. Det är mitt ansvar 

att det blir betalt annars är det risk att jag blir avstäng från mina studier. Jag har betalt 30 000 
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rupier och ber Gud att sörja för mig och jag hoppas inte att jag blir avstängd om jag inte kan 

betala. Skolan kan bevilja stipendier från andra året och beroende på vilka behov studenten 

har så kan det bli 25-50% av terminsavgifterna. Det är många som söker hit till UTC men 

väldigt få blir antagna varje år. Från andra året och framåt kan jag få hälften av 

terminsavgiften som stipendium och resterande hoppas jag att Gud ser till att jag får som 

kollekter från min kyrka. Men, folk lovar ju men har svårt att hålla löften när det gäller 

pengar. Jag behöver minst 500 rupier i månaden för att överleva och är terminsavgiften betald 

får studenterna 300 rupier i månaden som ett studiebidrag av universitetet. Jag får alltså inga 

pengar idag och jag kan inte fråga mina föräldrar om pengar heller för de har det värre än jag. 

Prataps högre skolgång och kamp mot hindunationalister  
Där vi bor nu finns det ett kolkraftverk, som är en stor arbetsgivare, och den romersk katolska 

kyrkan. Trots att kyrkan var fattig startade den en skola där min pappa började som allt i allo. 

När vi kom hit hade vi ingenstans att bo. Men politikerna på det lokala planet hade som 

uppdrag att hjälpa de riktigt fattiga genom att ge dem mark att bygga på. TDP och 

Kongresspartiet är stora partier i vår kommun och TDP har makten men det är ingen 

hemlighet att de flesta kristna stödjer Kongresspartiet. Vi gick dit och pratade med dem och 

under samtalet frågade de: Vilket parti sympatiserar du med? Min pappa sa att han röstade på 

Kongresspartiet23 och fick till svar att han inte får någon mark om han fortsatte att rösta på 

dem. Oavsett om du är fattig, sjuk eller dalit så ger vi bara mark till dem som stödjer TDP, var 

beskedet han fick.24 Vi kontaktade deras chefer, bad och bönade för en bit mark och till slut 

gick de med på att ge oss 100m² tomt. Den låg längst ut ifrån byn och närmast skogen och 

bergen. Detta var för 20 år sedan och då fanns inga andra som bodde där.De som ger oss 

problem är BJP25. Om vi i kyrkan har ”Open air meetings” eller ”Open gospel meetings” så 

kommer ibland medlemmar från VHP26 och RSS27 stör våra möten genom att slå oss med 

käppar så att vi måste sluta och lämna lokalerna. Dessa organisationer har en nära koppling 

till det politiska partiet BJP och de förföljer och angriper kristna hela tiden. För sex månader 

sedan attackerade de kyrkorna i Bangalore, vilka vandaliserades hänsynslöst. Till och med i 
                                                 
23 Congresspartiet är ett nationellt sekulärt mittenparti, med socialistisk grundsyn 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kongresspartiet 
24 TDP, Telugu Desam Party är ett regionalt social-liberalt parti i delstaterna Andhra Pradesh och Telanga. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Telugu_Desam_Party 
25 BJP, Bharatiya Janata Party [Indiska folkpartiet] är ett nationellt hindunationalistiskt parti [Hindutva] 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bharatiya_Janata_Party 
26 VHP Vishwa Hindu Parishad [Hinduiska världsrådet], en övergripande hindunationalistisk organisation. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vishva_Hindu_Parishad 
27 RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh är en nationell, hindunationalistisk, patriotisk volontärorganisation 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rashtriya_Swayamsevak_Sangh  
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Bangalore hotade de att angripa kyrkorna om de firade julnattsmässa och det slutade med att 

alla kyrkor ställde in midnattsmässan. I Orissa har RSS nyligen gått in i kyrkor och 

vandaliserat dem, mördat kristna och bränt ner hus och fält. Den här typen av våld 

förekommer varje år någonstans i Indien. Dessa organisationer är väldigt farliga. På kursen 

som EU anordnade fick jag ta del av många liknande berättelser från hela Indien, hur de 

skapar bråk och problem för oss kristna. Om Kongresspartiet skulle komma till makten tror 

inte jag det skulle finnas några religiösa problem alls. De skulle ge oss samma rättigheter som 

alla andra men så länge det finns grupper som RSS och VHP måste vi kämpa.  

Indien är ett hinduiskt land, med hinduisk bakgrund och vi var hinduer en gång i tiden men 

tack vare kristna missionärer har alla möjligheten att bli kristna. Det är därför VHP är emot 

missionärer och deras arbete. De ifrågasätter varför vi har tagit en utländsk gud som vår gud. 

De menar att vi är indier och måste uppföra oss som sådana och tillbe gudarna i hinduismen 

eftersom de finns i vår kultur. Hindunationalisterna menar att folk konverterar på grund av 

pengar, gåvor och bidrag från andra länder och inte för att de tagit emot frälsningen och av 

egen fri vilja vill vara kristna.  

De lockar folk att konvertera tillbaks till hinduismen med pengar och andra fördelar. Om inte 

det fungerar tar de till våld och därför är människor, framförallt i norra Indien, rädda för VHP. 

När jag var på väg hem från Himalaya träffade jag kristna studenter i Delhi som försökte 

upprätthålla glädje och hopp trots allt detta som händer omkring dem. De berättade att i några 

gymnasieskolor finns det grupper som driver träningsläger där man utbildar hur man 

attackerar kristna. Där får deltagarna både fysisk och mental träning som säger att de kristna 

är indier och då ska vi vara som indier, underförstått att vi ska vara hinduer, inte kristna. TV 

har visat program där upp till 2000 kristna samtidigt konverterar tillbaks till hinduismen. Jag 

har funderat mycket över konverteringarna och kommit fram till att det finns två anledningar. 

Det ena är att de blir rekonverterade med våld eller att de inte är genuint kristna. 

Så vitt jag vet, när vi kommer till tro på Kristus så är konvertering är inte fysisk utan att vi 

accepterar Kristus som vår frälsare genom våra hjärtan, inte på några fysiska sätt. Men RSS 

folket tänker att konvertering är en fysisk sak och därför skvätter de heligt vatten, från Ganges 

eller andra floder, uttalar några mantras och säger att du är konverterad till hinduismen. 

I Indien är det är svårt att konvertera till kristendomen, du måste kämpa och blir förföljd om 

du står upp för Gud, på samma sätt som i den tidiga kyrkan, där de flesta blev förföljda. De 

flesta kristna har svårigheter med att få stipendium, möjlighet till högre utbildning av staten 

och statliga huslån. I delstaten Tamil Nadu vill man försvåra det för dem som vill konvertera 
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till kristendomen genom ett lagförslag, som innebär att det ska kosta 5000 rupier att registrera 

sig som kristen. Dessa hinder är stora utmaningar för den indiska kyrkan. 

När jag gick på universitetet bodde vi i singelrum på campus och eftersom Indien är ett 

sekulärt land så tillät rektorn oss att utöva vår religion och vi brukade ha veckovisa 

bönemöten. En dag kom några vänner in till mitt rum för att be, de ville att jag skulle be för 

dem och deras hälsa. Då kom min granne, som var RSS ledare, in och började bråka med oss. 

En annan gång när jag var på ett bönemöte bröt den här RSS-ledaren sig in i mitt rum och tog 

alla mina bilder med kristna motiv och sedan varnade han mig: ”Om du håller fler bönemöten 

så kommer inte du åka hem på lovet utan direkt till himmelen.” 

Vid ett annat tillfälle kom några vänner för att bjuda in mig till en julgudstjänst men RSS-

ledaren gav honom en örfil för att han bjöd in till gudstjänsten. Sedan under julgudstjänsten 

kom det ett tiotal RSS medlemmar med käppar och sa åt oss att vi inte skulle använda 

ljudanläggningen eftersom vi störde dem när de förberedde sig för ett slutprov. Men vi hade 

ju tillåtelse att vara där och hade inte för hög volm. Det slutade med att de hotade oss med att 

anmäla oss till polisen men för att undvika det avslutade vi gudstjänsten och lämnade stället.  

En väldigt ledsam händelse skedde på universitet när några byggnadsarbetare höll på att 

bygga ett nytt hus på internatet för studenterna. Det var juletid och de ville fira en gudstjänst 

tillsammans, så arbetarna bad en pastor att komma och be tillsammans med dem. De hade 

tagit med sig mat och klätt sig fint i nya kläder. På gudstjänsten sjöng och spelade de och 

använde ljudsystemet. RSS-anhängarna hörde dem och kom springande med stora käppar och 

slog pastorn och arbetarna blodiga. De uppförde sig hänsynslöst. Arbetarna arrangerade en 

gudstjänst till som slutade på samma sätt. Sådana här trakasserier hände oss kristna hela den 

tiden som jag gick på universitetet. RSS uppför sig till synes vänligt mot oss men när de får 

tillfälle slår de till. De är fientliga, trångsynta och har en skev bild av kristna.  

Nyligen arbetade min farbror i Andhra Pradesh där det var en konflikt mellan muslimer och 

kristna. Det som hände var att en hindu, klädd som en pastor, mördade en medlem i den 

muslimska kommuniteten. På mordplatsen lämnade han kvar en bibel och ett kors. 

Muslimerna trodde, eftersom det fanns vittnen, att en pastor eller någon annan kristen var 

skyldig till mordet och började därför attackera de kristna. Min farbror arbetar som pastor och 

byborna sa till min farbror att det var bäst om han försvann därifrån eftersom muslimerna var 

beredda att mörda honom. Min farbror lämnade stället direkt och allt han ägde blev kvar. Han 

flydde till vår by och bor nu. Det är sådant som händer här och det är svårt att möta allt detta. 
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Vid ett annat tillfälle anordnade vi ett julprogram för gymnasiestudenter med Evangeliet som 

grund. Vi var i den ena delen av ett hus och i den andra delen hade RSS ett möte mot julen 

och hade samlats kring den hinduiska skriften Gita. De plockade ut enstaka verser som 

tolkades och blev ett riktat budskap till studenterna som sa att den kristna julhögtiden inte 

stämde med den kristna läran. De själva var nöjda över att ha spridit irrläror samtidigt som de 

sa att det var rätt tid att agera mot de kristna och erbjöd de kristna studenterna att komma 

tillbaks till deras egen inhemska religion med löftet om att få förmånerna som dalit. Här vill 

jag förklara ett problem: de som är kristna och tillhör de kaster som klassas till 

dalitgemenskapen förlorar, enligt vår indiska konstitution, rätten till förmåner och rättigheter 

som daliter erhåller. Det betyder att om du accepterar Kristus som din frälsare förlorar du dina 

rättigheter och kommer klassas som kristen i folkbokföringen och är inte dalit mer. Om du är 

dalit får du helt stipendium vid högre studier och möjlighet till studieplatser som kvoteras till 

daliter.  Allt detta förlorar du om du officiellt bekänner dig som kristen om du är Dalit.  

Pratap och Kast 
Här i Indien finns det kastförtryck vart vi än går, tydligast ser vi det i byarna på landsbygden 

men även bland oss kristna. De högkastade kristna är medvetna om vilka som är av en lägre 

kast och förhåller sig till dem utefter kasttillhörigheten. Den ekonomiska bakgrunden är också 

väldigt viktig, de av låg kast respekteras i förhållande till den ekonomiska situation eller 

utbildningsnivå de har. En dalit som blir rik eller utbildar sig får mer respekt än en fattig men 

fortfarande anses man vara underlägsen en person av högre kast, även om den är fattig, 

prostituerad eller saknar utbildning. De som tillhör högre kaster kan i allmänhet ge en större 

hemgift och har möjlighet att låta sina barn gå i skolor där dalitbarn inte har tillåtelse att gå. 

kastförtrycket finns där och ger den mig problem blir jag ledsen men annars bryr jag mig inte 

så mycket om det. 

I skolan var en tredjedel av eleverna flickor och två tredjedelar pojkar. En stor anledning till 

det är fattigdomen. Om pojkarna får en bra utbildning kan de få ett bra jobb och kommer de 

att ta hand om sina föräldrar som får glädje av det. Men eftersom flickorna ändå kommer att 

giftas bort finns det ingen anledning att låta dem till skolan och utbilda dem utan de får hjälpa 

till med hushållssysslor i hemmet och även gå ut och daglönearbeta. Flickorna från högre 

kaster studerar i allmänhet längre än flickor av låg kast. Det här ett resultat av fattigdomen, en 

fattigdom som också påverkat vår familj genom att jag har förlorat en äldre syster som fick 

malariafeber och en äldre bror, han råkade ut för en trafikolycka. Vi hade ont om pengar så de 

kunde inte få en bra behandling, de dog båda två. 
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När vi dalitbarn var ute och lekte såg de andra barnen ner på oss. De retades för våra kläder 

och våra mörka ansikten, de retade oss för allt och de som var rika skrattade åt oss för att vi 

var fattiga. Jag funderade över varför jag lever i denna värld, när alla andra har fina kläder och 

fina hus medan vi bor i en liten hydda, ofta utan mat och utan kläder. Varför har gjort Gud så? 

Varför har Gud inte gjort mer?  

Fram till sjunde klass visste jag inte vad diskriminering var, även om jag ibland såg skillnad 

på fattiga och rika, men när jag blev tolv år började jag förstå. I åttonde klass skulle jag börja 

en ny skola och när jag skulle skrivas frågade rektorn vilken kast vi tillhörde och min pappa 

svarade att vi är daliter. Det var första gången jag kom i kontakt med kastväsendet. Då sa 

rektorn att han skulle fundera över min ansökan, men när han såg mina betyg blev jag 

antagen. Först tittade han alltså efter min kasttillhörighet och sen betygen, det är så de gör.  

I skolan, från åttonde klass, gjorde kastförtrycket sig gällande. Barnen mobbade oss, hatade 

att sitta bredvid oss för att vi var daliter. Läraren visade respekt för de barn som var av högre 

kast men inte för dem som kom från fattiga förhållanden och var av låg kast. När läraren 

tilltalade barnen från de högre kasterna gjorde han det högt och tydligt. Han använde 

kastnamnet exempelvis Reddys, Brahmin eller Cammas, Naiyudus. Han kallade dem inte bara 

vid deras namn eftersom de tillhörde en högre kast. Det betydde att läraren visade oss deras 

herravälde. Det gjorde mig väldigt ledsen att deras namn blev kallade med kasttillhörighet. 

När vi från de lägre kasten kom till klassen kallade lärarna oss bara med namn. Det byggdes 

upp en skuld i oss under skoltiden, detta förekommer även idag och jag mår dåligt av det. 

Mamma sa åt mig att bry mig, att det alltid kommer att finnas diskriminering mellan hög och 

låg kast och mellan rika och fattiga. Jag har kämpat mot den här sortens rasism i hela mitt liv. 

De som respekteras är de med ljus hy, hög kast och har goda ekonomiska förhållanden.  

Mina föräldrar sa att jag inte skulle gå ut och leka med de andra barnen för de skulle 

förmodligen mobba mig, men trots det gick jag ut och lekte. De anställdas [föräldrar med 

månadslön] barn var ett gäng och daglönearbetarnas barn var ett annat gäng. Även om vi ville 

leka med dem så lekte de inte med oss. Men i skolan var jag duktig och var det någon som 

hade problem med någon hemläxa brukade de komma och fråga mig oavsett vilken kast de 

tillhörde. Då var det inte tal om något kastförtryck! 

Fram till tionde klass märkte jag inte av kastskillnaderna så mycket men i elfte och tolfte klass 

var det grovt kastförtryck. Jag upplevde inget våld från dem i de högre kasterna, det låg inte i 

deras natur, men ibland var jag väldigt ledsen de sista åren i grundskolan. Men jag upplevde 

inte att det var eleverna som diskriminerade oss utan det var lärarna som uppförde sig så illa. 
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Vi satt ofta tillsammans i klassrummet och arbetade så det var väldigt lite problem mellan 

eleverna. Visst hände att de från samma kast flyttade ihop och satte sig tillsammans men jag 

är tveksam om det var kastförtryck. Jag tror att det var väldigt få elever som kom till skolan 

och tänkte på att de var från en högre kast, men ibland när deras kamrater kom var de tvungna 

att visa sig lite tuffa och gnabbas lite. De satte sig inte bredvid oss eftersom vi var av en lägre 

kast utan de satte sig med sina kamrater ur samma kast istället. När det var fester eller andra 

evenemang så hölls de inom kretsen av samma kasttillhörighet eller de som hade det bra 

ekonomiskt ställt. Inga andra bjöds in till deras privata fester och det kändes diskriminerande 

då det upprepade sig med jämna mellanrum under åren.  

I elfte klass fick vi välja ämnen som vi ville lära oss mer om och jag valde matematik för jag 

trodde att det skulle hjälpa mig till en ljusare framtid. Läraren var av reddy-kast som är en 

adlig kast. Jag frågade honom om jag kunde ta privatundervisning för honom och för det ville 

han ha 2000 rupier. Jag trodde jag skulle få ett statligt stipendium som är brukligt när man går 

de sista årskurserna innan akademiska studier om man är klassad som scheduleclass och 

scheduletribe. Men av någon anledning fick jag inte det stipendiet så jag frågade mina 

föräldrar om de kunde betala avgiften, men det ville de inte. Vad skulle jag då göra? Min 

lärare sa till mig: ”Även om du blir bäst i klassen så kommer du inte till mina lektioner utan 

att du betalar vad det kostar.” Jag kunde inte betala vad han begärde och kunde därmed inte 

fortsätta med privatundervisningen. Men i klassrumet, under lektionerna, sa han, nu och då, 

att han skulle bli glad om jag kom till hans privatundervisning om jag kunde betala 

åtminstone hälften av de 2000 rupier han begärde, det sa han så mina vänner hörde mig. Jag 

fick bra betyg i klassen men jag var väldigt ledsen över att jag inte kunde få hjälp med mina 

studier av honom. Jag sa inget till mina föräldrar om detta, hur kunde jag det? Mina föräldrars 

intention var att jag skulle studera någonting för att ha chans till ett statligt jobb. 

Här på universitetet har jag inte sett några spänningar mellan rika och fattiga, män och 

kvinnor eller mellan olika kaster. Alla är fullt upptagna med sina studier. Om vi skulle börja 

med det kommer våra studier att bli lidande, så därför bryr sig inga om vilka kast de andra 

tillhör. Men det är ju klart att dagarna det serveras vegetabiliskt i matsalen går de som har råd 

ut och kan spendera 50-100 rupier på en måltid ute på restaurang, det har inte den fattige råd 

med utan är tvungna att äta på campus. Man ser också skillnad på kläder och livsstil, när vi 

ger bidrag och kollekter. Rika studenter betalar direkt medan de fattiga får kämpa med sin 

ekonomi. Stämningen är bra mellan studenterna och vi hjälper varandra. På campus kan man 

se skillnad på fattiga och rika men inte på kasttillhörighet. Det går även se att studenter från 
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samma region tyr sig till varandra för att känna samhörighet men inte heller där görs skillnad 

på kast. Kanske går det se att de rika från samma stat håller ihop, men jag kan också se att de 

duktigaste studenterna med hög ambitionsnivå tyr sig till varandra 

I min by finns det nu över 200 hus och det är inte bara daliter som bor där utan också de från 

högre kaster, bl.a. braminer som är den högsta kasten. När jag gick i 10 klass fick läxhjälp av 

en kvinnlig bramin, hon såg inte någon skillnad mellan daliter och andra. Hon var en 

inspirerande lärare som undervisade bra och behandlade mig som en aldrig kastlös. Tack vare 

mötet med henne kom jag till insikt om att en del människor har öppna sinnen och respekterar 

andra, och att de som gör det oftast har en utbildning.  

Jag har goda vänner även bland braminer. Speciellt en av dem har betytt mycket för mig. Han 

uppmuntrar och ingjuter mod i mig. Han sa till mig: ”Vare sig du engagerar dig i kyrkan eller 

med något annat så tycker jag om det du gör. Jag tillber en annan gud men jag ber för dig, 

välsigna denna pojke för han gör ett gott arbete”. Oavsett om du är kristen eller inte så säger 

jag bara; Gud välsigne ditt arbete.” Vi har ett gott förhållande till braminer och det visar att 

bara viljan finns går det att odla vänskap mellan kasterna, det har jag sett sedan min barndom. 

Under en tid undervisade jag ett par barn som var braminer. En gång uppmärksammade jag 

inte att deras föräldrar kom in. Jag satt på en stol och skrev på svarta tavlan med ryggen mot 

dem och reste mig inte eftersom jag inte såg att de kom. De blev stötta eftersom jag inte 

visade dem respekt, de var ju av en högre kast. Av den anledningen fick barnen sluta på min 

privatundervisning. De två barnen hade bra betyg medan jag undervisade dem. Föräldrarna 

anlitade en annan en annan privatlärare som inte var lika engagerad så de fick sämre betyg. 

Trots det ville inte föräldrarna skicka tillbaks barnen till mig och låta mig undervisa dem. Den 

här händelsen gör mig väldigt ledsen, jag visade varken makt eller respektlöshet genom att 

sitta kvar på stolen när de kom in, jag såg den helt enkelt inte komma in. Det här är för mig en 

av många personliga erfarenheter av att jag inte respekteras för att jag är dalit. 

I min by har jag med egna ögon sett familjer som har problem med kastförtryck. Bland annat 

har män från högre kaster fler än två fruar, de har med tvång tagit andra familjers döttrar till 

fruar. Av olika anledningar har relationen mellan dessa familjer och de männen från högre 

kaster inte varit bra. Viljan att gifta bort döttrarna till dem har inte funnits, orsaken var att 

familjerna har haft låneskulder till dessa män och då har männen helt enkelt tvingat döttrarna 

att gifta sig och om familjerna inte gått med på det hade de hotats med repressalier. Dessa 

män vill att man ska göra allt för dem annars visar de sin makt och sprider skräck. Går vi ut i 

byarna kan vi se att detta förekommer väldigt ofta. Medlemmar i RSS funderade kring varför 
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alla dessa studenter accepterar en utländsk gud som deras egen och de bjöd dem att komma 

tillbaks till deras egna inhemska religion med löftet om att få tillbaks förmånerna som daliter. 

Här vill jag förklara ett problem: De som är kristna och är kastlösa eller tillhör de kaster som 

klassas till Dalitgemenskapen förlorar, enligt vår indiska konstitution, rätten till förmåner och 

rättigheter som daliter erhåller. Det betyder att om du accepterar Kristus som din frälsare 

förlorar du dina rättigheter och kommer att klassas som kristen i folkbokföringen och är inte 

dalit längre. Som dalit får du helt stipendium som täcker hela studiekostnaden vid högre 

studier och studieplatser kvoteras. Allt detta förlorar du om du officiellt bekänner dig som 

kristen, trots att du är dalit.  

En gång gick min pappa för att hämta ut ett kastcertifikat och de frågade honom om han var 

kristen eller inte, han svarade att han var kristen.28 Hade han sagt att han var hindu hade han 

fått ett hinducertifikat, men på grund av att vi är kristna har vi förlorat alla våra rättigheter 

som daliter. Min pappa sa att vi inte skulle oroa oss för det. Gud kommer förse oss med allt 

och att det inte finns någon anledning att fara med osanning. Men på grund av det så förlorade 

jag min plats på universitetet och jag fick inget stipendium av staten. Hade jag fått det hade 

jag avslutat mina teknikstudier. 

Officiellt finns det två procent kristna i Indien, det betyder ca 20 miljoner människor, men 

troligtvis är det mer än 20 procent som är kristna.29 De flesta är inte registrerade som kristna i 

statistiken eftersom de då förlorar förmåner som daliterna har. Enligt regeringen är de kristna 

en annan kast. De som är kristna får inte kvoterade stipendier eller utbildningsplatser. Den 

indiska regeringen menar att de kristna redan får pengar från utlänningar så de är ekonomiskt 

utvecklade. Därför har den indiska regeringen beslutat att Dalitkristna inte är fattiga och av 

den anledningen skapade de en särskild kast för kristna. De som har accepterat kristendomen 

som sin religion får ett kristet certifikat, i annat fall får de sitt eget kasts certifikat. För att 

fastställa vilken kast du tillhör åker myndigheterna ut till byarna och intervjuar grannarna. Om 

grannarna säger att någon är kristen går man hem till dem och letar efter kristna bilder, 

symboler och biblar. En del människor gömmer dessa saker men de som är villiga att ta ett 

kristet certifikat får det direkt men de flesta är inte villiga att bekänna sig som kristna 

eftersom förlusten är så stor. 

Trots att min familj har förlorat alla förmåner i och med att vi är bekännande kristna så har jag 

slutfört mina studier och nu läser jag teologi här på UTC i Bangalore. Även min syster, som 

                                                 
28 Kastcertifikatet visar vilken kast du tillhör. Den indiska regeringen och delstaterna har reformer för daliter där de kan köpa billigare ris, 
kvoteras in på högskoleplatser, billigare tågbiljetter etc. Bekänner man sig kristen så noteras det på ceritfikatet. 
29 Vid folkräkningen 2001 var det 2.34% av befolkningen som bekänner sig kristna. Det finns ett stort mörkertal icke registrerade kristna då 
förmåner förloras när de registrerar sig. Vid sökning på internet uppskattas det totala antalet kristna i Indien mellan 5-8%.  
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har samma certifikat har kämpat mycket. Men en sak har min far lärt mig och det är att vi 

måste stå upp för sanningen i våra liv även om det är en smärtsam börda.  

Det går inte att säga att varje dalit är kristen men av det jag sett så tror jag att de flesta daliter 

är kristna. Missionärerna som kom och förkunnade evangeliet till de förtryckta och till de 

marginaliserade människorna i samhället som utbildades och fick lite kunskap hur man höjer 

rösten för orättvisor. Missionärerna har gjort ett fantastiskt arbete bland daliter och stamfolk 

och därför är de flesta av dem kristna, men håller tyst om detta på grund av RSS grupperna 

som hotar och statliga förmåner som försvinner.  

Den indiska regeringen säger att landet är sekulärt. I ett sekulärt land har alla människor lika 

värde, det är därför de kristna slåss för rättvisan. Regeringen säger samtidigt att det finns 

daliter, stamfolk, braminer osv. Men om vi är ett sekulärt land och pratar om kastsystemet, då 

kan vi inte rättfärdiga kasterna för i ett sekulärt land borde alla vara lika och alla människor 

borde ha religionsfrihet. När pappa hämtade ut kastcertifikatet var deras fråga om vi var 

daliter men de skrev kristen på dokumentet. Hur kan man ge ett religionscertifikat istället för 

ett kastcertifikat? Detta är ett sekulärt land och vi är fria att ha vilken religion som helst. 

Varför pekas vi kristna ut? 
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Analys 
Det här är en familj som bekänt sig kristna i minst tre generationer. I berättelsen om Prataps 

farfar nämns inte kastsystemet explicit i någon större omfattning men han har förmodligen 

tagit upp en kristen hållning till kastsystemet som något, i grund och botten, tvivelaktigt och 

moraliskt förkastligt.  Farfars försök att förbättra sin livssituation med hjälp av den indiska 

statens jordreform kan i så fall ses i perspektiv både av kristna och sekulära försök att 

förändra daliternas situation. Den kristna synen på kastsystemet som förkastligt och den 

sekulära politikens jordreform samverkar då hos Prataps farfar i hans personliga strävan att 

förändra sin situation som dalit. Farfar har en personlig motivation i den kristna uppfattningen 

och han använder sig av de möjligheter som den sekulära politikens jordreform erbjuder.  

Pappans relation till kastsystemet är inledningsvis inte så starkt markerat men han upplever 

kastsystemet i utbildningsväsendet när Pratap börjar i de högre klasserna i grundskolan. Också 

för Prataps pappa blev kombinationen av den kristna tron och ett visst politiskt engagemang 

viktigt för att förändra livsituationen. Han tog del av det politiska livet precis som farfadern 

genom att rösta i de demokratiska valen och nämner även ett parti. Han betonar även vikten 

av att staten sätter nivån för minimilöner för människors överlevnads skull och även spelar en 

viss roll för hans ekonomiska situation. Minimilöner som beslutas av den indiska delstaten 

men tillsynen sköttes av det indiska kommunistpartiet. I och med det visar han ett politiskt 

engagemang  

Mamman har en oerhört stark tro på utbildning som ett sätt att bryta den sociala segregeringen 

för barnen och för daliternas låga sociala status i allmänhet. Hon bedriver utbildning i 

matematik även på frivillig basis och utan ersättning till barn vars föräldrar helt saknar 

resurser, i syfte att hjälpa dessa. Hon ser utbildning som ett medel för barnens avancemang i 

samhället. Detta bör ha satt djupa spår i Pratap, inte bara att hon uppmuntrar utbildning utan 

hon också bedriver utbildning i hemmet både för ersättning och utan ersättning. Det skapar en 

förebild, en livshållning, som bör ha spelat roll för Prataps sätt att sedan förhålla sig till 

utbildning.  

Det är när missionären kommer till deras hem efter att varit utan mat i flera dagar som Prataps 

föräldrar får sin kristna pånyttfödelse och tron grundas och blir tongivande i dem. Att det 

sedan byggs en kyrka mittemot deras hem gör att de får ett framtidshopp, där de lägger det 

svåra och sina motgångar i Guds händer och förlitar sig fullständigt att Han kommer att lösa 

problemen. En trygghet och även en ny självsäkerhet skapas i familjen som påverka barnens 
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liv. Pappan förstärker detta genom att studera Bibeln och tidvis ger sig ut i omgivningen för 

att missionera. 

Den kristna tron blev väldigt konkret i deras liv eftersom den appliceras på de ekonomiska 

förhållandena. Det är inte en tro som leder till indifferens i förhållande till ekonomiska 

förhållanden utan alla betonar förtröstan på Gud för de materiella levnadsvillkorens 

förbättring. Alla i familjen tror att Gud kommer att försörja dem på olika sätt när de hamnar i 

svåra situationer. Det är en kristen tro som inte idealiserar fattigdom, utan de försöker att 

förändra fattigdomen och deras sociala låga statusen genom att varken accepterar 

kastsystemet eller en ekonomisk situation som är problematisk, och de gör det med 

utgångspunkt från tron. Utbildning, minimilöner och jordreform och andra reformer med 

liknande inriktning som har genomförts har man då samverkat med, men hindren för Prataps 

föräldrars sociala avancemang är dels kastsystemet, som har en större betydelse på 

landsbygden än i staden, men också svårigheterna att försörja sig med de låga lönerna. 

Familjen har anammat ett förhållningssätt där de värnar mer om solidaritet och jämlikhet än 

vad som förekommer i det indiska samhället. 

Familjen lever i en kristen tradition, eftersom både farfadern och föräldrarna är kristna, så 

hållningen till både utbildning, politiska reformer och kastsystemet kan legitimeras och 

motiveras utifrån den kristna tron och etiken. I och med att missionärerna hade tagit ställning 

mot kastsystemet och infört skolor och uppmuntrat till utbildning i Indien så uppmuntrade de 

också till samhällsengagemang. Detta är de positiva faktorerna i familjen och i samhället som 

har bidragit till Prataps klassresa. Hindren uppfattar de själva vara kastsystemet men också 

svårigheterna att försörja sig, att hitta arbeten som ger en skälig lön. 

Pratap betonar sin kristna uppfostran, kristna uppväxt. Han föds in i en familj där föräldrar 

och farfadern är bekännande kristna och placeras av föräldrarna i ett katolskt hostel där både 

andaktsliv och skolgång till åttonde klass står på en stark kristen grund. Detta präglar hans 

självständighet och andliga utveckling som barn medan pappan blir hans inspirationskälla till 

viljan att bli präst eftersom denne studerar Bibeln och evangeliserar. Kyrkotillhörigheten 

verkar vara av sekundär karaktär eftersom Pratap kommer att värna om kyrkan vid sitt hem, 

som är en CSI kyrka, under många år. I tolfte klass kom han i kontakt med Evangelical 

Union, en stor protestantisk ungdomsrörelse i Indien med omnejd och här kommer hans tredje 

kristna formering när han väljer bibelstudium för troende och får teologisk undervisning och 

möjlighet att komma ut till skolor och predika bland ungdomar.  



44 

Prataps väg till att bli präst hänger samman med det kristna engagemang som finns i familjen 

och hos honom själv genom de erfarenheter han samlat på sig från familjen, framför allt 

pånyttfödelsen vid besöket av den kvinnliga missionären. Under åren på hostel fick han en 

kateketisk undervisning av den katolska präst som var knuten till hostlet. Han lärde sig den 

grundläggande trosundervisningen om treenigheten, den helige Anden, uppståndelsen, 

frälsningen och den världsvida kyrkan. Genom engagemanget i EU fick han en utbildning 

som var mer bibelorienterad på ett typiskt evangelikalt och protestantiskt sätt. Här blev han 

även teologiskt medveten om skillnaderna mellan olika kyrkor och mellan kristen tro och 

andra religioner. Han är tredje generationen kristen, placeras på ett hostel, går i katolsk skola 

och kommer sedan i kontakten med EU. Familj och församling har uppmuntrat honom till 

högre studier och till slut även teologiska studier med sikte på att bli präst i CSI. Valet av 

församling verkar ha varit naturligt med erfarenheterna från den första missionärskvinnan som 

sökte upp familjen när det krisade. Kyrkotillhörigheten konsoliderades sedan genom att 

pappan evangeliserade för CSI och sedan genom att Pratap själv varit mån om kyrkan vid sitt 

hem i många år. 

Pratap har ett kristet engagemang som ger honom en stark vilja att fortsätta att studera på 

universitet. Han gör ett aktivt val och fortsätter att läsa på teologi på UTC efter 

matematikstudierna istället för att ta ett sekulärt arbete med sina matematikkunskaper i botten. 

Ett statligt jobb skulle ge honom cirka 20 000 rupier medan som präst tjänar han 5 000 rupier 

och fri bostad. Ett sekulärt arbete ger honom en högre lön och en högre levnadsstandard men 

han väljer att bli präst med en lägre lön men med en högre social status. Det kristna 

engagemanget har funnits i både farfadern och hos sina föräldrar men det är mycket starkare 

hos Pratap. Han tar steget som inte föräldrarna kunnat göra men som de grundlagt hos sin son. 

Han tar sitt intresse för matematik och utbildning vidare genom att vilja studera på universitet 

och den grundläggande sociala klassresan sker när han tar steget in i universitetsvärlden. [Det 

är ett väldigt stort steg måste man säga, att komma från samhällets sociala botten och sen gå 

rakt in i universitetsvärlden och studera matematik till masternivå. Det är en mycket 

häpnadsväckande bedrift om man tänker på att många daliter har en låg utbildning och ofta, i 

varje fall tidigare, varken kan läsa eller skriva.] En faktor till att Pratap lyckas är föräldrarnas 

engagemang när det gäller utbildning och mammans intresse för matematik som slår rot i 

Pratap. En annan faktor är den personliga kristna tro och övertygelse som byggts upp av den 

katolska skolan, EU och CSI genom åren och gett honom självkänsla, självförtroende och en 

bredare kunskap om det samhälle han lever i. 
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Staten ger också daliter lättnader vid högre studier genom att dela ut stipendier till de mindre 

bemedlade som i sin tur underlättar den sociala klassresan. För Prataps del är således statliga 

utbildningssatsningar ytterligare en faktor som bidrar till hans sociala avancemang. Det är 

kristen tro och reformverksamhet som samverkar med varandra i hans klassresa. 

Hindunationalister har funnits genomgående under hinduismens historia. Gandhis 

fridsbudskap anammades inte av dem på något generellt sätt och det är uppenbart att han hade 

en mer idealistisk syn på möjligheterna att sprida ickevåldsattityder. Vi ser att Pratap och 

andra daliter som försöker göra en social klassresa möter tre stora hinder som de måste 

överbrygga, nämligen den extrema fattigdomen, kastsystemets inbyggda förtryck av de som 

står utanför och hindunationalismen. Hindunationalismen, som inte bara är en officiell 

politiskt rörelse utan har systerorganisationer som t.ex. RSS, har effekt på gräsrotsplanet i 

form av trackaserier mot kristna. Pratap och hans kristna vänner råkar ut för denna typ av 

trakasserier av hindunationalisterna vid enskilda böner och julfirande på universitet.  Pratap 

har även mött kristna i norra Indien som påstår sig ha vetskap om att RSS har träningsläger 

med syfte på att lära sig slå till mot kristna. 

Pratap är tredje generationen i en släkt där man har tagit ställning mot kastförtryck. Det 

betyder att det måste vara en viktig bidragande faktor till att han själv har gjort sin klassresa. 

Han har haft samma ekonomiskt problematiska situation, den generella fattigdomen med 

svårigheten att hitta försörjning, att få lån, understöd, tillräckligt med arbete, samma problem 

som farfadern och föräldrarna haft hela tiden och detta är ett av två grundläggande hinder för 

ett socialt avancemang som Pratap är medveten om. Det andra hindret är kastförtrycket och 

det tredje hindret den militanta hindunationalismen i form av RSS, vilken blivit allt mer aktiv 

de sista decennierna.  

Pratap uppmärksammar att den indiska regeringens officiella hållning av konstitutionen är att 

landet är sekulärt. Det är något som han bejakar. Detta är intressant när man tittar på hela 

livspusslet, från farfar, far till son, att det finns en samverkan mellan den etik och tro som de 

har och sekulära politiska reformer. De är medvetna om olika typer av samhällsfrågor och 

bejakar reformer och tar del av dem. Pratap ifrågasätter inte den sekulära karaktären hos den 

indiska konstitutionen och regeringens politik. Utan tvärtom bejakar han den och pekar på 

motsättningarna mellan det och det han upplever från både hindunationalisten och 

kastförtrycket.  

Den kristna tron är en primär drivkraft i Prataps sociala klassresa. Men parallellt finns det hela 

tiden en samverkan med olika typer av politiska reformer där det handlar om att man skapar 
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minimilön, jordreformer, möjlighet till stipendier samtidigt som att alla människors lika värde 

betonas i konstitutionen.  

Sammanfattning 

Pratap, en indisk förstaårsstudent på United Theological Collage i Bangalore i Indien med sitt 

ursprung från delstaten Andra Pradesh, är objektet för denna uppsats. Han är en kristen dalit 

och kommer ur de fattigaste förhållandena. Som kristen förlorar han dessutom sin status som 

dalit och de förmåner som daliterna får av kommun och delstat. Föräldrarna är 

daglönearbetare och vet inte från en dag till nästa om de får något jobb eller inte och känslan 

av hunger är ständigt överhängande. Hur har Pratap, med denna balgrund, kunnat hamna i 

universitetsmiljö? Detta undersöker jag genom att först ställa frågan:  

Vilka faktorer har bidragit till Prataps möjligheter att göra en social klassresa? I Prataps 

livsberättelse är det tre faktorer som utmärker sig och ger honom en skjuts framåt. Först och 

främst är det hans föräldrar som har en insikt om att det enda sättet att ta sig ur misären är att 

utbilda sig. Prataps mamma är en fascinerande kvinna som är självlärd och duktig i matematik 

som undervisar, inte bara Pratap utan andra barn i matematik, med eller utan ersättning. Hans 

föräldrar har för det mesta stött honom i beslut om sina studier. Kvoterade platser på 

universiteten och möjlighet till stipendium har också haft en positiv effekt i hans strävanden 

att skifta social position. Ytterligare orsak är hans kristna tro som grundlades av hans föräldrar 

vid en pånyttfödelse med hjälp av en missionär. Därefter levde han i ett katolskt hostel där 

han gick i skolan och uppfostrades enligt kristna normer och kunde även utvecklas andligt. 

Som ungdom engagerade han sig i den kristna ungdomsrörelsen Evangelical Union, vilken är 

en protestantisk studentrörelse, där han fick en enkel teologisk skolning och sändes ut till 

skolor i syfte att berätta om Jesus och annat ur Bibeln. Pratap tog även hand om den lokala 

CSI-kyrkan som kyrkvaktmästare vilket förmodligen banade väg för valet av 

kyrkotillhörighet.  

Vilka faktorer har utgjort hinder för Prataps möjligheter att göra en social klassresan? Jag 

hittar tre stora och för Indien inte alls för ovanliga hinder. För det första är den extrema 

fattigdomen ett stort hinder. Att inte veta om man har mat eller inte för den kommande dagen 

skapar en ofattbar stress. Den största lyckan för många daliter är att få en stadig inkomst i 

form av en anställning med månadslön. Det andra stora problemet är kastsystemet i Indien. 

Där man av kulturella och religiösa skäl inte släpps in i kastsystemet om man är oberörbar och 

finns man inom en lägre kast så är de religiösa lagarna sådana att det inte är tillåtet att gifta sig 
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utanför sin kast. Det tredje stora problemet för en kristen dalit är hindunationalismen. En 

erkänd politisk rörelse men med systerorganisationer på gräsrotsnivå som har till uppgift att 

störa och att med våld ta plats där de kristna har sina verksamheter.  

Vilken roll har den kristna tron spelat för Prataps möjligheter att göra en social klassresa blev 

den tredje och sista frågan? Svaret på frågan är att Prataps kristna tro bidragit mycket till den 

sociala klassresa som han genomför. Ända från barnsben har Pratap haft sina föräldrar som 

förebilder. De är troende kristna, troende på ett sådant sätt att de förlitar sig till Gud i alla 

ärenden och problem de inte kan lösa.  När problem var lösta fanns en tacksamhet som 

visades i glädje och bön. Det katolska hostlet och EU hade en stärkande effekt på hans andliga 

liv och tron på Kristus. Gick saker emot honom så bad han om lösningen och blev ofta 

bönhörd vilket har gjort att han har en stor tillit till Gud. Att han även skötte om sin lokala 

CSI-kyrka visade att han tog ansvar både inför Gud och inför församlingen. Det som gör att 

han lyckas i sin sociala klassresa är dels de positiva faktorerna beskrivna ovan men 

framförallt att han är så trygg i sin tro så han kan ha ett förhållningssätt till de negativa 

faktorerna att han tar de som en utmaning och kan tillgodogöra sig en energi från dem. Att när 

han har det som allra fattigast förlitar sig på Gud att det ordnar sig med mat och pengar. Att 

när de strukturella orättvisorna slår till samhället genom kastväsendet så vet Pratap att han 

inte kan få det att försvinna men han vet genom sin tro hur han ska förhålla sig till problemet. 

Samma starka tro leder honom igenom när hindinationalisterna förpestar hans liv. 

Denna tro har lett honom till att ta en masterexamen i matematik för att sedan i sin 

övertygelse följa sitt kall till att bli präst i Church of South India och på hans väg dit mötte jag 

honom som förstaårsstudent på United Theological Collage, en av de två högst ansedda 

teologiska fakulteten i Indien.30  

                                                 
30 Post skriptum: Idag 2014 är han vigd präst i CSI, har slutfört sina två adjunktsår och tituleras nu som ”Reverend” och har en tjänst i 
ärkestiftet Dornakal. Han är även gift och har en son. Äktenskapet var arrangerat av hans far. 
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Källförteckning 

Intervjumaterialet skapades i februari 2009 i Bangalore respektive Paloncha, Indien  
och finns i transkriberat hos författaren på adress: Eskadervägen 32, 183 54 Täby 
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