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Abstract 
 
 

This essay is about examining the Hindu nationalistic organization Shiv Sena. It looks upon 

India’s nationalistic movement and the political organizations that adopts the mentality of 

Hindutva by the author Vinayak Damodar Savarkarand. It focuses mainly on a study of the social 

and political work of Shiv Sena, aiming to see the undergoing agenda in how Shiv Sena adapts to 

Hindu nationalism and the “Hindu right”. The essay also examines the organizational structure of 

the Shiv Sena, with its active work on day-today-day basis and how it runs from a higher 

standpoint. 

 

Keywords: Shiv Sena, Hindutva, Bal Thackerays, Bharatiya Jana Sangh, Vishwa Hindu 

Parishad, Hinduism, Nationalism 
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 
 

Att studera en aktivt arbetande organisation som definierar sig som både religiös och 

nationalistisk är ett spännande ämne (om inte också två motsägelsefulla begrepp), och högst 

aktuellt i vår sköra och ständigt skiftande värld. 

    Shiv Sena – Shivas Armé – är en organiserad hinduisk nationalistisk rörelse i Indien, som både 

har anklagats för extrema attentat, olagliga upplopp och ett agerande som för många faller sig 

inom ramarna för terror och utpressning. Organisationen finner sitt ursprung som en reaktion 

mot arbetslöshet bland unga indier och det rådande styret i Indien, vilket Shiv Sena anser 

huvudsakligen bottna i en favorisering av människor utanför hinduismen.1 Den har under senare 

årtionden skiftat sina mål och sitt agerande från fredliga demonstrationer och manifestationer till 

hatiska anklagelser och agerande mot det rådande styre av den indiska staten.  

    Med lösa direktiv, impulsivt agerande och utan etablerade förslag på lösningar har Shiv Sena 

gjort det till sitt mål att lyfta upp människor med hinduisk nationalitet och mentalitet 2 till vad de 

själva anser vara den rättfärdiga ideologi med vilken Indien ska styras. Med denna mentalitet 

tillkommer bland annat fenomenet och striden kring begreppet: ”sons of the soil”, som direkt 

översatt gör en differentiering mellan vilka som har rätt till vad, om det nu handlar om jobb, 

ägande av land eller något annat utifrån ett antal punkter. 3 Denna kategorisering och framför allt 

mentalitet har nått sitt slutresultat i den så kallade skulden för orättvisorna i samhället ligger – hos 

den icke-hinduiska befolkningen i Indien: kristna, judar och framförallt muslimer.  

    Mitt intresse för detta ämne finner sitt ursprung i en intervju med Shiv Senas grundare Bal 

Thackerays av den amerikanska tidskriften Time Magazine 1993. Under intervjun gjorde 

Thackerays flera uttalanden, men det som särskilt fångade min uppmärksamhet synen på den 

muslimska minoriteten i Indien och deras flykt från staden Bombay efter upploppen år 93: ”If 

they are going, let them go. If they are not going, kick them out”.4  

     Thackeray har inte bara uttalat negativt sig om den muslimska minoriteten i Indien utan har 

vid höjdpunkten av sin politiska karriär gjort flera klargöranden om hans idealisering av 

Nazitysklands agerande och hyllat Adolf Hitlers politiska genombrott. Thackeray gjorde även 

                                                 
1
 Jaffrelot 2007, s. 13. 

2
 Palshikar 2004, s. 1501. 

3
 Heuze 1992, s. 2189. 

4
 Interview with Bal Thackeray, Time. Jan 25 (1993), s. 43. 
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under sitt liv flera jämförelser med den judiska befolkningen under andra världskriget och den 

muslimska befolkningen i Indien.5 

    Sedan slutet på 1900-talet har organisationen vunnit större politisk mark i västra delstaten 

Maharashtra genom att alliera sig med ett av Indiens största politiska parti BJP (Indiska 

folkpartiet). Fast alliansen officiellt numera är bruten, har Shiv Sena fortfarande starka politiska 

rötter i delstaten. Som ett resultat av sitt politiska spel har Shiv Sena under sina aktivaste år fått 

mer och mer medial fokus, och med ett intresseväckande från den allt mer globaliserade världen 

hamnar även organisationen under den akademiska radarn.  

    Vem eller vad är det då som definierar en hinduisk person i Shiv Senas tolkning? På vilken 

politisk plattform grundar sig organisationen? För att kunna besvara sådana frågor kommer 

uppsatsen inte bara studera Shiv Sena som politisk organisation, utan även undersöka orsakerna 

bakom organisationens uppkomst, varifrån den härstammar samt hur den arbetar. Genom 

uppsatsens frågeställning, och för att etablera den ideologi som organisationen är grundad, 

kommer vi även att bekanta oss närmare med organisationens ideologiska bakgrund: Hindutva, 

eller ”The Hindu Right”, ett samlingsbegrepp som överhängande identifierar och kategoriserar 

premisserna kring hinduisk nationalism. Detta kommer vi att möta senare i uppsatsen. 

   

1.2. Syfte, mål och frågeställning 
 

Syftet med min uppsats blir att studera orsakerna kring och bakom begreppet (och i många fall 

fenomenet) hinduisk nationalism i relation till den politiska organisationen Shiv Sena. Uppsatsen 

utgår från begreppet Hindtuva, en nationalistisk ideologi med rötter från början av 1900-talet. 

Uppsatsens syfte är även att försökta förstå hur Shiv Sena har applicerat sitt politiska motiv i 

förhållande till större nationalistiska organisationer, deras historia samt det sociala och politiska 

utrymme organisationen har tillskansat sig. Uppsatsen vill förstå hur och under vilka 

omständigheter det krävs för att en politisk organisation ska lyckas växa sig, så snabbt och 

effektivt, som Shiv Sena har gjort. 

    

Min frågeställning är därför följande: 

 

 Hur definieras Shiv Senas politiska motiv och förhållningsätt i förhållande till Hindutva?  

                                                 
5
 Cossman 1999, s. 9. 
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 Vilka är de historiska orsakerna kring organisationen Shiv Senas uppkomst och hur 

arbetar organisationen på ett socialt plan?   

 

1.3 Metod 
 
 
För att besvara studiens frågeställning kommer denna uppsats använda sig av två 

tillvägagångssätt, två metoder som tillsammans kompletterar varandra utifrån det material jag har 

valt. 

    Eftersom Shiv Senas arbete och verksamheter sträcker sig över en lång period kan det vara 

svårt att fastställa organisationens beteende, historia och diskurs utan att bejaka och placera den i 

relation till tiden och platsen. Utifrån studiens första metod, historisk-kritisk metod, blir detta 

relevant då metoden kan användas utifrån flertalet perspektiv. Metodens grundtanke, i denna 

uppsats, kommer användas för att se tillbaka på historien för att förstå det som sker idag.6 Jörg 

Rüpke beskriver detta som: ”History has to employ many different perspectives, thus leading to 

the questioning of established boundaries, legitimacies and identities”.7 Shiv Senas historiska 

strävan efter legitimitet, samt formandet av medlemmarnas politiska mentalitet, är just något som 

sträcker sig tillbaka till organisationens bildande, och förblir viktigt sett ur en historisk kontext. 

    Historisk-kritisk metod är inte bara behjälplig för att sätta Shiv Sena i en historisk kontext, utan 

gör det också möjligt att arbeta med materialet utifrån ett kritiskt perspektiv. Kritiken öppnar för 

en medveten jämförelse mellan litteratur och material, till största delen för att lägga vikt på de 

bakomliggande faktorer som ligger bakom materialets syften eller politiska agendor, men även för 

att orientera sig parallellt med den historiska kontexten och etablera sociala och politiska 

perspektiv. Historisk-kritisk metod i denna mening förklaras av Rüpke som: ”History in this 

fundamental and anthropologically universal sense is a culture´s interpretive recollection of the 

past serving as a means to orient the group in the present”.8 Detta blir uppsatsens definition och 

klargörande av vad som tidigare hänt, för att förstå varför det ser ut som det gör idag. 

    Studiens andra metod är kvalitativ innehållsanalys och är till största del knuten till materialet. 

Metoden definieras av Chad Nelson och Robert H.Woods, Jr som: ”a research technique for 

making replicable and valid inferences from text (or other meaningful matter) to the context of 

their use”.9 Den lägger vikt på de olika funktioner och perspektiv som den kan användas för, men 

                                                 
6
 Rüpke, Jörg, “History” i: Engler Steven & Stausberg Michael (2011), The Routledge handbook of research 

methods in the study of religion. Abingdon, Oxon: Routledge,: 286   
7
 Ibid, s. 285. 

8
 Ibid, s. 286-287. 

9
 Nelson, Chad. Woods, Jr, Robert H. “Content Analysis” i: Engler Steven & Stausberg Michael (2011), The 
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det jag anser vara relevant för denna uppsats beskrivs som: ”researchers can use content analysis 

to assess the image of particular groups in society”.10 Denna beskrivning ligger i linje med 

uppsatsens frågeställning då den bejakar Shiv Sena, utifrån materialet, ur en social kontext. Den 

kvalitativa aspekten speglar till största delen valet av artiklarna, men även en funktionsmässig 

aspekt som används i relation till de större litterära verk som jag har använt mig av.    

     

1.4 Material och tidigare forskning 
 
 
Materialet består till största del av sekundärkällor. Det rör sig om längre vetenskapliga artiklar, 

publicerade i etablerade tidskrifter och skrivna av forskare inom det övervägande religions-

sociologiska fältet. Materialet är huvudsakligen hämtat från akademiska databaser och har hittats 

genom deras gemensamma ledmotiv, Shiv Sena ur ett sociologiskt och politiskt perspektiv. 

Materialets publiceringsperioder sträcker sig över en lång tid men har sin uppkomst och sitt 

innehåll under ett likartat stoff. Detta område kantas av att Shiv Sena är en politisk rörelse som 

aktivt ändras och förnyar sitt arbete för att söka efter legitimitet och att växa i popularitet. 

Artiklarna tar hänsyn till organisationen ur ett historiskt perspektiv. De fördjupar sig i dess 

politiska agerande och kulturella placering i en social kontext. Tidskillnaden blir i detta fall positiv 

och behjälplig för uppsatsen utifrån både metodval och frågeställning.  

    Vidare består materialet av ett antal böcker som utgör en slags plattform för uppsatsens 

frågeställning. Denna litteratur har inte samma tidsmässiga utsträckning som artiklarna, utan är av 

modernare karaktär. Litteraturen behandlar hinduisk nationalism utifrån ett bredare perspektiv, 

historiskt såväl som socialt. Den ligger också i samtid med den indiska nationalismen höjdpunkt 

och har därför angripit området med en större överblick. Böckerna omfattar som sagt en 

ideologisk rörelse inom ett enormt geografiskt område och måste därför innehållsmässigt 

reduceras till det som är relevant för denna uppsats. Det relevanta blir således det historiska 

synsättet, samt det samlingsord och grundprincip som definierar hinduisk nationalism, Hindutva. 

De böcker som jag framförallt använder mig av är Secularism´s Last Sigh?, skriven av Brenda 

Cossman, och Hindu Nationalism: A Reader av Christophe Jaffrelot, samt Henrik Berglunds studie 

Hindu Nationalism and Democracy. Jag kommer även använda mig av Tro Terror och Tolerans av 

Ingmar Karlsson. 

    Cossmans arbeten beskriver den indiska nationalismens framsteg genom sekularismens 

bortfall, både politiskt och juridiskt. Hon problematiserar framförallt den historiska och politiska 

                                                                                                                                                         
Routledge handbook of research methods in the study of religion. Abingdon, Oxon: Routledge, s. 110.  
10

 Ibid, s. 110. 
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bakgrunden till begreppet Hindutva med utgångspunkt i Indiens högsta domstols förhållningssätt 

till rörelsens kulturella betydelse. Arbetet bygger på, och analyserar, det kontroversiella beslut om 

att Hindutva numera ligger utanför Indiens grundlagar och kategoriseras som ”a way of life in the 

sub-continent”,11 något som Cossman beskriver som ett slags religiös sekularism.12  

    I Karlssons verk får vi bekanta oss med religiös extremism i många former och uttryck. Han 

beskriver kortfattat den indiska nationalismens framväxt, historiska grunder och dess uttryck i 

form av politiska organisationers strävan efter fascistisk teokrati.13 I Berglunds studie möter vi en 

historisk beskrivning av hinduisk nationalism och politiska partiet BJP, en organisation som inte 

bara lyckats få enorm popularitet och politiskt inflytande, utan även har haft stor påverkan på 

Shiv Sena ur ett historiskt perspektiv. Berglunds studie utgår från analyser av BJPs relation till 

Hindutva och nationalismens sociala arbete, ett övertydligt samband som alla nationalistiska 

organisationer i Indien delar, framförallt Shiv Sena.  

    Jaffrelots arbete är en större och bredare kartläggning av hinduisk nationalism som diskuterar 

ideologi, nationalism och religiös fundamentalism, men där fokus, liksom i denna studie, ligger på 

det politiska och sociala perspektivet. Arbetet sträcker sig över en väldigt lång tidsperiod och 

inkorporerar såväl viktiga förgrundsgestalter som organisationer inom den hinduiska 

nationalismen, samt hur Hindutva placeras i den indiska politiken.  

    Värt att påpeka är att materialet i denna uppsats skiljer sig i ursprung. Dock finner jag att dess 

syfte är av liknande karaktär, nämligen att förstå, tolka och koppla ihop den inverkan Hindutva 

och hinduisk nationalism har på Indiens befolkning. Tillsammans med uppsatsens metod tycker 

jag att materialets skiftande ursprung tillför mer än vad det försvårar, inte minst genom de olika 

publiceringsperioderna, vilket förhoppningsvis ger ett bredare perspektiv, men även berikar 

jämförelseaspekten. Vidare vill jag tillägga att tidigare forskning inom hinduisk nationalism är av 

just denna typ som jag beskrivit. Forskningen, såvitt jag har kunnat finna, är oftast koncentrerad 

mot större organisationer och bredare politiska perspektiv. Något som gör att de utgångspunkter 

och perspektiv för denna studie kan ses som outforskat.     

 

 

 

 

                                                 
11

 Cossman 1999, s. 2-3. 
12

 Ibid, s. 138-139. 
13

Karlsson 2004, s. 78. 



9 

 

1.5 Avgränsning 

    
Mycket av den modernare forskning man hittar kring formandet av dagens Indien avspeglar sig i 

landets koloniala period och det avtryck britterna gjorde genom deras involvering som koloniala 

aktörer. Idag är det inte många som ifrågasätter nationalismens påverkan på landets 

identitetsskapande, utan ser det mer som en övergripande självklarhet för länder som under 

många år styrts av västvärldens imperietanke. Detta gör att mycket av det material som arbetar 

med detta ämne ofta stärker syfte, mål och resultat med postkoloniala teorier och perspektiv. 

Denna uppsats är medveten om detta och innebär att jag inte kommer lägga alltför stor fokus på 

detta område, mestadels för att uppsatsens syfte inte är att studera teorier och perspektiv om 

kolonialismen i Indien. 

    Vidare är det vanligt att tidigare forskning kring hinduisk nationalism presenteras i form av 

praktiska uttryck och dess framväxt i relation till politiska aktörer. Denna inriktning ser jag som 

nödvändning, då det ligger i linje med frågeställningen och det material som används. 

    Uppsatsen avgränsar sig annars till en mer ingående analys av organisationen Shiv Sena, som 

många anser toppa mångfalden av extrema nationalistiska organisationer. Även om det vore 

intressant att försöka kartlägga alla de organisationer som identifierar sig med hinduisk 

nationalism och begreppet Hindutva, skulle det resultera i ett alltför stort arbete. Detta har jag 

noterat, då mycket av det arbete som är knutet till Shiv Sena, och framförallt det material jag 

använder för denna uppsats, tenderar att flytta fokus mot större och mer omfattande 

organisationer inom hinduisk nationalism. Vad det har för betydelse är svårt att säga på rak arm, 

men jag antar att det återspeglar Shiv Senas historiska rötter. Det kan även betyda att Shiv Sena 

inte ses som en alltför viktig pjäs för nationalismens framväxt, och saknar den legitimitet och 

popularitet som många av de större organisationerna har. 

    Shiv Sena har en så pass klar startpunkt i den hinduiska nationalismen och är relativt precis när 

det kommer till organisationens medlemmar, rekryteringsprocess och medlemskrav. 

Organisationen är även knuten till en mindre geografisk plats, nämligen delstaten Maharashtra i 

sydvästra Indien och framförallt inom städerna Thane och Bombay (numera Mumbai) Därför 

kommer större organisationer studeras och nämnas i relation till Shiv Sena, och inte tvärtom.  
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1.6 Disposition 
 
 
Inledningsvis presenterar jag en historisk bakgrund om ideologin Hindutva, något som jag anser 

vara en så pass central punkt för att studera hinduisk nationalism, och därför kan ses som ett 

slags ramverk i uppsatsen. Jag kommer även att redogöra om ideologins framväxt och 

schematisering genom de mest centrala och inflytelserika politiska organisationerna. En central 

person som kommer att presenteras i början är upphovsmannen till begreppet Hindutva, Vinayak 

Damodar Savarkar. Savarkar har en central roll i den moderna hinduiska nationalismen, vilket 

man ser genom hans närvaro i majoriteten av den forskning som gjorts på hinduisk nationalism. 

Hans texter kring Hindtuva kommer även att närvara i arbetet då de kan ses som en slags kanon 

inom hinduisk nationalism. Detta skall öka förståelsen om Shiv Senas uppkomst och 

organisationens relation till ideologin Hindutva, samt de större organisationer som arbetar på 

nationell nivå. 

    Vidare presenterar jag utifrån min frågeställning en innehållsanalytisk granskning av 

organisationen Shiv Sena. Fokuset kommer att ligga på organisationens historiska uppkomst, 

organisatorisk struktur, sociala arbete och politiska motiv samt deras förhållande till Hindutva. 

    I min analysdel har jag slutligen för avsikt att, med hjälp av metodvalet, kontextualisera Shiv 

Sena som politiskt aktiv organisation, med mål att svara på uppsatsens frågeställning i 

slutsatsdelen.  
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2. Hindutva 
 

2.1 Historisk bakgrund 
 
Hindutva benämns för första gången av ordets skapare Vinayak Damodar Savarkar som under 

1920-talet myntade begreppet i ett försök att definiera hinduism, den hinduiska nationen och den 

hinduiska rasen ur ett politiskt, socialt och kulturellt perspektiv.14 Savarkars arbete, som skrevs 

när han var fängslad av britterna, drevs av de strategiska tankarna om att återuppliva nationens 

hinduiska kultur som en protest mot kolonialismen. Begreppet Hindutvas initiala tanke, som på 

engelska översätts till ”Hinduness” (hinduiskhet), var att ena nationens kulturella identitet i en 

kamp mot det brittiska imperiet och skulle tolkas och gestaltas i nationalismens fotspår genom ett 

rad olika förhållningssätt. Man kan säga att Savarkar gav den hinduiska nationalismen, som vi ser 

den idag, en ideologi att följa. Men trots att Savarkars litterära verk Hindutva: Who is Hindu? gav 

ett omfattande ramverk på en nationalistisk ideologi, erbjöd den inga motsvarande specifika 

planer på hur denna skulle följas.15 Savarkars arbete och filosofiska tankar präglades av humanism 

och realism och han benämnde sig vid flertalet tillfällen som ateist.16  

    Savarkar definierade inte Hindutva som en religion, eller hävdade att begreppet skulle 

motsvara hinduismen. Hindutva kunde snarare benämnas som en kollektiv kulturell kraft vars 

mening var att ena ett folk under samma identitetsparoll.17 Hindutvas religiösa idé skulle innefatta 

alla religiösa traditioner och religioner, som enligt Savarkar hade uppstått på den indiska 

subkontinenten. Främmande religioner som islam och kristendomen skulle helt uteslutas. 

Savarkar skrev själv:  

 

Hindutva is not a word but a history. Not only the spiritual or religious history of our people as at times it is 

mistaken to be by being confounded with the other cognate term Hinduism, but a history in full. Hinduism is only a 

derivative, a fraction, a part of Hindutva. ... Hindutva embraces all the departments of thought and activity of the 

whole Being of our Hindu race. 18 

 

Det historiska inflytande som buddismen och jainismen hade haft på hinduismen och den indiska 

civilisationen som helhet, bortsåg Savarkars ideologi ifrån. Han analyserade dock dessa religioner, 

                                                 
14

 Cossman 1999, s. 6. 
15

 Jaffrelot 2007, s. 17. 
16

 Jaffrelot 2007, s. 86. 
17

 Karlsson 2004, s. 68. 
18

 Savarkar 1923, s. 2-4. 



12 

 

då han själv var medveten om deras historiska plats i Indien. Bland hans verk finner man därför 

rubriker som ”Fall of Buddhism” och ”Buddhism – a universal religion”. Dess anhängare beskrev 

Savarkar inte som icke-hinduer, utan som sektföljare. Den historiska förklaringen kring att dessa 

religioner existerat under så lång tid blev en slags reducering av religionernas betydelse och att 

buddism, jainism och hinduism hade levt fridfullt tillsammans som olika kulturer.19        

    Den nationalistiska rörelsen under 1920-talet tog alltså officiellt avstånd från hinduismens 

religiositet. Den använde istället religionens sammandragande traditioner genom en egen 

sociokulturell definition skapad av Savarkar. Det innebar en reformatorisk begreppsförklaring 

som enades kring idén om ett yttre hot, under denna tid inte kristna missionärer eller byråkratiska 

kolonisatörer, utan muslimer.20 Savarkar hävdade att man först var tvungen att definiera den 

hinduiska identiteten innan man kunde definiera hinduismen:  

 

The words Hindutva and Hinduism both of them being derived from the word Hindu, must necessarily be 

understood to refer to the whole of the Hindu people…. Hinduism means the system of religious beliefs found 

common amongst the Hindu people. And the only way to find out what those religious beliefs of the Hindus are, i. 

e., what constitutes Hinduism, you must first define a Hindu.21 

 

Savarkars arbete myntade många begrepp och tolkningar. En specifik tolkning som skulle vara 

mycket betydelsefull för indiska nationalismen var den om rastillhörigheten. Den ”sanna” 

etniciteten i detta fall beskriver hinduer som kollektivt kategoriserade som ”Vedaskriftens 

förfäder”.22 Savarkar gjorde även, för att styrka sitt rasperspektiv, en genomgående historisk 

tolkning om Indiens befolkning. Den historiska tolkningen innefattade inte bara de kulturella 

traditionerna kring religion och land, utan såg det gamla språket sanskrit som en mycket väsentlig 

enhetsfaktor, något som Savarkar även mycket osammanhängande återkom till i sina arbeten. Det 

gav en känsla av legitimitet, då Vedaskrifterna haft sin närvaro sedan forntiden; ”who inherits the 

blood of that race whose first discernible source could be traced to the Vedic.” 23 

    Savarkar menade alltså att hinduernas gemensamma identitet kunde spåras tillbaka till arierna, 

en ursprungsbefolkning som framträder i Vedaskrifterna.24 Denna nationella identitet vilade dock 

inte bara på etniska band utan på tre grunder: Geografi, gemensam kultur och etnisk härkomst.25  

    Christophe Jafferlot beskriver det som: ”Hindu nationalism appears for the first time as 

resulting from the superimposition of a religion, a culture, a language, and a sacred territory – a 

                                                 
19

 Karlsson 2004, s. 7; Savarkar 1923, s. 39-40.  
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perfect recipe for ethnic nationalism.”26 Detta blev en bevekelsegrund för den hinduiska 

nationalistiska rörelsen. En nationalistisk doktrin, där den hinduiska identiteten skulle 

personifieras genom allt som Hindutva innebar. 

    Vinayak Damodar Savarkar är således förgrundsgestalten till den form av hinduisk nationalism 

som kommer att växa sig starkare och större under 1900-talet. Hindtuva och all dess innebörd 

blir en tolkning av den nationalistiska ideologin till att omfatta Indien, både socialt och politiskt. 

    

2.2 Hindutva, social och politiskt  

  
Den nationalistiska rörelsen i Indien fick alltså en nystart i början av 1920-talet, som under denna 

tidsperiod agerade i en mängd demonstrationer och upplopp. Det generella missnöjet bottnade i 

en reaktion mot den muslimska befolkningen, som genom muslimska brödraskapet hade 

mobiliserat sig snabbt och börjat rikta sina aggressioner mot det brittiska styret, men även mot 

det mer lättillgängliga hinduerna.27 Den nationalistiska rörelsen, som numera gick under 

Hindutvas sociala tolkningar, arbetade till en början på en lokal nivå. Ekonomiska och sociala 

konflikter mellan hinduer och muslimer var till en början den mark ur vilken nationalismen växte 

sig starkare.28 Den hinduiska nationalismen vid denna tidpunkt uppkallas under namnet Hindu 

Mahasabha, på engelska översatt ”All-India Hindu Grand Assembly”. Hindu Mahasabha enade 

lokala hinduiska grupperingar och växte sig allt starkare med Vinayak Damodar Savarkar som 

senare, 1937, blev politisk ledare för organisationen.29 Hindu Mahasabha blev till en början en 

form av politisk paraplyorganisation. Den samlade en nationalistisk rörelse under samma paroll 

och kom att bli startorganisationen under vilken en mängd politiska organisationer, med mer 

direkta motiv, härledde sitt ursprung.30 

    Hinduisk nationalism blev år 1925 att bli en nationell ideologi och spreds till större delar av 

landet genom skapandet av organisationen Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), vilket på svenska 

kan översättas till ”Nationella frivilligkåren”. RSS fick ett större geografisk arbetsområde än 

Hindu Mahasabha och omstrukturerade både de kulturella, religiösa och politiska perspektiven. 

RSS drevs också av Hindutvas ideologiska perspektiv, men valde till en början att fokusera på den 

empiriska parollen med fysisk träning och paramilitära egenskaper. Medlemmarnas fysiska och 

mentala disciplin skulle vara plattformen på vilken nationalismen skulle struktureras. Unga män 
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möttes varje morgon och kväll för fysisk träning och ideologiska föreläsningar. RSS delade upp 

ansvaret genom lokala mötesplatser och strukturerade upp den ideologiska träningen så att 

deltagaren kunde skickas överallt i landet för att fortsätta sitt arbete, eller leda nästkommande 

medlemmar.31  

    RSS började officiellt sin resa utanför politiken, men stärkte sin närvaro i det sociala fältet 

bland allt från småbyar till större städer. Välgörenhet, bistånd och aktiviteter var starka 

rekryteringsmotiv och bidrog till ökat medlemsantal. Det som främst drev organisationen var 

kritiken riktad mot det rådande styret i Indien. Orättvisor, fattigdom och mångkultur var enligt 

RSS de söndrande krafterna i samhället, skapade av den västorienterade eliten, liksom den 

muslimska och kristna befolkningen. Icke-hinduernas drivkraft och samhällssyn kom från 

västvärldens kapitalism, socialism och kommunism.32 Enade genom Hindutva och Savarkas 

tolkningar om den rättfärdiga etniciteten och framförallt snabba svar på svåra frågor, växte 

organisationen allt snabbare. Efter Indiens självständighet 1947 insåg RSS att de inte kunde hålla 

sig utanför politiken. Organisationen var tvungen att finna den legitimitet som politiken innebar, 

speciellt efter att den mellan 1948-50 officiellt hade förbjudits av den indiska staten då skulden 

för mordet på Mahatma Gandhi hamnade på Nathuram Godse med anknytning till RSS.33 

    RSS beslutade därför att grunda det politiska elementet Bharatiya Janata Sangh (Indiska 

folkpartiet). Janata Sangh, som etablerades 1951, omstrukturerade nationalismens arbetsområden 

och deras syften. Nu var det dags att flytta Hindutvas ideologiska perspektiv och Savarkas tankar 

in bland flera olika sociala grupperingar. Janata Sangh bildade med hjälp av Hindu Mahasabha 

och RSS en fackförening, studentorganisation och flera bokförlag. De olika nygrundande 

organisationerna skulle fokusera på olika områden. Studentorganisationen Akhil Bharatiya 

Vidyarthi (ABVP) fick som mål att kämpa mot det kommunistiska inflytandet på diverse 

universitetscampus. Fackföreningen skulle, på samma sätt, arbeta aktivt mot kommunistiska 

tankar på större arbetsplatser.34     

    År 1964 tillkom organisationen Hinduernas världsråd (Vishwa Hindu Parishad), en slags 

paraplyorganisation, vars ändamål var att centralisera alla nationalistiska organisationer och 

grupperingen under en och samma flagga. Första etappen var att samla ledarna för hinduiska 

grupperingar, sekter och religiösa församlingar, för att tillsammans strida mot det arbete som 

kristna missionärer har utfört i Indien. VHP blev en slags religiös gren hos RSS och fick 

symbolisera mycket av det biståndsarbete som bedrevs runt om i landet. Skolor, barnhem, tempel 
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och andra sociala institutioner startades och bedrevs av VHP, ett arbete som vid första ögonkast 

utifrån kunde ses som positivt. Dock var detta ett ypperligt sätt att motarbeta de samhälleliga 

inflytande som utomstående institutioner hade, och var i grund och botten ett sätt att motverka 

spridandet av andra religioner än hinduism.35 Christophe Jafferlot beskriver de strategiska och 

bakomliggande samhällsinstitutioner, skapade i nationalismens namn: ”Taken together, these 

bridgeheads are presented be the mother organization as forming the ”Sangh Parivar”, or ”the 

family of the Sangh”, that is, of the RSS”. 36 

    Med nationalismens ökande popularitet tar sig alltså Hindtuva uttryck i två olika grenar. Vi har 

först den politiska organisationen Janata Sangh som bidrar med nationalistiskt arbete inom flera 

samhälleliga institutioner. På andra sidan har vi VHP med sitt arbete inom hinduismens religiösa 

scen, en stark kraft som ger den nationalistiska rörelsen ett humanitärt ansikte och ger ökat stöd 

bland följare till den inrotade hinduismen. Nationalismen har vid det här laget blivit, utifrån 

Hindutvas ideologiska synsätt, en patriotisk rörelse som både står upp för de fattiga och de (vad 

de anser själva) förtryckta indiernas identitet.37 

    1900-talets senare hälft finner Hindutva och Savarkars ideologiska tankar ett nytt uttryck då 

många anser att organisationen Janata Sangh lagt för mycket resurser och arbetskraft på fel saker. 

Janata Sangh arbetade mycket aggressivt med frågor som beskyddandet av kor (som är heliga 

inom hinduismen) och att införa Hindu som det officiella språket i Indien. Dess knytning till 

organisationen RSS stred också med Indiens sekulära grundlagar, vilket försvårade 

organisationens politiska arbete38 och till slut ledde till upplösning. 

    Ledarna inom Janata Sanghs och organisationens politiska sektion kommer år 1980 att bilda ett 

nytt parti, Bharatiya Janata Party (BJP). BJP, som på engelska översätts ”Indian People's Party”, 

fortsatte sitt politiska arbete under ett nationalistiskt motto, men tog ett starkare avstånd från 

Janata Sanghs religiösa frågor. Detta var motiverat ur en strategisk synvinkel, då den politiska 

scenen hade stora problem att arbeta med religiösa problem och perspektiv. Nuvarande strategi 

gav BJP starkare legitimitet inom politiken och gjorde dem mer accepterade i det politiska 

systemet.39  

    Med BJPs politiska framgångar tog organisationen RSS officiellt avstånd från partiets 

”regelmässiga” beteende och började gå mot ett mera utomparlamentarisk arbete för att visa sin 

närvaro i samhället. Många av BJPs framgångar låg dock i partiets förhållningssätt till de 

manifestationer och demonstrativa uttryck som organisationerna RSS och VHP låg bakom. Med 
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Hindutva som högsta prioritering arbetade RSS och VHP på vad Henrik Berglund kallar 

”extensive grass root network”, ett socialt arbete och medlemsrekrytering på lokal nivå. BJP 

fungerade därefter som den legitima politiska sektorn, som drev fram de samhällsfrågor RSS och 

VHP ansåg som viktiga i de högre samhällsinstitutionerna.40 

    I mitten på 1990-talet börjar BJP gå ifrån sina nationalistiska rötter och ta avstånd från de olika 

nationalistiska organisationernas symboliska manifestationer och religiösa tvister som hade 

blomstrat upp under 1980-talet. Partiet skulle börja arbeta med mera ”legitima” samhällsfrågor, 

som landets ekonomi och den nationella sammanhållningen. Ledarna för partiet hade beslutat att 

politiska allianser med regionala partier var viktigt för att behålla den nyförskaffade politiska 

makten. Även offentliga personer som tidigare hade varit associerade med nationalism och 

hinduisk aktivism i partiet fick kliva tillbaka från det offentliga för att bytas ut mot nya 

kandidater.41  

    BJPs nya agenda resulterade i en koalition med över femton partier och skulle bilda National 

Democratic Alliance, en politisk allians som med de nationella valen 1998 och 1999 formade den 

nya regeringen. Samarbetet medförde att de grundliggande nationalistiska idealen, vilka låg bakom 

BJPs grundande, och de frågor som RSS och VHP ville lyfta fram, fick vänta. Inte förrän partiet 

förlorade valet 2004 skulle organisationerna RSS och VHP offentligt anklaga BJP för att inte stå 

upp för nationalismen och Hindutva, löften som partiets ledare hade svurit skulle vara av högsta 

prioritet. BJP anklagades bland annat för att ha svikit den hinduiska befolkningen, tagit muslimers 

och kristnas sida, samt öppnat upp Indien för västerländska investerare.42  

     Som ett resultat av BJPs korta politiska karriär som ledande regeringsparti har nationalismen 

idag blivit uppdelad i olika fraktioner. BJP, i dagsläget fortfarande ett starkt politiskt parti, har 

officiellt tagit avstånd från organisationerna RSS och VHP. De politiska ledarna för BJP vill mena 

att en återknytning till de organisationer vilkas främsta agenda är nationalismen och Hindutva 

skulle försämra deras legitima position inom politiken. Vidare indikerade resultatet av BJPs 

politiska placering att nationalismen och Hindutva inte fick en betydelse på landets politik som 

helhet. Detta beskriver Jafferlot: ”This failure, once again, puts into question a key element of the 

Sangh Parivar´s identity.” 43 Han fortsätter att beskriva Hindutvas frånvaro på den politiska 

scenen: “The BJP government episode has demonstrated that such objective is very difficult to 

acheve. This realization may force the Sangh Parivar to change its functioning.”44    
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    Den hinduiska nationalismen är fortfarande aktiv i dagens Indien, men manifesterar sig främst 

på lokal nivå. Den finner sitt uttryck genomen konceptet ”communalism”, på svenska 

”kommunalism”. Brenda Cossman beskriver det som: ”It is a discourse that attempts to 

constitute subjects through communal attachment, particulary, though religious community”,45 

medan historikern Bipan Chandra förklarar det som: ”Communalism has been defined as a 

discourse based on the ”belief that because a group of people follow a particular religion, they 

have as a result, common social, political and economic interests.” 46 Den nationalistiska 

ideologin och Hindutva är numera en beskrivning av en klass, religion och socialtillhörighet. 

Genom att popularisera begreppet bland massorna har Hindutva idag blivit definierat av Indiens 

högsta domstol ”a way of life or state of mind”.47 Efter misslyckandena att få nationalismen aktiv 

inom politiken har den istället blivit definierad som ett slags samhällsfenomen i vilket hinduismen 

fått en mer central roll.  

    Hindutva är idag ett svårdefinierat koncept. Även om politiska gestalter och organisationer 

citerar ur Savarkars arbete har ideologin anpassat sig efter tid och rum. Hindutva är fortfarande 

närvarande som valspråk i stora organisationer som BJP, och är integrerat i deras politiska 

program.48 Partiet skriver själva: ”BJP är övertygat om att Hindutva har en oändlig potential för 

att ge denna nation energin åter och stärka den och ge den stark patriotism som kan förvandla 

landet och få det att fungera mycket bättre och effektivare.”49 

    Beroende på vilken nationalistisk organisation man studerar, eller vilken politisk ledare man 

frågar om Hindutva, blir oftast svaren olika. Vi ska därför i nästa kapitel studera Shiv Sena, en av 

de mest extrema nationalistiska organisationer som genom sin egen tolkning av Hindutva främjar 

och betonar skapandet av en hinduisknationalistisk stat.  
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3. Shiv Sena 
 

3.1 Historisk bakgrund 
 

 
Shiv Sena grundades år 1966 i staden Bombay (numera Mumbai) i delstaten Maharashtra. 

Organisationens grundare och första politiska ledare var den satiriska serietecknaren Bal 

Thackeray, en framträdande nationalist vars ideologiska mentalitet och skolgång kom från 

organisationen Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Organisationen var till en början knuten till 

den etniska minoriteten marathifolket, en folkgrupp i västra Indien vars historia och identitet 

sträcker sig tillbaka 230 f. Kr.50 Genom rollen som ”beskyddare” av minoriteten kommer Shiv 

Sena att skickligt växa från en paramilitär politisk rörelse till en politisk aktör i delstaten 

Maharashtra. Historien om Shiv Sena talar om en organisation som beskyllts för att arbeta med 

ett semifascistiskt styre genom att täcka budskapen och handlingarna med nationalism, förtryck 

och även mord.51     

    Organisationens uppkomst var en direkt konsekvens av den socio-psykologiska försämringen 

för marathifolket under 60-talets Bombay. En stor arbetsinvandring från landsbygden och från 

andra delar av Indien till staden resulterade i stor överbefolkning. Den trängsel som 

urbaniseringen resulterade bland annat uttryck i slumkvarter, bostadsbrist och arbetslöshet, men 

även en brist på samhällsviktiga institutioner. Den marathispråkliga befolkningsgruppen 

anpassade sig dåligt efter det hårda samhällsklimat som nu rådde i staden Bombay. Ram Joshi 

beskriver det som: ”The Marathi-speaking community has not been faring well in the increasingly 

competitive life in the city.” 52 Vidare beskrivningar menar på att den marathispråkliga 

folkgruppen under 60-talets urbanisering saknade viktiga element som kapital, initiativ och 

entreprenörskap. Affärerna, industrin och handeln hade tidigare varit förlagd hos andra etniska 

grupperingar, men skulle efter delstaten Maharashtras bildande 1960 att väcka en ekonomisk 

önskan hos den marathispråkliga folkgruppen. Den socio-ekonomiska försämringen för 

maratherna resulterade i en frustration och bitterhet, något som Joshi beskriver: ”If marathis feel 

themselves systematically excluded from gainful participation in the economy, the feeling should 

grow that Bombay although in Maharashtra is not of it.”53 Denna sociala modell kan ses som en 
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av förklaringarna på Shiv Senas uppkomst, ett slags ”sub-nationalsim” i vilket de geografiska och 

språkliga perspektiven spelade en stor roll. 

    Bal Thackeray hävdade att Shiv Sena officiellt från början var ett socialt forum och att den 

politiska scenen inte var av intresse för organisationen. Shiv Sena skulle vara ett slags nätverk i 

vilket marather kunde öka sina sociala kontakter och chanser för framtida arbeten. Dock bidrog 

organisationens stigande medlemsantal och växande popularitet till Shiv Senas tillträde i politiken 

redan ett år efter organisationens uppkomst.54 Detta ledde till att Shiv Sena mellan åren 1967 och 

1972 uppträda som ett prominent lokalt parti med ett stort anhängarantal i städerna Bombay och 

Thane. Populariteten, under denna tid, kom från två olika fraktioner. Först har vi det som 

framförallt lockade de yngre medlemmarna, en okonventionell våldsam handlingskraft i vilket 

medlemmarna tryckte på att abrupt verka mot (vad de själva ansåg vara) orättvisorna i samhället, 

istället för att lösa det på ett mer fredligt sätt. Den andra sidan var den officiella rollen, en 

organisation som skulle fungera som en social aktivitetsrörelse för ungdomar.55 

    Shiv Senas politiska framgångar mellan åren 1973 – 1985 fick varierande respons. Partiets 

närvaro var som starkast i de urbana miljöerna, framförallt i städer som Bombay och Thane. 

Närvaron kunde ses från två vinklar. Den första var en såkallad lokal mikronivå, ett perspektiv 

där organisationens arbete sågs och existerade bland människor. Den andra var Shiv Sena 

officiella representanter i lokalpolitiken. Under 1989 skapade Shiv Sena en officiell allians med 

partiet BJP, ett parti som vid det här laget hade nått stora nationella framgångar. Detta gav Shiv 

Sena en chans att nå ut med sitt budskap från städerna till landsbygden i Maharashtra.56 Genom 

sin rekordlånga allians med BJP och under 1980-talets återkommande hindunationalism hade 

Shiv Sena sin största expansion någonsin. Partiet skulle 1995 till 1999, tillsammans med BJP, nå 

sin politiska topp genom att bilda den styrande politiska sammanslutningen i delstaten 

Maharashtra.57 

    Även om Shiv Senas politiska område inte officiellt sträcker sig utanför delstaten Maharashtra, 

omsluter organisationens politiska agenda en enorm mängd människor. Detta skall vi studera i 

nästa kapitel.   
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3.2 Hindutva och Shiv Senas organisation 
 
 

Dipankar Gupta skriver att Shiv Senas effektiva uppkomst och snabba inträde i politiken var ett 

direkt resultat av organisationens grundare Bal Thackeray: ”Bal Thackeray, as we shall see, is in 

many ways a typical charismatic leader which allows him to exercise complete dictatorial authority 

over the organization.”58 Återkommande kring Shiv Sena är Thackerays karisma, personlighet och 

officiella utlåtanden. Gupta styrker sitt argument med bland annat Max Webers synpunkt kring 

den karismatiska auktoritetens minskande när upprätthållandet av organisationen fortsätter. I 

Shiv Senas fall blir det tvärtom. Thackerays nästan teokratiska maktposition inom Shiv Sena, samt 

trofastheten till hans egenskapade tolkning av Hindutva, blev en enorm drivkraft och plattform 

för organisationen.59       

    Shiv Sena blev först en rektion mot arbetslösheten bland unga marather, en folkgrupp vars 

kategorisering under Shiv Senas politik blev ”sons of the soil”. Detta var en samhällsideologi, 

som uttryckt i få ord skulle beskriva vem som var rättfärdigad till vad. Ram Joshi skriver: ”It calls 

itself a ”Volunteer Organization which derives its name and draw inspiration from the national 

hero of Mahrashtra, Shivaji the Great” It owes it origin to “the bitter feelings of frustration taking 

hold of the rank and file of young Maharashtrians.”60  

    Shiv Sena utropade, likt många tidigare nationalistiska organisationer, ett misstycke mot 

västerländska investerare. De ansåg att det rådande styret i delstaten Maharashtra medvetet hade 

valt att trycka bort den inhemska befolkningen från möjligheter att arbeta och öka sitt leverne. 

Joshi beskriver det som: ”Its quarrel is with the Government of Maharashtra, which it accuses of 

having ignored ”wittingly or unwittingly the welfare and prospect of indigenous population.”61  

“Sons of the soil” är ett återkommande begrepp som är djupt rotat i Shiv Senas ideologi. Enligt 

organisationen grundar det på deras egen definition av marathifolket:  

 

not only includes Marathi-speaking Maharashtrians, but extends to all those of all castes, creeds and religion, who 

look upon Maharashtra as their home-land, who have been living here for generations to-gether carrying on trade or 

business, contributing to the welfare and prosperity of Maharashtra and above all co-mingling their weals and woes 

with those of the sons of the soils 62 
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Denna definition resulterade i att Shiv Sena, i teorin, delade upp befolkningen i kategorierna 1: 

”sons of the soil”; 2: de som anser att Maharashtra är deras hemland, och 3: de ”utomstående”, 

vilka hävdar att identiteten marather sträcker sig utanför de första två kategorierna. Dock 

motsvarade inte denna syn verkligheten, då Shiv Senas styrelse och högt uppsatta tjänstemän 

inom organisationen inte var något annat än hinduiska marather.63 

    Shiv Sena profiterade i början på den hinduiska nationalismens ökade popularitet runt om i 

landet. Inte genom att helhjärtat ställa sig bakom syftet och dess organisationer, utan att genom 

ideologin ”sons of the soil” kombinera vissa aspekter av nationalismen för deras eget välmående. 

Heuze beskriver det som: ”It is possible to argue that Sena´s appeal hinged on the adroit 

combination of nativism, regional identity and communal construction of nationalism.”64 

Hindutva har alltså i början av Shiv Senas uppkomst inte handlat om den hinduiska 

nationalismen, utan om den marathiska nationalismen. Denna tolkning, gjord av Shiv Sena och 

dess grundare Thackerays, är ett slags etno-nationalism, i Joshis beskrivning: ”The character of 

the conflict could thus encourage the crystallization of a ”sub-nationalism” forged by the 

primordial sentiments of language and region.”65 Det var inte förrän många år senare, runt 1984, 

som Shiv Sena uppgav sig vara en hindunationalistisk rörelse under Hindutvas principer. Detta 

blev ett politiskt beslut genom vilket organisationen ville utöka sin närvaro från staden Bombay 

och ut på landsbygden, där Hindutvas betoning på hinduisk nationalism var som starkast.66  

    Hindutva i Shiv Senas fall har gjort sig uttryck i två utmärkande drag. Först har organisationen 

alltid haft ett lättsamt förhållningssätt mot komplicerade samhällsfrågor, något som Palshikar 

beskriver: ”The amazing ability of its ideological position to ”uncomplicate” issues and present 

them to the public as amenable to quick solutions is and important ingredient of its style.”67 Det 

andra är en slags utomparlamentarisk direkt aktion, där medlemmarna förväntas ”fixa” 

problemen som uppstår för organisationen, eller för en kollega inom organisationen: ”Shiv 

Sena´s ideological positions are not interested in explanations but in action. The ordinary Sena 

worker is exhorted to take action, be it social service, neighborhood activity or strong-arm tactics 

and violence.”68 Det sistnämnda kommer vi studera i nästa kapitel. 

    Shiv Senas nationalistiska ideologi manifesterar sig inte bara i deras politiska ”sons of the soil”, 

utan har parallellt vuxit sig starkare i hatet mot Maharashtras muslimska befolkning. Strax efter 

partiets formande fann organisationen det svårt att upprätthålla och driva på misstycket mot 
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västerländska investerare och deras ”kapitalistiska ideologi”. Det öppna hatet, strejkerna och 

demonstrationerna mot arbetsmarknaden visade sig också vara dålig publicitet för 

organisationens medlemmar, och kunde ibland bidra till dåliga framtidsutsikter för ”sons of the 

soil”. Shiv Sena började därför söka ett alternativt misstycke och fann det i den muslimska 

befolkningen, vilken organisationen började beskylla för spioneri på arbetsmarknaden som de 

närliggande länderna Pakistan och Bangladesh skulle dra nytta av.69  

    Shiv Senas misstycke mot den muslimska befolkningen har bidragit till vad organisationen 

markerat som ett inbördeskrig. Heuze skriver om flera av organisationens partiprogram: ”The 

Shiv Sena has incited terrible pogroms against the latter (muslims).”70 Palshinkar beskriver hur 

organisationen betonar sin marahriska etnicitet i förhållande till den muslimska befolkningen: 

”Shiv Sena´s nationalism thus took a pronounced militant Hindu shape, and Shivaji was once 

again brought into the discourse, this time not as a regional-national hero but as a ”Hindu” king 

who put brakes on the ”Muslim” expansion.”71  En av de mest betydelsefulla och extrema 

händelserna som blev en slags symbol för Shiv Senas nationalism var upploppen i Bombay 1993. 

Upploppen, där stora delar av den muslimska befolkningen flydde staten, var en direkt följd av 

Ayodhyamoskéns rasering.  Under upploppen, som varade i över tio dagar, började medlemmar i 

Shiv Sena att attackera den muslimska befolkningen. Cossman skriver: ”These riots were a 

confrontation between Shiv Sainiks and Muslims, and by most accounts, were explicitly provoked 

by the Shiv Sena.”72 Muslimer är enligt Shiv Sena det största hotet, och har varit det primära 

hatobjektet under organisationens verksamma period. Men även den kristna gemenskapen har 

varit under ständiga hot, då de ofta kopplas ihop med den västerländska kapitalismen och 

utomstående investerare.73 Hindutva inom Shiv Sena är till lika del en ideologi om nationalism 

som den varierar sitt budskap och sina tolkningar, ibland beroende på tid och plats, och ibland på 

vad man som betraktare studerar.  

    För att förstå Shiv Senas egentliga budskap och hur organisationen förhåller sig till politiken, 

både socialt och ekonomisk, kan man som Ram Joshi studera organisationens struktur: ”An 

inquiry into who is recruited and how, from what socio-economic strata, and role perception 

illuminates the character of the party and its capacity to function and adapt in the political 

system.”74  
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   Backar man tillbaka i tiden så hade Shiv Sena till en början ingen tydlig struktur. Joshi beskriver 

det som: ”It had no formal organizational structure, no mediating mechanism between the leader 

and the led, and no coherent ideology or program. It provided a phenomenon of anomic interest 

articulation.”75 Inte förrän Shiv Sena senare trädde in i politiken började organisationen med att 

strukturera upp sin ledning. Grundaren Thackeray betonade att Shiv Sena genom sin struktur 

skulle placera sin närvaro på ett så utspritt geografiskt område som möjligt. Motparten var 

Thackerays kollegor vilka ansåg att Shiv Sena, vid organisationens uppkomst, saknade både 

personal och resurser för en sådan upphöjd idé. Vidare saknade Shiv Sena en ideologisk grund 

som kunde locka människor på landsbygden.76 

    Shiv Sena fick kort efter uppstartandet en trelagrad struktur. I det första lagret etablerade man 

en politisk elit bestående av organisationens tre mest erfarna politiker. Deras uppgift blev att 

träna och indoktrinera olika personer för specifika ledarroller inom organisationen. De mest 

framträdande posterna inom Shiv Sena blev till en början ekonomiansvarig, publicist och 

pressman och organisationens lokalförvaltare. Vidare skapade man det andra lagret, där unga 

militanta aktivister placerades i chefsroller, geografiskt utspridda i städerna. Deras primära arbete 

skulle vara etablera organisationens närvaro genom underavdelningar i respektive område, 

rapportera uppåt i hierarkin och att tillsätta chefer för underavdelningarna, i sin tur 

organisationens största plattform tillika tredje lager.77 Hela organisationen övervakades av 

toppskicket som hade det sista ordet i organisatoriska dispyter och beslut.  

    Shiv Sena är en organisation som strävar efter yngre rekryter, där arbetslösheten och viljan om 

förändring är som påtagligast. Organisationen har under haft en stadig medlemsålder under 35år 

ålder. Medlemmarna har alltid varit män, oftast ogifta och med ursprung i urbana områden. De är 

ofta från högre nivåer i kastsystemet, med brahminerna och rajputerna som största andel.78 Joshi 

skriver att: ”70% belong to higher and middle caste groups. A comparison of caste and social 

status with occupation provides further insight into the Shiv Sena´s elite structure.”79 Den dagliga 

sysselsättningen handlar i grund och botten om att medlemmarna till största del arbetar som 

”entreprenörer” inom egna verksamheter. Affärer och serviceinriktade butiker är kategorier där 

medlemmarna ostört kan sköta sitt eget arbete. Företagsverksamheterna anställer nästan alltid 

medlemmar inom Shiv Sena och kan variera från allt från butiksbiträde till taxi och 

rickshawförare, vilket resulterar i en logistisk struktur i det lokala området. Heuze beskriver det 
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som att: ”There thus exist an entire milieu of young professional watchmen, a violent milieu 

which is frequently the anteroom leading to overt criminality.”80 

    Shiv Sena har alltid betraktats som organisationen för gemene man, exempelvis fabriksarbetare, 

arbetslösa ungdomar eller gatufolk, vilket inte är fallet. Strukturen inom organisationen pekar på 

en omsorgsfull strategi i vilket medlemmarna väljs ut. Joshi skriver om medlemskapets idé: 

”Thus, one finds that those assigned leadership roles in the Shiv Sena are men who perceive 

themselves to be reasonably successful in life”81 

    Ledarskapet inom Shiv Sena är strikt uppdelat och har i många fall benämnts som en av de 

viktigaste komponenterna inom organisationens struktur. Sedan Shiv Sena uppkom genom 

ledaren Bal Thackeray har glorifieringen av den militära hierarkin varit något som präglat 

diskussionerna kring en organisation som annars verkar i en demokratisk miljö. Shiv Sena har vid 

flera tillfället officiellt uttalat sig om de positiva fördelarna med att tillämpa en enväldig diktatur i 

Indien, och inom organisationen utbildas medlemmarna i dess auktoritära styre och förväntas att 

uppskatta ledarnas direkta direktiv.82     

    Mycket av Shiv Senas struktur, politiska motiv och konsensus tar uttryck i idén om 

kommunalism, ett begrepp vi har studerat i tidigare kapitel. Bipan Chandra förklarar det som: 

“Communalism has been defined as a discourse based on the ”belief that because a group of 

people follow a particular religion, they have as a result, common social, political and economic 

interests.” 83 Detta koncept är starkt närvarande i Shiv Senas vardagliga arbete, något vi ska titta 

närmare på i nästa kapitel.    

           

3.3 Politiskt och socialt arbete  
 
 
Bemötandet av Shiv Senas politiska arbete blir ofta en harang av ideologistärkta svar på 

komplicerade politiska frågor. Organisationen besvarar inte den offentliga debattens diskussion 

med demokratiska lösningar, eller fungerar helhjärtat som en politisk organisation som arbetar i 

en demokratisk miljö. Heuze beskriver Shiv Senas politiska plattform: ”The Shiv Sena is 

characterized by an image of tumultuous violence. In milieu outside the organization, rather than 

attempting to elucidate the concrete aims.”84 Organisationens politik är komplicerad och sträcker 

sig över en invecklad, nästan militärisk, hierarki. Den betonar Hindutvas ideologiska tankar om 
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en Hindu Rashtra (hinduisk stat) och att vägen dit är upplyftandet av den numera bortfallna 

stoltheten hinduer en gång haft. Palshikar beskriver den som: ”Shiv Sena sought to inherit the 

legacy of the emotional appeal mobilized by the movement for the formation of the Marahti-

speaking state of Maharashtra.”85 Beroende på vilken politisk diskussion, eller vilket årtionde 

organisationens befinner sig i, verkar organisationens tolkningar ändras. Att förstå Shiv Senas 

sociala och politiska arbete är att studera organisationens lokala verksamheter, en företeelse som 

börjar och utvecklas på en social nivå för att senare ta sig uttryck i politiken. I tidigare kapitel har 

vi studerat organisationens ideologiska tankesätt och hur organisationen är strukturerad. I detta 

kapitel ska vi studera, utifrån materialet, hur Shiv Sena arbetar politiskt och socialt. 

    Shiv Sena är en aktivistorganisation för unga människor. Den kommer aldrig glömma sina 

militanta rötter och organisationens unga medlemmar föredrar ofta den snabba vägen inom 

politiken, en väg kantad med begrepp som exempelvis aktivism, demonstrationer, upplopp, 

utpressning och rekrytering. Dessa exempel är organisationens främsta och första sätt att arbeta. 

Ett annat återkommande begrepp är ett slags ”direktaktion” mot vad de själva anser vara 

orättvisor. Direktaktion är motsatsen av långsiktiga mål, ett annars vanligt förekommande 

koncept hos politiska organisationer. Shiv Sena har dock ett långsiktigt mål, beskrivet av Heuze: 

”The only long-term concrete vision concerns the strengthening of the organisation.”86 Det finns 

enligt Shiv Sena två sätt att uppnå detta mål med att styrka organisationen. Det görs framförallt 

med hjälp av två beståndsdelar: rekrytering och donationer till organisationen. Båda verkställs på 

lokal nivå och med hjälp av organisationens största plattform: Shiv Senas lokala underavdel-

ningar.  

    Insamlingen sker främst av organisationens lokala arbete, men även genom Shiv Senas närvaro 

och roll som arrangör på stora hinduiska festivaler. Det förstnämnda innefattar en fulländad 

insamlingsmetod som sker månadsvis. Insamlingen kategoriseras av Shiv Sena som ett slags lön 

till organisationen. I gengäld får donatorn ett socialt skydd av organisationens medlemmar. I de 

flesta fallen hämtas donationerna upp av Shiv Senas egna medlemmar: ”These gangs are quite 

imposing, and the at times resort to pressure when they come up against those loathe to 

contribute.”87 Utan månadsvisa donationer till Shiv Sena riskerar man att stämplas som ”fiende 

för nationen” som avsäger sig organisationens beskydd mot muslimer, något Heuze beskiver som 

att ”they merely warn of problems posed by criminals and young Muslims; and offer their 
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efficient protection in exchange for material aid. To awaken a sense of insecurity and oblige the 

payment of protection money is a very commonly followed practice in north India.”88 

    Det sociala skyddet som erbjuds av Shiv Sena är inte bara mot fysiskt våld; organisationen tar 

även på sig rollen som en viktig behjälplig samhällsinstitution. Denna roll sträcker sig över en 

mängd olika områden, allt från att fungera som ett behjälpligt fack för arbetare till en slags 

socialförvaltning som hjälper ungdomar i nöd, både ekonomiskt, juridiskt och socialt.89  

    De hinduiska festivalerna är arrangerade för speciella tillfällen och ses oftast som strategiska 

val för att bygga upp organisationens religiösa livssyn. De organiseras för att stärka samhällets 

tilltro för organisationen. Gupta skriver: ”The entire Shiv Sena machinery is activated during 

these festivals. This draws even the non-partisan Maharashtrian closer to them. This serves the 

dual purpose of raising funds for their organization and also helps them come closer to the mass 

of uncommitted Maharashtrians.”90 

    Genom sitt arbete med donationer och festivaler bildar Shiv Sena ett enormt storstadsmässigt 

nätverk. Organisationen visar med sin närvaro att den finns på plats, är aktiv och behjälplig. 

Resultatet av detta är att organisationen får ett stabilt rekryteringsnätverk med den underliggande 

symboliken som framhäver och rättfärdigar bilden av Shiv Sena, en organisation som tar från de 

rika och ger till de fattiga.91 Rekryteringen är också specifikt riktat mot ungdomar. Med symboler 

som svärd, treudd och revolvrar för olika militanta avdelningar lockar Shiv Sena vad som beskrivs 

som uttråkade och arbetslösa ungdomar. Många får sitt första intryck av Shiv Sena genom att de 

känner sig imponerande av organisationen, men vi hittar också många nya rekryter som själva har 

blivit hjälpta av organisationen. Shiv Sena fick en enorm mängd nya medlemmar under 

muslimska upploppen i Ayodhya 1993, när Ayodhamoskén brann ner. Majoriteten av 

medlemmarna under upploppen sökte sig mot den trygghet som Shiv Sena då erbjöd. Heuze 

beskriver även denna kategori av medlemmar: ”Finally, there are those who attempt to revenge 

for persent life, or who wish to find a cover for their violent and illegal activities.”92  

    Rekrytering och det ”sociala skyddsarbetet” gör att Shiv Sena strävar efter en lojalitetsnivå hos 

sina medlemmar och även hos de invånare som befinner sig i området där organisationen arbetar: 

”By artfully manipulating the symbols of community and religion, and by offering a milieu of 

moral and psychological comfort which to many appears as the lest recourse, the Shiv Sena has 

shown that it is capable of transforming cynics into dedicated followers.”93 Heuze fortsätter att 
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beskriva denna symbolik: “If the RSS gives ideas, the Congress gives the style, the Sena itself 

brining its genius simplification of both.”94  

    Det sociala arbetet går alltså hand i hand med det politiska. Shiv Sena arbetar för, och 

eftertraktar, en närvaro i alla rum inom samhället. Shiv Sena fick kort efter sin uppkomst 

specifika arbetsuppgifter, och beroende på vilken underavdelning, specifika funktioner. Det 

vanligaste är små kontor placerade i städerna. Under vardagar är dessa alltid bemannade och är 

behjälpliga med vad Gupta beskriver som: ”They handle all kinds of problems ”from husband-

wife quarrels to leaking pipes and employment problems”95 Organisationens behjälplighet är dock 

endast tillgänglig för en viss typ av människor: ”They accept all kinds of people too, regardless of 

their caste or religion, but never a communist (if he is known to be one). Christians and Muslims 

can be seen frequenting their offices often enough, though one only rarely comes across a South 

Indian in their Shakha offices.”96 Vilka som är välkomna har ändras genom åren. 1980-2000 fick 

Shiv Senas underavdelningar strängare direktiv om vilka som skulle få hjälp. Största skillnaden var 

om muslimer och kristna inte längre var välkomna.97 På kvällarna är cheferna för avdelningar 

närvarande och därmed ökar antalet ”kunder”.  

    Shiv Sena etablerade med hjälp av sina kontor, erbjudanden och taktik en mycket synlig 

närvaro i städerna Bombay och Thane. Organisationen fick även genom sina metoder ett rykte av 

att stödja människor som är i behov av hjälp. Gupta citerar en avdelningschef för Shiv Sena som 

exemplifierar om ett vanligt arbete: ”When they come to know that we are form the Shiv Sena 

half our job is done. But if this does not work then we look around and see if there are any 

unauthorized structures and the like in the factory”98 Heuze beskriver samma fenomen: “The 

Shiv Sainiks at the top are fond of saying in this regard that they have “the courage to soil their 

hands”, to do “all the dirty work”.99 

    Shiv Sena övertar ofta många av statens lokala arbetsuppgifter: bygga och reparera vägar samt 

ordna med dränering av avlopp och gräva brunnar. Organisationen fyller på så sätt en statlig roll, 

vilket den ofta skryter med. 

    Medlemmarna i Shiv Sena hamnar ofta i onåd med statens polisiära verksamheter och i 

klammeri med rättvisan. Men om medlemmen i fråga gör något av detta under organisationens 

verksamhet, eller har fått order av någon högre uppsatt i Shiv Sena, hjälper organisationen 
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honom. Shiv Sena har ett stall av advokater och jurister, som i vissa fall inte är medlemmar, men 

ska finnas lätttillgängliga ifall organisationen behöver dem.100     

    Logiken i Shiv Senas politiska och sociala arbete är organisationens sätt att byta mellan 

ideologiska synsätt. Beroende på vilket problem eller vilket ställningstagande den ska ta ställning 

till kan det lika mycket bottna i ett nationalistiskt som i ett religiöst perspektiv. Shiv Sena började 

sitt politiska och sociala arbete i kampen mot kommunismen, vilket organisationen genom 

Hindutva såg som en nationalistisk kamp. Vid en senare tidpunkt flyttade Shiv Sena över sitt 

missnöje till den muslimska befolkningen ur ett religiöst perspektiv, då organisationen betonade 

sin hinduiska identitet. Detta sätt att tänka försvann under 80-talets senare hälft när Shiv Sena 

började framhäva de nationalistiska idéerna och styrka sin kamp mot muslimerna genom 

Hindutva istället för hinduismen.101 Joshi beskriver skiftandet av perspektiv: ”During the summer 

of 1969, Shiv Sena volunteers were involved in two serious communal riots. Overplaying the 

communal card, however, may not be in the best interests of the Shiv Sena. Apart from the wide 

repercussions, this would transform it into a militant Hindu communal organization. Electorally 

it will either have to align itself with the Janata Sangh or face the prospect of splitting the Hindu 

communal vote with that party.”102  
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4. Diskussion och analys  
 

 

Materialet som har studeras inför detta arbete har haft olika funktion. Deras syften är att klargöra 

varierande komponenter och faktorer om, för att nämna några exempel, Shiv Senas organisation, 

struktur, politiska mål och handlingar. Det finns både likheter och skillnader på materialet som 

har används i uppsatsen, men ett återkommande tema är Shiv Senas stundtals skiftande väg in på 

den politiska scenen. Detta tema behandlas tillsammans med att försöka förklara och förstå 

organisationens sociala arbete, ett socialt arbete som till en början inte var något mer än en 

nationalistisk reaktion mot samhällets orättvisor för Marathifolket och som genom en eskalering 

slutade med Shiv Senas plats som politiskt parti i städerna Bombay och Thane. Organisationen 

observerade sin omgivning och agerade efter vad de trodde att människor ville uppnå. Den 

speglade sitt syfte och sitt mål mot vad de själva ansåg att samhället skulle tycka vara rättvist.  

    Materialets likheter kan tydliggöras i några sublima kategorier. Dessa är Shiv Senas historiska 

och reaktionära uppkomst, något som tydliggör organisationens politiska motiv och sociala 

arbete. Vidare ligger det i artiklarnas intresse att försöka förstå Shiv Senas ökade popularitet och 

påskyndande in till politiken. Detta likställer materialet med förståelsen av Shiv Senas politiska 

struktur. Likheter i litteraturen är även en betoning på Hindutvas ideologiska tankesätt och de 

tidigare nationella organisationerna som på många sätt banade vägen för Shiv Senas 

nationalistiska kamp. Materialet gör en observerande distinktion mellan nationalismen på 

nationell nivå och den hos mindre organisationer som Shiv Sena. Den påpekar likheter och 

olikheter, den bollar idéerna och ageranden mellan de olika organisationerna för att försöka 

tydliggöra och tolka hur nationalismen ser ut i samhället.  

    Materialet har var mycket behjälpligt för att tolka Shiv Sena ur en mängd olika infallsvinklar. 

Genom att det skiljer sig på många olika sätt så har det under studien och i slutändan skapat en 

bra och övergripande bild av Shiv Sena utifrån mina frågeställningar.  

    Det är ingen hemlighet att Shiv Sena jobbar för att etablera sin agenda i sitt nuvarande och 

dåvarande skede. Artiklarna, som är basen för uppsatsens tredje kapitel, visar och accentuerar alla 

praktiska och teoretiska våldsmetoder. Viktigt att nämna är att man inte kan man prata om alla 

medlemmar i Shiv Sena som en homogen struktur, utan att ett objektivt synsätt av organisationen 

i helhet måste användas. Men den har vid flera tillfället anklagats för att ligga bakom våldsamma 

demonstrationer, attentat mot muslimer samt mord på politiska motståndare, och sett utifrån en 

diskursiv praktik har flera av organisationens ledare blivit juridiskt åtalade som ansvariga. Ingmar 

Karlsson skriver: ”… snarare betecknas [det] som ett nationalistiskt parti som använder sig av 
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religionen för att nå sina politiska syften…”103 Shiv Sena säger själva att deras organisation inte 

lägger alltför stor tyngd på att identifiera sig med en religiös tillhörighet, utan använder sig av 

religiositeten i samhället som systematiskt verktyg och klassificering av människor. Ideologin 

Hindutva förtalar hinduismen som sedvanlig religion, men lyfter upp den som en enande kraft 

och en gemensam identitet. Den förkastar dock andra religioner och talar om dessa ur en 

traditionell synvinkel.  

    Shiv Senas arbete kan ses som ett resultat av att det indiska samhället är på väg mot en 

förändring. Begreppet kommunalisering återkommer i flera fall i litteraturen och materialet som 

en ständig närvarande kraft i nationalismens framväxt. Kommunalisering har visat sig vara ett 

stående inslag i vilket nationalismen i Indien har sin plattform. Den erbjuder den effektiva 

dragkraft som gynnar Shiv Senas arbete. Sociala, ekonomiska och religiösa likheter mellan 

människor som hamnat utanför globaliseringens informationssfär är också en kraftfull 

rekryteringsplattform i ett identitetsskapande.   

    Shiv Sena är inget unikt fenomen i Indien utan visar på ett samhällskoncept som existerar i 

flera andra städer. Joshi beskriver det som: ”Almost every state has a sena, either crusading for 

the cause of the local population against other or functioning as storm troopers for a political 

party.”104 Varför uppkommer lokala organisationer och politiska rörelser? Litteraturen förefaller 

ge ett likgiltigt svar på denna fråga: Organisationer som Shiv Sena blomstrar på decentraliseringen 

av stater. De representerar ett skikt som fattas i samhället och blir därför en extrem manifestation 

av misstycke för lokala invånare mot utomstående, ett slags ”vi och dem”.  

    Som tidigare nämnts arbetar Shiv Sena framförallt som en social institution. Den har ofta 

uppfattats som direkt närvarande för människor, oberoende klasstillhörighet.105 I en studie gjord 

av tidningen Economic and Political Weekly frågades 100 män i åldern 30 till 60, som inte tillhör 

Shiv Sena, vad de hade för uppfattning om organisationen som politiskt och socialt system: 20 % 

definierade den som ”en grupp ungdomar som vill göra något för samhället”. 10 % såg ledarna 

som ”hinduer som vill rättfärdigat försvara hinduismen”. 30 % pratade om den som ”en samling 

av våra lokala arbetslösa pojkar”. 20 % kritiserade organisationen och karaktäriserade den med 

ord som våld, kommunalisering och utpressning. De sistnämnde 20 % uttryckte ingen åsikt.106 

Även om undersökningen endast innehöll 100 personer, och i många fall inte kan ses som det 

normgivande, så finner jag det anmärkningsvärt att en organisation som arbetar inom politiken, 
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och framförallt har ett stort inflytande på människors vardag, ändå relateras till våld och 

utpressning av endast två av tio personer. 

    Shiv Sena förhåller sig alltså till religion som ett sätt att kategorisera människor. Den titulerar 

fiender till organisationen och motståndare till samhället som muslimer, kristna, buddister, eller 

av annan religiös tillhörighet än hinduismen. Organisationen ser inte ner på hinduismens 

anhängare, men lyfter inte heller upp den som en positiv religion. Shiv Sena arbetar inom 

diskursen kommunalisering. Hinduismen blir inom kommunaliseringen en viktig komponent för 

att Shiv Sena ska fungera. Den är plattformen för medlemmarnas delade sociala, ekonomiska och 

politiska intressen.  

    Jag vill avsluta detta kapitel med att nämna hur min studie främst förhåller sig till den 

historiska aspekten av Shiv Sena, en infallsvinkel som gärna kan kompletteras med arbete om 

organisationens nuvarande arbete, eller teorier om hur Shiv Sena kommer fortsätta sitt politiska 

och sociala arbete i framtiden. Vidare vill jag betona att ett intressant perspektiv för framtida 

studier om Shiv Sena skulle vara det om klass- och kasttillhörigheten bland medlemmarna, vilken 

typ av ekonomisk bakgrund som bidrar till den revolterande färden bland politiska 

organisationer. Kastsystemet är också en intressant utgångspunkt och borde kombineras med den 

ekonomiska aspekten. Tillsammans, med den religiösa överblicken, bidrar de både till ett unikt 

samhällsfenomen som man inte hittar någon annanstans än i Indien.    
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5. Slutsats 
 
 
   
 Frågeställningen i denna uppsats har varit följande:  

 

1. Hur definieras Shiv Senas politiska motiv och förhållningsätt i förhållande till Hindutva? 

2. Vilka är de historiska orsakerna kring organisationen Shiv Senas uppkomst och hur 

arbetar organisationen på ett socialt plan?  

 

Jag har kommit fram till dessa slutsatser: 

 

1. Shiv Senas politiska motiv är en tirad av skiftande tolkningar om den nationalistiska ideologin 

Hindutva, skriven av upphovsmannen Vinayak Damodar Savarkar. Organisationens säregna 

tolkningar är framförallt synliga i några unika grundbegrepp som inte existerar i några andra 

politiska organisationer, vilka, precis som Shiv Sena, hävdar att Hindutva är grunden i deras 

politiska plattform. Första delen är att Shiv Senas underställda är till största delen medlemmar av 

den etniska minoriteten marather. Folkgruppen är genom den politiska ideologin ”sons of the 

soil” den gruppering som Shiv Senas nationalism försvarar och arbetar för. Organisationen 

betonar sin marathiska tillhörighet före en hinduisk tillhörighet och har därför applicerat sin 

nationalistiska utgångspunkt i marathigemenskapen. Även om ”sons of the soil” innefattar en 

bred beskrivning av vilka som får tillhöra definitionen är den hierarkisk uppställd och utesluter 

alla människor som inte identifierar sig som hinduer. En förekommande tanke är att Shiv Sena 

har tagit den hinduiska nationalismen och förminskat den för att infatta sig på en specifik 

geografisk plats, delstaten Maharashtra och framförallt i städerna Mumbai och Thane. 

    Shiv Sena följer även Hindutvas invändningar mot religiös tillhörighet och identitet hos sina 

medlemmar. Organisationen lägger inte officiellt några politiska bestämmelser kring religiositet, 

utan hävdar att nationalismen är en ideologi som inte stärks med en religiös tillhörighet. Dock 

finner Shiv Sena att striden mot religion, framförallt hinduismen, inte bidrar till något positivt, 

vare sig politiskt eller socialt. Shiv Sena accepterar därför en religiös närvaro och använder 

religionen som ett verksamhetsfält med den sociala fördelen av gemenskap, identitet och tillit. 

Shiv Senas förhållningssätt till hinduismen är alltså av rent strategisk karaktär. Den rekryterar 

människor, använder hinduismen som samlingsplats samt trycker på religionens plats i samhället 

genom uppdelandet av hinduism kontra islam, kristendom, judendom, etc.  
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    Savarkar betonade, genom sin ideologi, att den sanna mottagaren av hans lära äger samma 

historia, språk, religion och geografisk tillhörighet. I Shiv Senas fall är detta inte avspeglat på en 

nationell nivå, utan yttrar sig för marather i ”det stora kungariket” Maharashtra.  

     

2. Shiv Sena uppkom som ett resultat av den nationalistiska våg som kontinuerligt hade svept 

över Indien sedan 1920-talet. Uppkomsten var en följd av social, ekonomisk och psykologisk 

misstrogenhet hos den marathiska minoriteten. Den förminskade en nationell ideologi till att 

passa in på deras existens och villkor.  

    Shiv Sena har effektiviserat sin politiska agenda och sin publicitet genom att fungera som både 

en politisk institution och genom att gruppera sitt sociala arbete på lokal nivå. Organisationen 

växte snabbt genom att distribuera sin arbetskraft på ett snabbt och effektivt sätt på platser där 

den behövdes. Den tog en institutionell plats i städerna där statens försök att fylla det 

tomrummet som fanns hade misslyckats. Shiv Sena blev en välorganiserad social institution där 

medlemmarna inte ifrågasatte direktiv från högre uppsatta, vilket ofta statens institutioner hade 

byråkratiska problem med.    

    Genom våldsamma metoder, hot och utpressning har Shiv Sena arbetat sig fram till en större 

social plattform och ökade sitt territoriella område likt organiserad brottslighet. Organisationen 

hjälper såväl som den pressar lokala verksamheter på pengar och material i utbyte mot beskydd. 

Verksamheter, affärer och arbetsplatser i ett område ockuperat av Shiv Sena får oftast möta 

ultimatumet ”mot eller med”. Om personen i fråga väljer att inte ansluta sig eller betala Shiv Sena 

pengar väljer den en framtid kantat av hot, bojkott och trakasserier. Shiv Sena vinner även mark 

genom att vara behjälplig med allt från att laga vägar, vattendistribution till arbetskraft. Detta 

arbete liknar det man finner hos olika typer av välgörenhetsorganisationer och är den verksamhet 

som Shiv Sena gärna skyltar med.  

    Shiv Sena arbetar utifrån begreppet direktaktion, som i praktiken handlar om att fortast möjligt 

agera mot ett problem som uppstår. Agerandet är oftast direkt länkar till att skicka medlemmar, 

politiska aktörer eller högt uppsatta och inflytelserika personer. Organisationen exponerar gärna 

denna metod och betonar dess effektivitet.  

    Shiv Senas sociala och politiska arbete symboliserar en manifestation av fientligt sinnelag mot 

utomstående som inte delar organisationens ställningstagande och ideologiska intressen.   
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