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Nya böcker om Indien, Kina och FN 
samt Nepal och Sydkorea                                                                         

 
 

Henrik Sundbom, som är skribent, företagare och Indienkännare, publi-
cerade nyligen boken På spaning efter det nya Indien (Timbro förlag, 251 
sidor). I förordet lyfter han fram entreprenörskap som ett bestående 
intryck från årliga besök i Indien sedan 2008. Det visar sig i en ” … inne-
boende förmåga att stega upp nya vägar där terrängen tycks oframkomlig” 
(s. 10). Indiens framtid bedöms vara ljus: ”… alla företag med interna-
tionella ambitioner måste förhålla sig till landet som marknad och kon-
kurrent” (s. 10). Samtidigt är upplysningen i prologen att avsaknaden av 
en välfungerande inre marknad leder till att lastbilstransporter ofta tar 
lång tid ett tydligt exempel på att Indien har problem att övervinna.                                                                                                                                                           
                                            
Modern historia, klyftor och kastsystem                           
Kapitel 1 - Indiens moderna historia - innehåller de viktigaste uppgifterna 
om den politiska och ekonomiska utvecklingen i Indien före och efter 
självständigheten 1947. Ekonomin hämmades länge av byråkratiska hin-
der, men efter att reformer började genomföras 1991 förbättrades situa-
tionen betydligt. Indien är en demokrati som dock styrdes odemokratiskt 
under Indira Gandhis första tid som premiärminister 1966-1977. Viktiga 
händelser som morden på Indira Gandhi 1984 och hennes andre son Rajiv 
1991 beskrivs väl, likaså maktskiftena sedan 1996. Utmärkt är att kapitlet 
i slutet har en kronologi över de viktigaste händelserna. 
 Kapitel 2 - Klyftor och klassresor - lyfter fram förändringar sedan 
1991: antalet absolut fattiga har minskat med 200 miljoner och en stor 
medelklass och en ny grupp av superrika har vuxit fram. Författaren 
betonar svårigheterna att mäta klasstillhörighet och citerar olika bedö-
mare. Välståndsökningen möjliggör social mobilitet: det finns en dröm 
om att klättra. Nationalekonomen Amartya Sens beskrivning av det 
moderna Indien som ”öar av Kalifornien i en ocean av Afrika söder om 
Sahara” lyfts fram som en träffande karakterisering av landets utveckling 
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med kontrasterna i Bombay som konkreta exempel. Den djupaste klass-
klyftan i det moderna Indien går dock mellan stad och land, men även på 
landet går utvecklingen framåt.  
 I kapitel 3 - Kastsystemet: världens mest seglivade hierarki - sägs först: 
”Kastsystemet är ett svårt hinder för Indiens sociala, politiska och ekono-
miska utveckling.” Det styr olika samhällsgruppers roller, egenskaper och 
relationer samt förbjuder social mobilitet. Människor med låg kast och 
därmed i en särskilt utsatt situation utgör halva befolkningen. Kastord-
ningen är emellertid svårare att upprätthålla i de moderna storstädernas 
anonymitet än på landsbygden. Nu håller Indien på grund av den nya 
marknadsekonomin att förvandlas från ett kastsamhälle till ett klassam-
hälle, något som innebär att klassbarriärer bryts.  
 
Äganderätt, fabriker, miljöförstöring och global uppvärmning 
I kapitel 4 - Äganderätt på undantag – framkommer att i Kolkata (Cal-
cutta) är till skillnad från i Europa tömningen av grönsaker på en lastbil 
inte automatiserad. Facket gick emot kravet på installation av en kran, 
eftersom arbetstillfällen skulle försvinna. Dragrickshaws finns kvar, trots 
försök att förbjuda dessa. Ytterligare en kontrovers var placeringen av en 
bilfabrik som skulle tillverka en billig småbil. Mark utanför Kolkata fri-
gjordes för bygget, men p.g.a. starka protester sattes fabriken upp i Guja-
rat i nordvästra Indien. Även dammprojektet Sardar Sarovar längs floden 
Narmada väckte starka protester. Indiens regelverk för markegendom är 
byråkratiskt, vilket gör en lagfart oåtkomlig för de flesta. Äganderättens 
betydelse är otvetydig: ”Den som inte äger sin mark kan inte investera 
långsiktigt” (s. 102). 
 Kapitel 5 - Fabriken: ett första steg ur fattigdom - har som tema Indi-
ens textilindustri som sysselsätter omkring 40 miljoner människor, svarar 
för runt fem procent av BNP och elva procent av exporten. Bara jordbru-
ket och servicesektorn sysselsätter fler. Under kolonialtiden motarbetades 
en inhemsk industrialisering, men sedan 1947 har bl.a. en stor bilindustri 
vuxit fram som dock p.g.a. undermåliga bilar är skyddad från utländsk 
konkurrens. Under senare tid har även IT-sektorn expanderat. Behovet av 
att skapa jobb utanför jordbruket är stort.  
 I kapitel 6 - Miljöförstöring och global uppvärmning - sägs att indi-
erna bryr sig allt mer om sin närmiljö. Författaren drog under besöket i 
New Delhi i december 2015 på sig en flera månader lång smoghosta. Sta-
dens luftföroreningar beror både på att den är omgiven av torr ödemark 
och att fordonstrafiken är så omfattande. Enligt World Health Organi-
zation (WHO) ligger 22 av världens 50 mest förorenade städer i Indien. 
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Och fler dör av dålig luft i hemmet än av sjukdomar orsakade av under-
måligt vatten och avlopp.       
 
Globalisering - lokalisering, entreprenörskap och välfärd 
I kapitel 7 - Globala vanor, lokala varor - får man reda på att McDonalds i 
Indien inte säljer cheeseburgare, eftersom dessa innehåller nötkött. I 
stället säljs Chicken McGrill som är kryddad med rödlök, tomat och grön 
chutney. Snabbmaten blir alltmer typisk indisk varje gång författaren 
besöker Indien. Mönstret med arrangerade äktenskap håller på att för-
svagas. Även om produktionen är tillräcklig, är mat en bristvara p.g.a. 
invecklad statlig byråkrati. 
 Kapitel 8 - Entreprenörer och innovatörer - beskriver författarens 
upplevelser av kommersen i New Delhi som består både av den ekono-
miska eliten och informell verksamhet. Det beräknas finnas ungefär tio 
miljoner gatuförsäljare i Indien, varav bara cirka fyra procent har tillstånd 
för sin verksamhet. De måste betala regelbundna mutor till polisen för att 
kunna arbeta. Att registrera ett företag är komplicerat. Den informella 
sektorn utgör över 60 procent av landets BNP så många människor som 
ogillar försäljarna är för sin vardag beroende av dem. Författaren kallar 
entreprenörsandan ”… en fundamental del av den indiska kulturen” (s. 
147). Indier bosatta i USA har blivit framgångsrika entreprenörer. 
 I kapitel 9 - Välfärd – för alla - sägs att utbildning är mycket viktigt 
för indier, men det finns alldeles för få skolor. De som finns håller ojämn 
kvalitet. Därför finns det privatskolor som endast riktar sig till fattiga 
familjer. År 2009 godkände regeringen ”The Right to Free and Compul-
sory Education” som garanterar rätten till grundskola på rimligt avstånd 
från hemmet för alla barn i åldrarna 6-14 år. Eftersom Indien för första 
gången har visat ambitionen att alla barn ska gå i skolan, är den en mil-
stolpe i skolpolitiken. Det nya regelverket förbjuder av staten icke god-
kända skolor. För att tillåtas måste skolorna följa en statlig läroplan, något 
som kritiserats för att underminera mångfalden inom skolsystemet.  
 
Korruption, kvinnovåld, tolerans och tornets skugga 
Kapitel 10 - Korruption och kvinnovåld - refererar först till avslöjandena i 
april 2016 om rika människors konton i Panama. Få av fifflarna var från 
Indien, men korruptionen och skatteflykten är omfattande. En grund för 
korruptionen lades av License Raj - tillståndsväldet - som därför måste 
åtgärdas. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex låg Indien 
år 2015 på plats 76 av 167. Efter en fyra dagar lång strejk i april 2011 av 
anti-korruptionsaktivisten Anna Hazare (man!) gick regeringen med på 
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att en folkombudsman skulle utses för att granska korruptionen på alla 
nivåer. Kapitlet avslutas med en redogörelse för gruppvåldtäkten på en 
buss i Delhi den 16 december 2012 av studenten Jyoti Singh Pandey (23) 
som senare avled. Till följd av händelsen utbröt omfattande demonstra-
tioner och tystnaden kring sexuellt våld bröts. Kvinnornas trots allt för-
bättrade samhällsposition oroar patriarkatets försvarare.  
 Kapitel 11 - Tolerans på indiskt vis – säger att det i den indiska kul-
turen i tusentals år har funnits det tredje könet hijra som klär och uppför 
sig som kvinnor. En förklaring är att i hinduismen har gudomarna alltid 
både en manlig och en kvinnlig sida. Bakom termen döljer sig sexuellt 
förtryckta människor som blivit utstötta av sina familjer och bor tillsam-
mans i isolerade samhällen. De klär sig som kvinnor och lever oftast på 
tiggeri och prostitution. Hijror ses som personer som varken tillhör det 
ena eller det andra könet. Sedan 2009 har röstlängderna kompletterats 
med ett tredje kön för att ge hijra rösträtt. Sedan en hijra år 1999 valdes 
in i ett delstatsparlament har toleransen för dem ökat. Familjerättsliga 
rättsmål behandlas utifrån olika regelverk beroende på de inblandades 
religionstillhörighet. Spänningarna mellan huvudsakligen muslimer och 
hinduer benämns kommunalism och yttrar sig inte sällan i våld. 
 I kapitel 12 - Avslutning: I skuggan av ett torn - sägs att en uppfatt-
ning både inom och utanför Indien är att klyftorna ökar. Den ekonomi-
ska utvecklingen gynnar de redan rika medan de som mest behöver eko-
nomisk tillväxt inte påverkas. Ändå stiger levnadsstandarden och fattig-
domen minskar för alla samhällsgrupper. Även om farhågor finns för att 
ekonomisk tillväxt ökar ojämlikheten, stöds dessa inte av de ekonomiska 
trender som mäts. Författarens egna anekdotiska intryck från Bombay 
strider dock mot statistiken. Ojämlikheten mellan delstaterna har vuxit. 
Extremt rika människor finns och det går att klättra från botten till 
toppen.       
 Sammanfattningsvis innehåller boken mängder av relevanta uppgifter 
om Indien som är baserade på litteraturen om landet, författarens egna 
upplevelser och indier han har intervjuat. Dessa presenteras på ett lättläst 
sätt. För mig som inte arbetar med och ej har besökt Indien, är boken till 
stor hjälp för att bättre förstå landet. Indien beskrivs i medierna ofta i 
negativa ordalag såsom fattigdom och kvinnoförtryck, men boken visar 
att det samtidigt finns mycket ljusare sidor av landet. Såvitt mig bekant 
finns det inte särskilt mycket skrivet om Indien på svenska, något som 
gör boken ytterst välkommen. Förträffligt är att det finns en karta på den 
indiska halvön, en kommenterad litteraturförteckning för kapitel 1-11, en 
lång litteraturlista och ett personregister för kapitel 1. Den enda bristen är 
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att ett sakregister saknas, men det förtar på intet sätt det positiva helhets-
intrycket av boken som jag varmt vill rekommendera.  
 
Kinas bidrag till FN-deklarationen om mänskliga rättigheter 
Professorn i mänskliga rättigheter Hans Ingvar Roth, som är verksam vid 
Stockholm University Institute for Turkish Studies (SUITS), publicerade 
nyligen boken När Konfucius kom till FN: Peng Chun Chang och FN:s 
förklaring om de mänskliga rättigheterna (Stockholm: Dialogos förlag, 294 
sidor). Boken kom till därför att få forskare har skrivit om filosofen och 
diplomaten Peng Chun Chang (1892-1957) och hans bidrag till FN-för-
klaringens tillkomst 1948.  Författaren kallar FN-förklaringen ”ett av de 
viktigaste skrivprojekten i mänsklighetens histo-ria” (s. 9).  
 I kapitel 1 skildras Peng Chun Changs uppväxt och studietid i USA. 
Hans familj livnärde sig på handel. Han växte upp med en storebror och 
en storasyster och fick uppleva bl.a. det sista kejsardömet, dess fall 1911 
samt den nya republiken från 1912. Efter att ha gått i skolan 1904-1910 
fick han stipendium för att studera pedagogik och filosofi i USA i tre år. 
Efter sin examen 1913 tog han två mastersexamina 1915 i litteraturveten-
skap och pedagogik. Han blev därmed skolad både i gamla konfucianska 
traditioner och i västerländska bildningsideal. År 1916 kom han tillbaka 
till Kina och började undervisa i broderns skola. Tre år senare återvände 
han till USA för att slutföra sina doktorandstudier och försörjde sig 
genom att hålla föreläsningar om bl.a. politik. Han doktorerade 1922 med 
avhandlingen Education for Modernization in China som fokuserade bl.a. 
på betydelsen av en grundläggande utbildning och respekt för den enskil-
da människans speciella behov och förutsättningar.  
 Kapitel 2 handlar om Peng Chun Changs familjebildning, teaterverk-
samhet samt universitets- och diplomatkarriär som präglade mycket av 
hans liv under 1920- och 1930-talen. Han reste frekvent mellan Kina och 
USA. Efter giftermålet med Ts’a Sieu-Tsu 1921 fick paret fyra barn. Till-
baka i Kina 1922 började han arbeta på skolor och universitet, bl.a. som 
professor i filosofi 1926-1937. Teaterintresset från den första studieperio-
den i USA bestod. I mitten av 1930-talet blev Peng Chun Chang p.g.a. 
konflikterna mellan Kina och Japan, som började med invasionen av 
Manchuriet 1931, alltmer involverad i utrikespolitiska frågor. Tack vare 
framgångsrika kampanjer i Europa för Kinas sak gentemot Japan erhöll 
han diplomatposter i Turkiet 1940-1942 och i Chile 1942-1944.  
 
FN-representant 
I kapitel 3 framkommer det att efter FN:s tillkomst 1945 blev Peng Chun 
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Chang Republiken Kinas representant. Fr.o.m. 1946 deltog han i arbetet 
med att skriva FN-förklaringen om de mänskliga rättigheterna som en av 
de mest drivkraftiga delegaterna. Efter krigsslutet 1945 övergick det dåligt 
fungerande samarbetet mellan nationalister och kommunister under kri-
get mot Japan (1937-1945) till inbördeskrig som de senare vann, varefter 
Mao Zedong år 1949 utropade Folkrepubliken Kina. När Kuomintang-
regeringen flydde till Taiwan samma år blev Peng Chun Changs position i 
FN alltmer ifrågasatt - särskilt av Sovjetunionen. År 1952 fann han att han 
inte längre representerade Kina utan en ö utanför kusten och sade upp 
sig.    
 Kapitel 4 säger att han efter att länge ha upplevt Republiken Kina 
blev alltmer avvisande till de ideologiska alternativen Kuomintang res-
pektive kommunisterna. För hans arbete med FN-förklaringen var särskilt 
de klassiska filosoferna Konfucius (551-479 f. Kr.) och Mencius (372-289 f. 
Kr.) betydelsefulla inspirationskällor. Hans aktivism och många resor ska-
pade splittring i hans familj och modern fick ta hand om de faderliga 
plikterna. Efter att han hade lämnat FN år 1952 levde han ett stillasittande 
liv med få sociala kontakter. Intresset för politiska frågor tycks helt ha 
avstannat under hans sista levnadsår. Kapitlet följs av elva sidor med foto-
grafier av Peng Chun Chang som är tagna vid betydelsefulla tidpunkter i 
hans liv.  
 
Arbetet med FN-förklaringen om de mänskliga rättigheterna  
Kapitel 5 talar om att Peng Chun Chang var vice ordförande i den män-
skliga rättighetskommission som leddes av presidentänkan Eleanor Roose-
velt. Den hade vid sitt första möte i januari 1947 18 medlemmar från 13 
länder. Flera hade personliga erfarenheter av extraordinära grymheter. 
Franklin D. Roosevelt hade i ett kongresstal i januari 1941 talat om rätten 
till yttrande- och religionsfrihet samt frihet från nöd och fruktan. Dessa 
fyra grundläggande friheter blev en central del av FN-stadgan 1945 och 
inspirerade FN:s mänskliga rättighetskommission. Efter det tredje mötet i 
juni 1948 hade det mesta av FN-förklaringen vuxit fram. Civila och poli-
tiska rättigheter fick samma betydelse som de sociala, ekonomiska och 
kulturella rättigheterna. Deklarationstexten antogs av FN:s generalför-
samling den 10 december 1948. Det hade tack vare Förintelsen under 
andra världskriget gått att överkomma de stora ideologiska, kulturella och 
religiösa skillnaderna mellan de 56 medlemsstaterna.  
 Kapitel 6 inleds med uppgiften att den kinesiska närvaron i FN-orga-
nen inte bara bestod av Peng Chun Chang, men han betydde klart mest 
för FN-förklaringens tillkomst. Bland flera jurister var han en av få huma-
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nister, något som kan ha bidragit till hans stora insatser i kommissionen 
där han var allmänt uppskattad. Han betonade att FN-förklaringen skulle 
vara ett brett rättighetsdokument, men var p.g.a. sina pedagogiska erfa-
renheter särskilt intresserad av rätten till utbildning. Han strävade alltid 
efter att förklaringen skulle vara enkel att förstå för att bli ett universellt 
dokument. Förutom de sino-japanska konflikterna var kolonialism i en 
vidsträckt bemärkelse en central utgångspunkt för hans engagemang för 
FN-förklaringen. Han betonade att de mänskliga rättigheterna var univer-
ella. Därför vände han sig emot den kulturrelativistiska kritiken från 
Amerikas antropologiska förening, som menade att FN-förklaringen 
endast avspeglade de västerländska nationernas värdegemenskap, och från 
kolonialmakterna Frankrike, Belgien och Nederländerna som framförde 
uppfattningen att kolonierna inte var mogna för FN-deklarationen.  
 Kapitel 7 säger om Peng Chun Chang att han var den av FN-förkla-
ringens huvudförfattare som mest betonade att den skulle utgå från flera 
etiska traditioner för att bli ett universellt dokument. Han hade tidigare 
hävdat att man inte borde överbetona kulturskillnader mellan väst och 
öst och ville nu genomdriva dokumentets universalitet. Han ville både 
hålla undan metafysiska och religiösa uppfattningar från dokumentet och 
inkludera människor som hade sådana: det gällde att hitta kompromisser 
som alla kunde acceptera. Kina valde att inte framhäva sina egna kultur-
mönster i samband med skrivandet av FN-deklarationen. Ändå finns upp-
fattningen bland forskare som under senare år har skrivit om Peng Chun 
Chang att hans främsta bidrag till FN-förklaringen var ett konfucianskt 
perspektiv, men mot detta kan sägas att texten är tydligt baserad på 
västerländska rättstraditioner. Och även om en egalitär människorättssyn 
är en allvarlig utmaning mot konfucianismens sociala hierarki, var i arbe-
tet med FN-förklaringen begreppen människa och medborgare viktigare 
än sociala relationer. Ett bidrag från den kinesiska idétraditionen som han 
förde in är ren - välvillighet.           
 Kapitel 8 analyserar Peng Chun Changs framgångar och nederlag med 
FN-förklaringen. Han fick igenom att dokumentet skulle vara universellt 
och religiöst neutralt. En av hans mest centrala insatser var att han tog 
problemet med människans inhumanitet mot människan på stort allvar. 
Han var medansvarig för bl.a. artiklarna om rätten till utbildning och reli-
gionsfrihet samt anti-diskriminering. Bland de förslag som han inte fick 
igenom var ett särskilt nederlag rätten till anhållan. Denna betydelsefulla 
rättighet gick tillbaka till Magna Carta från 1215. De flesta länder var 
emot förslaget p.g.a. oklarhet om vilken omfattning rätten skulle få - vilka 
frågor skulle kunna ställas till en domstol? Idén om en rätt att få statlig 
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anställning genom examinationer kritiserades för att mer vara en konkret 
åtgärd än en generell rättighet. Han var påverkad av Kinas patriarkala 
familjedeal och var därför inte särskilt intresserad av kvinnors rättigheter. 
Försvaret för gamla kinesiska traditioner kontrasterade mot hans övriga 
liberala yttranden. 
 
Sammanfattning, tidigare forskning och källmaterial 
Peng Chun Chang kallas ”en kulturförmedlare” mellan Kina och västvärl-
den (s. 253). God kulturell kommunikation var enligt honom att ta hän-
syn till inhemska traditioner och inte att slaviskt imitera eller rakt av för-
kasta idéer utifrån. Att Kina och frågor kring mänskliga rättigheter blivit 
mer aktuella anges som en förklaring till att det har dröjt så länge innan 
han blivit uppmärksammad och att fokus legat mer på några av de övriga 
författarna av FN-förklaringen. Att forskningen om FN-förklaringen och 
dess huvudförfattare kom igång relativt sent kan vara ytterligare en för-
klaring till att hans namn länge varit ganska okänt i breda kretsar. Efter-
som han inte skrev dagböcker eller minnesanteckningar under längre pe-
rioder, är centrala delar av boken en kritisk rekonstruktion utifrån ”skär-
vor” (s. 270). Referenserna omfattar tio sidor.                   
 Sammanfattningsvis är boken en grundlig redogörelse av ett fascine-
rande människoliv med stor betydelse för mänskligheten. Utmärkt är att 
händelseutvecklingen i Kina vävs väl samman med Peng Chun Changs liv. 
FN-förklaringen om de mänskliga rättigheterna borde dock ha varit med i 
ett appendix. Författaren redovisar underlaget för studien i fotnoter och 
har använt sig av ett så kallat samhällsvetenskapligt referenssystem vilket 
innebär att man inte har sidhänvisningar i referenserna, något som gör det 
svårt för läsarna att verifiera uppgifterna. Utifrån min bekantskap med 
författaren finns det emellertid ingen anledning att ifrågasätta att uppgif-
terna inte skulle vara korrekta. Betydelsefulla uppgifter har kommit från 
sonen Stanley (född 1928). Om registret hade varit både ett person- och 
sakregister skulle det ha varit lättare att hitta i boken. Dessa brister förtar 
endast i ringa grad bokens mycket stora förtjänster. Jag vill verkligen 
rekommendera den. 
 
FN-rapport om Nepal 
UN Development Programme (UNDP), som upprättades 1966, publi-
cerade nyligen den på internet tillgängliga skriften Annual Report 2015: 
UNDP in Nepal (Lalitpur: UN House, 56 sidor). Under 2015 drabbades 
Nepal av en kraftig jordbävning i april och fick en ny författning i sep-
tember. UNDP hjälpte till både med återuppbyggnaden efter jordbäv-
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ningen och arbetet med den nya författningen. Under året genomförde 
UNDP utvecklingsprogram i Nepal omfattande 35.7 miljoner dollar. Siff-
ror om uppnådda resultat för återuppbyggnaden efter jordbävningen, 
bekämpningen av fattigdomen, arbetet med styrelseskicket - bl.a. genom 
att göra rättsväsendet mera allmänt tillgängligt - och den nya konstitutio-
nen samt åtgärder för att förebygga översvämningar, leverera energi och så 
plantor räknas upp. FN:s millenniemål 2000-2015 omnämns. Nepal gjorde 
stora framsteg inom ramen för dessa när det gäller att bekämpa fattigdom.  
 Under året avbröts UNDP:s arbete med att bekämpa fattigdomen, 
bygga livskraftiga samhällen och främja uthållig utveckling av jordbävnin-
gen och efterskalven i maj. Efter jordbävningen inriktades arbetet på åter-
upprättande av samhällets styrelsefunktioner, återuppbyggande av infra-
struktur, återskapande av försörjningsmöjligheter och riskhantering av kli-
mat och katastrofer i ett av världens mest sårbara länder för naturkata-
strofer och klimatförändringar. För att bekämpa fattigdomen är skapande 
av arbetstillfällen genom att upprätta småföretag en central strategi som 
framgångsrikt har tillvaratagit lokala resurser. Under 2015 upprättades 
14,200 småföretag mot planerade 10,000.       
 Den nya författningen innebär att Nepal har tagit det sista steget i den 
demokratiska transition som inleddes med fredsavtalet 2006 som avslu-
tade inbördeskriget mellan regeringstrupperna och maoisterna. Under året 
samarbetade UNDP nära med den konstituerande församlingen, regerin-
gen och de politiska partierna i arbetet med författningen. Implemente-
ingen är dock svår till följd av politiska spänningar som försvårar möjlig-
heterna att skapa uthållig utveckling. UNDP samarbetar därför med olika 
parter för att främja en dialog. Författningen innehåller stadgar om kvin-
nors deltagande i politiken, däribland att en tredjedel av parlamentsleda-
möterna måste vara kvinnor. Trots denna stadga och att en kvinnlig presi-
dent - Bidhya Devi Bhandari - och en kvinnlig talman - Onsari Gharti 
Magar - utnämndes, rankades Nepal 2015 bara som nummer 110 av 145 
länder i genusjämlikhet.   
 Utmärkt är att skriften utöver att ge en rad faktauppgifter också inne-
håller bilder, faktarutor, en karta över UNDP:s närvaro i Nepal och en 
förkortningslista. Den enda bristen är att den nästan bara är skriven från 
UNDP:s perspektiv och endast har med några få nepalesers egna uppfatt-
ningar om UNDP:s arbete. Det gör det svårt att bedöma hur befolkningen 
konkret har berörts av de många positiva resultat som räknas upp. Ändå 
ger skriften en god bild av UNDP:s arbete i Nepal under 2015 och är där-
för läsvärd.    
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Levnadsskildring från Sydkorea 
Författaren Kim Ki-dong, som är född 1938 under den japanska kolonisa-
tionen av Korea (1910-1945), publicerade 2010 I Azaleans tid: en koreansk 
barndrängs minnen (134 sidor) som i år har översatts till svenska. I föror-
det betonar han sin kärlek till azalean som påminner honom om sitt för-
flutna: ”Jag skrev den här självbiografin för att visa mina ättlingar och lär-
jungar att jag älskar dem, och för att bli älskad av dem” (s. 5).   
 I det första kapitlet skriver författaren om sin barndom som han 
under knappa förhållanden tillbringade på landsbygden. Han var det fem-
te barnet av åtta. Fadern var en lärd man och mamman kringvandrande 
försäljerska. Kim Ki-dong berättar att han i skolan sjöng den japanska 
nationalsången och bugade för den japanske rektorn. Rektorn kallade upp 
en koreansk lärare som han gav en hård örfil och sedan kallade ”Du dum-
me koreanske valp!”. När eleverna började snyfta röt rektorn ”Dumbom!” 
och varnade dem för att de skulle straffas om de som läraren talade kore-
anska i skolan. Efter att senare ha följt sin kompis förslag att på mark-
naden hämta ett paket som luktade rutten fisk förde fadern honom till 
polisstationen, där han efter förhör frigavs. Fadern slog honom sedan med 
en käpp, skällde ut honom och begärde att han skulle skriva tio uppsatser 
eller självreflektioner. När han i årskurs fem lämnade in självreflektionen 
”Min sorg” som läxuppgift vann den första pris och han steg i klassens 
rankning från nummer 69 till nummer nio.  
 
Levande skildring av Koreakrigets fasor  
Kapitel två beskriver levande situationen i och omkring hembyn efter 
Koreakrigets utbrott den 25 juni 1950 i detalj. Skolan stängdes och fylldes 
under dagarna av sydkoreanska poliser och soldater. Nordkoreanska sol-
dater intog byn där Kim Ki-dongs familj bodde. På grund av att hans äldre 
broder anslöt sig till den sydkoreanska armén utsattes hans fader för en 
halv dags tortyr. Senare blev Kim Ki-dong, hans kusin och en flicka de 
eskorterade tillfångatagna, varvid han blev livrädd och flickan våldtagen. 
Flera av författarens kusiner dödades.  
 I kapitel 3 beskrivs först hur fadern gjorde Kim Ki-dong till adoptiv-
son hos en släkting. Han blev sedan dräng hos herr Cho. Syftet var att 
kunna betala tillbaka lånen fadern hade tagit av Cho för att bekosta skol-
gången som Kim Ki-dong längtade så mycket efter. Han hämtade dagligen 
ved på Wolsanberget (månberget) som han kallar sin ”enda vän” och ”sko-
la” (s. 47). Kim Ki-dong arbetade av faderns skuld. 
 Följande kapitel skildrar hur han lämnade Wolsan för att kunna stu-
dera. I stället för att uppfylla sitt mål fick han arbete hos skolrektorn i 
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staden Yesan. Här träffade han sin syster som blev bortgift ett år senare. 
Kim Ki-dong blev senare svårt sjuk men återhämtade sig. Efter faderns 
död fick han ta ansvar för och försörja familjen, men det var svårt efter-
som hans lön som springpojke åt Yesans kreatursförbund var låg. Uppgif-
ten blev ännu svårare när han såsom framkommer i följande kapitel även 
fick ta hand om en av kusinernas fruar.  
 I kapitel 6 beskrivs hans möte med kyrkskolelärarinnan Kang-Soon 
som Kim Ki-dong blev kär i under en tid då han behövde en fru som 
kunde vara ett stöd för honom. I kapitlet efter sägs det att han hade bör-
jat gå i kyrkan. Hans förtvivlan efter att många av djuren han hade hand 
om på gården hade dött ledde till att han började måla oljemålningar. 
Dessa sålde han vid en tid då han inte kunde återuppta springpojkejobbet 
utan fick ta jobb inom jordbruket. När han blev av med jobbet fick han 
allt svårare att klara sig och började till och med tänka på att begå själv-
mord. Som framgår i kapitel 8 bestod hans kärlek till Kang-Soon som han 
gifte sig med 1962. Kim Ki-dongs stora rädsla blev nu att riskera att hon 
blev gravid och han åkte därför till sin hemort för att under 40 dagar be i 
syfte att kunna leva med henne utan denna risk. Han reflekterade nu 
även över det eländiga liv han hade haft. När han reste tillbaka blev Kim 
Ki-dong och Kang-Soon ett riktigt par. Hon önskade att han skulle tro 
helhjärtat på Gud.  
 
Kim Ki-dong blir väckelseevangelist 
Kim Ki-dongs liv med kyrkan är det följande kapitlets tema. Kyrkan gav 
honom kraft, mod samt en stark vilja att genom mission sprida Guds ord. 
Utan att ha gått på teologihögsklan gjorde han gjorde sig ett namn som 
väckelseevangelist och fick inbjudningar om att komma och leda väckel-
semöten. Samtidigt innebar äktenskapet att han befriades från den känsla 
av utanförskap han dittills hade levt med och han berömmer hennes 
insatser. Paret fick en son.  Så småningom kunde Kim Ki-dong börja stu-
dera på en teologihögskola. Dessförinnan hade han fått sitt grundskole-
intyg år 1960.  
 Även i kapitel tio skriver författaren om sitt liv som evangelist som 
han lade ner hela sin själ i: han hade funnit sin väg i livet. Han kom att 
inse att för att lyckas som pastor var ingivelse och självuppoffring de vik-
tigaste egenskaperna. Förtroende, övertygelse och tro på Kristus var grun-
den för hans arbete. I kapitel elva säger författaren att han startade en 
egen församling parallellt med att han föreläste i andra församlingar, vil-
ket mångdubblade hans arbetsbörda. Att bygga en egen gudstjänstlokal 
och framförallt att finansiera bygget visade sig vara besvärliga uppgifter 
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som dock till slut gick att lösa. 
 Författaren skriver i kapitel 12 att kyrkan stadigt fick nya medlemmar 
och därför behövde mer utrymme. Problemet löstes genom att sprida ut 
verksamheten på flera mindre kyrkobyggnader. Kyrkans verksamhet kom 
med tiden att rikta sig mot hela världen och fick därför slutligen namnet 
Christian World Mission Center. Kim Ki-dong arbetade även som lektor 
och under skolloven som träningslägerledare. Han fick för att genom goda 
gärningar ha utövat en praktisk teologi ute i samhället en professorstitel 
vid South Baptist University i Missouri. I kapitlet skriver han även om 
sitt testamente - bl.a. att han vill bli kremerad.  
 I bokens sista kapitel återkommer han till Wolsanberget som påmin-
ner honom om hans fattiga barn- och ungdom. Wolsan är nära samman-
flätat med drömmarna om framtiden så tankarna på platsen gör honom 
nostalgisk. Wolsan var hela hans värld som ung och är nu den skattkam-
mare ur vilken hans diktning hämtar sin inspiration. Han älskar att skriva 
och ville som pastor bli diktare och prosaförfattare, eftersom han upp-
fattade romangenren som alltför världslig. Som pastor vittnade han om 
himmelriket och den andliga världens sanning medan romanen inte är 
sanning. Essäer, prosa och poesi är hans sanna jag sedan debuten 1997.   
 Översättningen är välgjord och språket flyter fint. Förträffligt är att 
det i slutet av boken finns uppgifter om Kim Ki-dongs karriär, utmärkel-
ser och litterära verk, varav fem stycken är uppräknade. Min enda 
anmärkning är att författaren borde ha angett årtal i berättelsen mycket 
oftare för läsvänlighetens skull. Som en levnadsskildring som väver sam-
man författarens liv med dramatiska händelser i Koreas moderna historia 
vill jag rekommendera boken.  
 
Roman om Kwangjuupproret 1980 
Författaren och poeten Han Kang (1970-) gav 2014 ut romanen Sonyôn-i 
onda - Pojken kommer. Eva Johansson översatte 2016 den engelska utgåvan 
till svenska med titeln Levande och döda (Natur & Kultur, 246 sidor). 
Förordet, som är skrivet av översättaren Deborah Smith, presenterar den 
politiska utvecklingen i Sydkorea 1979-1980. Tonvikten ligger på uppro-
ret i Kwangju 18-27 maj 1980 mot landets nye starke man Chun Doo-
hwan som var protegé till den i oktober 1979 mördade president Park 
Chung-hee. Han Kang är själv född i Kwangju. Upproret föregicks av att 
Chun Doo-hwan med rykten om nordkoreansk infiltration som före-
vändning utvidgade krigslagarna till hela landet, stängde universiteten, 
förbjöd politiska aktiviteter och ytterligare inskränkte pressfriheten. Att 
protesterna bröt ut just i Kwangju berodde mycket på att en av de ledan-
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de oppositionspolitikerna - Kim Dae Jung (1924-2009) - är från den syd-
västra landsdelen. Demonstrationerna som studenterna hade inlett drog 
till sig allt fler deltagare. Militärens brutala undertryckande av protesterna 
fick inte stopp på dem utan stadens befolkning lyckades uppnå en kort 
respit under vilken armén drog sig tillbaka för att sedan slutgiltigt krossa 
upproret med våld. Upproret var länge en tabufråga och först 1997 fick 
det som även benämns Kwangjumassakern en officiell minnesdag. Många 
koreaner kallar demonstrationerna ”demokratirörelsen i Kwangju” - det 
finns alltså tre benämningar.   
 ”Pojken. 1980” skildrar en kollektiv minnesceremoni för döda i 
Kwangju. Nationalsången sjöngs varefter en tyst minut hölls för offren. 
Många var icke identifierade och hade därför inte lagts ner i kistor. Be-
rättelsens jag - Dong-ho - går runt i idrottshallen bland liken som beskrivs 
i stor detalj. Stanken av förruttnelse var svåruthärdlig. Många sörjande 
kom dit och satte porträtt av de döda på kistorna som blev allt fler. 
Blommor och ljus sattes i flaskor vid en del av kistorna. Ett gemensamt 
minnesaltare ställdes upp i hallen. Skildringen av hur man letade efter 
döda kroppar på gatorna och när soldater mördade civila är levande.  
 I ”Pojkens vän. 1980” beskrivs hur människokroppar travade på varan-
dra i form av ett kors lastades upp på en militärlastbil. Den ymnigt blö-
dande Dong-ho kunde inte se de andra kropparna på vägen till en kulle 
där den stannade. Soldater lastade av kropparna och staplade upp dessa i 
form av ett kors. Dong-ho låg längst ner, men allt blod hade redan runnit 
ur hans sår. Under natten kände Dong-ho bl.a. att något okroppsligt rörde 
vid honom. Han och hans kamrat kunde förnimma den egna existensen i 
andras sinnen. När solen följande dag nästan stod i zenit, visste Dong-ho 
att han inte var där men ändå var han vid liv. För att komma över sin 
skräck tänkte han på sin döda syster och undrade: Vem dödade mig, min 
syster och varför? Han tänkte på de skyldigas själar som han trodde sig 
kunna förnimma. Dong-ho ville slippa se alla döda kroppar och önskade 
att han kunde gömma sig i drömmar eller kanske minnen, varav flera 
sedan skildras. Ett av dessa var hans dödsögonblick. Dagligen kom militär-
lastbilar med döda kroppar. 
 
Censur och tortyr 
Kapitel 3 - ”Redaktören. 1985” - inleds med att redaktör Kim Eun-sook, 
som var i Kwangju i maj 1980, fick ta emot sju slag mot höger kind. Hon 
blev mycket omtumlad och försökte glömma slagen. Det var en man, 
som ville veta var en översättare hon hade haft kontakt med om publice-
ring av ett bokmanus befann sig, som utdelade slagen. Omständigheterna 
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bakom de sju örfilarna beskrivs detaljerat. Djupast intryck på mig gjorde 
uppgifterna att på ett universitet jagade civilklädda poliser studenter som 
hade haft med sig ett flygblad med texten ”Ner med slaktaren Chun Doo-
hwan” och att hennes bokmanus censurerades kraftigt. Uppgifterna fick 
mig att tänka på protesterna jag själv såg under studievistelser i Sydkorea 
somrarna 1985-1987 och den negativa nyhetsrapporteringen om landet. 
Här och var refereras det till Kwangjuupproret.   
 ”Fången. 1990” beskriver smärtan i handen som Dong-ho år 1980 kän-
de när han höll en penna i handen. De 91 fångarna, varav de flesta kände 
samma smärta, fick inte tala med varandra. Från ett övervakningsrum höll 
beväpnade soldater uppsikt. Förhören gick alltid ut på att hamra in bud-
skapet att hans kropp inte längre tillhörde honom. Fångarna fick sitta på 
cellgolvet flera timmar i sträck, spikraka i ryggen och blicken riktad rakt 
fram mot fönstret. Hungern och törsten var outhärdlig. Av fångarna 
utsattes Kim Jin-su för den värsta tortyren. Hur milisen i Provinskontoret 
förberedde sig inför arméns förväntade attack mot Kwangju beskrivs. 
Militären dödade många människor, dödsoffer vilka genom sin död rädda-
de andra människors liv. Milisen avfyrade inte sina gevär och barnen som 
ingick i den kunde inte använda dem. Dagen efter var det fullt av männi-
skor på sjukhusen som ville ge blod till de sårade. I juni utsattes de, som 
hade gripits för olaga vapeninnehav, för tortyr i syfte att framtvinga falska 
bekännelser. Rättegångar hölls i oktober. Dong-ho dömdes till nio års fän-
gelse, men beviljades långt innan amnesti. Han och Kim Jin-su fortsatte 
träffas medan de både levda miserabla liv. Kim Jin-su begick till slut 
självmord. 
 
Fackligt arbete, modern och epilog              
I kapitel 5 - ”Fabriksarbeterskan. 2002” - skildras rädslan hon upplevde i 
samband med ett fackföreningsmöte 1985. Hon arbetade i facket till 1992, 
varefter hon började försörja sig genom att transkribera inspelningar och 
kategorisera fotografier om miljöfrågor. Hon ville inte hjälpa Yoon med 
hans forskning om arbetarrättsrörelsen för att kunna vara anonym. Hon 
arkiverade långsamt och utdraget dödande och föreställde sig den hastiga 
död i form av bl.a. gevär, bajonetter och batonger som var inpräntad på 
kassetterna i Yoons arbetsrum. Hon bläddrade ibland i Yoons avhandling 
som innehöll en intervju om Kwangjuupproret med i hög grad liknande 
uppgifter som i kapitel 2. Uppgifter om undertryckandet av facket under 
Park Chung-hees sista år vid makten är med, däribland det omilda gri-
pandet av kvinnliga arbetare som hade gått emot det mansstyrda och 
företagsstyrda facket. Tillbakablickar görs på upproret i Kwangju. Kapit-
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let skulle ha varit lättare att läsa om fler årtal hade varit med.   
 Kapitlet ”Pojkens mor. 2010” beskriver scenen när Dong-ho var till-
baka för att träffa sin mor som hade svårt att finna honom bland mark-
nadsstånden (fadern var död). Istället skildras hur hon begravde honom 
bara 15 år gammal med sina egna händer. Hon hade förgäves försökt ta sig 
in i Provinskontoret när Dong-ho var där. Nu insåg hon att livet måste gå 
vidare utan honom. Hon kom ihåg hur Dong-ho växte upp efter födseln. 
Vid sex-sju års ålder gick modern och Dong-ho dagligen längs floden till 
butiken för att hälsa på fadern. 
 I epilogen framgår det att Han Kang 1980 flyttade med familjen till 
Söul. Två år senare lyckades hon hitta den fotobok som hennes pappa 
hade tagit med sig från ett kondoleansbesök i Kwangju. Hon blev cho-
ckad av att få syn på en ung kvinnas vanställda ansikte. Under besöket i 
Kwangju år 2013 läste hon i två månader dokument om upproret, var-
efter hon inte kunde fortsätta p.g.a. drömmarna. I en dröm jagades hon av 
ett gäng soldater. Författaren förundrades över soldaternas grymhet. 
Medan upproret pågick kunde hennes mamma inte kontakta familjen i 
Kwangju. Ingen av författarens släktingar dog, skadades eller greps. En för 
mig ny uppgift är att det förutom de grymmaste soldaterna också fanns 
de som var ovanligt mänskliga, bl.a. genom att rikta sina vapen upp i luf-
ten för att inte skjuta någon. Han Kang kunde se Dong-ho när gravarna 
öppnades 1997 och kropparna begravdes på nytt på den nyinrättade 
Nationella begravningsplatsen för Kwangjuupprorets offer. Framför gra-
ven ställde hon ett ljus.  
 Översättningen flyter fint. Den engelska översättningen motsvarar 
uppenbarligen väl originaltexten. Innehållet överensstämmer mestadels 
med vad jag vet om Kwangjuupproret genom studier och besök i Sydko-
rea. Särskilt att besöka minnesmärket May 18 Memorial Park, som byggts 
upp utanför Kwangju för att hedra offren, var gripande. Många gånger har 
människor från Kwangju självmant berättat om sina fasansfulla upplevel-
ser. Boken, som är den första roman jag har läst om Kwangjuupproret, har 
vunnit English Pen Award. Även om innehållet var bekant och upp-
levelser från Sydkorea samt dokumentären Kiôg-ûl kiôkhara [Memento 
Memory] producerad av The May 18 Memorial Foundation har gjort ett 
djupare intryck på mig än boken, vill jag rekommendera den. Bokens 
största förtjänst är att den lyfter de olika sidor hos människan i form av 
ondska och medlidande som samtidigt visade sig i Kwangju.  
 
Gabriel Jonsson    
 



 138 

Fotnot: En förkortad version av När Konfucius kom till FN: Peng Chun 
Chang och FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna publicerades i 
Svensk-kinesiska föreningens medlemstidning Kinarapport, nr. 4, 2016. 
Recensionen av Annual Report 2015: UNDP in Nepal och I Azaleans tid: 
en koreansk barndrängs minnen har tidigare publicerats i Sverige-Nepal-
föreningens medlemstidning NepalNytt, nr. 2, 2016 respektive i Korean-
ska sällskapets dito Yoboseyo, nr. 4, 2016. Recensionen av Levande och 
döda har även publicerats i Yoboseyo, nr. 1, 2017.   
 
 
 


