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Publikationer om Nepal
Statsvetaren Thakur Prasad Subedi publicerade 2013 studien Diaspora
and Development in Nepal: A Sluggish State and Heterogenous Diaspora
vid FN-organet International Organization for Migration: The Migration
Research and Training Centre i Koyang i Sydkorea (27 sidor, finns på
internet). Författaren har disputerat i Sydkorea och arbetade där när han
gjorde studien. Den är baserad på folkräkningar från 1991 och 2011, officiell statistik, regeringens policy-dokument, undersökningar publicerade
av olika regeringsdepartement samt data från organisationer för nepaleser
i utlandet, Världsbanken och vissa FN-organ.
Den officiella globala nepalesiska diasporan omfattade 2013 ca två
miljoner människor. Dessutom fanns det mer än fem miljoner nepaleser i
Sydasien som Nepals regering ej erkände som diaspora. Omkring 80 procent av den officiella diasporan var temporära migrantarbetare i Gulf-staterna och i Asien. Diasporan svarade genom remitteringar för omkring en
fjärdedel av landets BNP. Av remitteringarna gick nästan allt till konsumtion. Sambanden mellan diasporan och Nepals utveckling var genomgående svaga: det var svårt att finna positiva effekter på handel, investeringar respektive kunskaps- och teknologiöverföring. Indien och Kina anges som exempel på att länder kan dra nytta av sin diaspora.
Nepals få beskickningar utomlands arbetade mest med konsulära
ärenden. Det fanns ingen lagstiftning för att engagera diasporan i landets
utveckling. Den politiska instabiliteten med 22 regeringar sedan 1990 har
gjort regeringen svag och därmed i stort sett oförmögen att dra nytta av
gruppen. Heterogenitet baserad på kast och etnicitet har begränsat utsikterna för att diasporan skulle kunna bidra till Nepals utveckling och har
skapat intressekonflikter inom den vad gäller anspråken på representation
och legitimitet för gruppen. I Storbritannien och Qatar fanns det över
400 respektive 115 organisationer som representerade nepaleser bosatta i
länderna. Nätverk inom diasporan, som är baserade på internet fanns,
men knappast något var sammanlänkat med regeringsorganen. Däremot
var vissa anslutna till politiska partier. Flera var baserade på stora etniska
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grupper som sherpas och newarer.
Även om det år 2003 grundade Non-Resident Nepali Association
(NRNA) arbetade kollektivt för diasporans ekonomiska och politiska rättigheter i hemlandet, spelade partipolitik och etnicitet en central roll när
den skulle representera gruppen. Nepaleser utomlands har därför ofta ägnat sig åt lokala frågor som hälsa och bekämpning av analfabetism istället
för att bidra till Nepals utveckling. De har sedan år 2000 krävt rätt till
dubbelt medborgarskap och rösträtt i hemlandet. Enligt den nuvarande
lagen förlorar man sitt medborgarskap i Nepal om man blir medborgare i
ett annat land. Studien är den första jag läst om denna fråga, men svårigheterna att dra nytta av diasporan var bekanta. Den innehåller på kort utrymme en rad relevanta uppgifter om en betydelsefull fråga och är därför
läsvärd.
Antologi med 25 berättelser
I Nepal fick jag av Bishnu Prabhat, som är professor i filosofi vid Nepal
Academy, antologin Mosaic: A Collection of Multicultural Stories from
Nepal (204 sidor). Den är utgiven av Nepal Academy, som grundades
1957 för att bedriva forskning om filosofi, kultur, språk, litteratur, musik,
konst, drama och sociologi m.m. samt främja utgivning av studier inom
dessa områden. I samband med att Nepal blev en republik 2008 grundade
man World Literature and Translation Department för att göra landets
litteratur känd i omvärlden. Berättelserna är översatta från nepali till
engelska. Fyra berättelser hade först översatts från lokala språk till nepali.
Boken gavs ut i Kathmandu 2013. Det hade då gått 100 år sedan författarna, som kommer från olika landsdelar och etniska grupper, föddes.
Översättningarna är gjorda av översättaren Damodar Sharma, varefter de
har redigerats av redaktören Bal Ram Adhikari som även är översättare.
I ”Aborted Trust” blev den välbeställda familjens son Amu i skolan
kär i Numa, varefter de gifte sig. Eftersom Numa fem år senare ej hade
fått barn, var hon ledsen. När hon sedan blev gravid, var båda två överlyckliga. Men då hennes menstruation återkom medan hon sov, började
hon gråta och kom ihåg att det var tjänaren i familjens hus som hade gjort
henne gravid. Alla i familjen kom till henne, varvid hon sade att hon hade
övergivit kärleken. Hon frågade sig vart hon skulle gå för att dö, men
ingen förstod varför hon grät.
“Kanchhi Phupu [faderns yngsta syster] and Her Flower Garden” berättar att systern giftes bort mycket ung för att föda många barn. Hennes
liv var en kamp mot motgångar, däribland att mannen avled innan de fyra
barnen var bortgifta (två barn dog). Hon levde med sin yngste son och
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planterade blommor runtom sitt hus. För henne genomgick blommor, i
likhet med människor, upp- och nedgångar. Blommorna uttryckte lärdomar av livet.
I ”Extermination” fick den populäre ledaren Bhaskar Sharma från en
vän reda på att rebellerna hade en lista på några lokala ledare, inklusive
dem själva, som de ville döda. Det s.k. folkets krig (1996-2006) hade skapat misstro mellan människor och bl.a. hans farbror Ramnath (70) hade
avrättats. Medan Bhaskar förberedde sig för att fly till staden, dök två beväpnade män upp. De förde bort honom från hemmet och avrättade honom på gårdsplanen.
I “Life is Beautiful” blev Radha sjuk p.g.a. missfall och läkarbesöken
gjorde paret skuldsatt, varför de bestämde sig för att vänta med att skaffa
barn. Mannen fick reda på att Radha inte skulle kunna bli gravid igen,
men för att inte göra henne ledsen talade han ej om det. När han berättade att deras höna hade fått tio kycklingar blev hon inte glad, men medan mannen var på arbetet tog hon upp dem i en korg i köket och sorgen
försvann.
I “Though A Man Like Rock…” har föräldrarnas enda son blivit blåslagen av polis efter att ha hjälpt en student som hade protesterat mot
regeringen. Båda föräldrarna hade före 1990 som studenter engagerat sig i
kampen för demokrati. När demokrati infördes 1990 fortsatte mannen
vara politiskt aktiv, men han ville inte att sonen skulle engagera sig utan
att kunna förhindra det.
I “Fire Bath” är ett bekymmer för Shanti att hon inte kunde sända sin
son till skolan - bl.a. därför att maken spelade bort pengar på nätterna.
Hennes värdinna Junu kunde ej få barn tills hon träffade Bhuwan som
hade fått beskedet att han inte kunde bli fader. När hon fick reda på att
de skulle bli föräldrar, var Junus glädje stor och Bhuwans manschauvinism försvann.
”A Pious Person” handlar om den skuldsatta Shukla som två år i rad
gick till Addhababa där han utförde en ceremoni till den hinduiska guden
Mahadev. Addhababa och tjänaren var hårda mot Shukla, men en from
man kom till hans hjälp.
Namnet ”Freedom House” väckte förbipasserandes nyfikenhet. Ägaren lät en man som ville komma in göra det, varefter han skrev en artikel
om huset. En bild, som väl visade husets skavanker, var med i artikeln.
”Khoinchha” syftar på seden i Bhojpuri-kulturen att fästa ett paket
gurkmeja och ett paket riskorn med blommor, löv och gräs vid änden av
sari när man tar farväl av systrar och döttrar. Adhir Verma oroade sig för
att det inte skulle finnas gas för ugnen när han kom hem på eftermidda-
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gen och frågade därför en kollega om pengar för att kunna köpa gas. När
han hade köpt gas tog han sig hem, varefter samtalet bl.a. rörde Khoinccha som även är ett uttryck för respekt för kvinnor. När Adhir Verma
skulle ta farväl, blev det ett oorganiserat Khoinccha p.g.a. att Adhir Verma var en person som sade en sak medan han tänkte på något annat.
I ”Number Nine” skulle Ram Bahadur resa hem till Nepal. Han utvecklade goda relationer med sin chef som var läkare, men mest forskade han
för att komma på innovationer. Ram Bahadur arbetade i ett hus, där alla
var nakna och hade som uppgift att donera sina organ. Han födde upp
människorna och städade deras rum och toaletterna. Med tiden blev han
attraherad av kvinna nummer nio som han kallade Kamali, vilket även
var hans frus namn. Hon hade en kvinnokropp utan att vara en kvinna Ram Bahadur hade misslyckats i sitt arbete.
För författaren Dai var ”Facebook” en illusion, eftersom han hade varit
borta från sin dator de senaste tre dagarna. En författare bad honom skriva en kärlekshistoria, varefter han via Facebook fann ”My Story” av Juhi
Thapa som hade studerat nepalesisk litteratur. De hade kontakt, varvid
hon skrev om hans uppfattning att Facebook är en illusion och att människors liv är illusioner. Men varför fortsatte han ändå tänka på Juhi Thapa?
I ”Ashaman Baa” berättas att de som arbetade med att restaurera ett
munkkloster i Kathmandu kom i kontakt med affärsmannen som hette så
och som samlade antikviteter. Hans stora fotosamling innehöll mest foton
av människor som hade dödats, lemlästats och skadats av maoisterna. Han
sade att folkets krig bröt ut p.g.a. trångsyntheten hos ledarna, som kom
till makten efter återinförandet av demokrati 1990, och att han skulle ge
ut boken My Nepal, the Land of corpses and corpses only med foton av
döda människor.
I “Time Wheel” blev berättaren i London störd av att i lägenheten
bredvid bråkade Yana och dottern Eva varje natt. Sedan ringde studenten
Sabi upp. Hon hade stora ekonomiska problem. När de träffades, sade
Sabi att hon hade blivit avskedad. Ännu värre var att rumskamraten Isha,
som hon hade bestämt att leva med, hade flyttat ut efter att ha fått jobb
på annat håll. Sabi skulle själv flytta och frågade om hon gjorde rätt eller
fel. Det gick ej att avgöra. Raju, som hade blivit övergiven av flickvännen
i Nepal och ville muntra upp sig, dök sedan upp varefter han och Sabi
gick för att handla till sitt nya hem. Ödet hade fört dem samman. Vid
återkomsten till lägenheten låg Eva död på golvet, varvid berättaren blev
mållös.
I ”The Pied Piper” fick berättaren syn på den illustrerade boken
Råttfångaren från Hameln som med hjälp av sin flöjt lyckades samla alla
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råttorna. Till kontoret kom kunder som bad om att få ringa till sina barn
och vänner i USA. Förhoppningar och oro uttrycktes om vartannat. Avsnitt ur boken är med. Det där barnen hade samlats runt råttfångaren och
följde honom in i en grotta utan att föräldrarna kunde förhindra detta,
följer efter att en moder hade uttryckt sin sorg över att sonen hade lämnat Nepal och är därför särskilt relevant.
”Image and Reflection” säger att Pavitra fortfarande sörjde Sagars död i
cancer en månad före bröllopet. Hon var glad över graviditeten, men orolig för att bli stigmatiserad som ensamstående moder. Hon gifte sig därför
med Sagars vän Ananda och födde en son. Båda två blev glada, men när
Ananda sade att Pavitra borde föda även honom ett barn blev de perplexa.
I “Home” kom en man för att fråga kvinnan var hennes föräldrars hus
ligger. Ingen levde där och hon visste inte var hennes bröder befann sig.
Hennes barn levde utomlands och hon försörjde sig på deras remitteringar. Mannens hustru hade försvunnit med kvinnans tidigare man. Han ville få tillbaka sin hustru. Eftersom kvinnan sade att han kunde glömma
henne, föreslog mannen att han att de skulle gifta sig. Då kände hon sig
tom och hjälplös.
I ”Finally” kom Kisunma hem efter elva månader. Då hade hustrun
Uttimpurwali fått en son som inte var lik någon av föräldrarna, trots att
alla sade att sonen var lik fadern. När Kisunma sade att det inte var hans
son, började Uttimpurwali gråta. Kisunma blev arg för att hon hade fått
barn med en annan man och högg därför av barnets huvud medan hon
lagade mat.
“Home” handlar om en välbeställd man som människorna i omgivningen beundrade. Tre år senare var hans svåger miljonär. Också svägerskan
var välmående. Svågern betalade i syfte att imponera en flygresa mellan
Patna och Delhi för släktingarna. I Delhi såg alla ner på den välbeställde
mannen som fick vakta huset. Följande dag välkomnades mannen efter
tågresan tillbaka till Nepal varmt av familjen, vännerna och kollegorna.
Men när modern frågade var svärdottern befann sig, började han gråta.
I ”Marginalized” gick en marginaliserad man ut vid 17-tiden för att få
en lugn stund med sig själv. När hans hustru frågade honom var han hade
varit, sade han att han hade varit ute på en kvällspromenad. Hon trodde
ej på det och frågade ”Kvällspromenad eller fylleri?” Han ville ej svara
utan sade till barnen att A betyder Apple och M Marginalized, men de
bara glodde på honom utan att förstå.
“Roop Bazaar” betyder bokstavligen “En vacker basar” och beskriver
en sexmarknad organiserad av en kvinna. En man var där för att ta reda
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på tricks och trender, men eftersom kvinnan inte ville svara på sådana
frågor, letade han reda på Bimla Badini. Hon sade att med tiden blev det
för den oberörbara kasten Badi omöjligt att försörja sig genom att sjunga
och dansa. Badi-kvinnor var fortfarande prostituerade, men ej hon. Det
väckte avsky när hennes man hade sex med sin dotter. Bimla Badini ville
att kasten skulle bli respekterad av samhället. Sexhandeln kommer fortsätta om det inte blir en genuin förändring i samhället.
I “A Bud” hade en man sedan barndomen bara levt med drömmen att
gifta sig med den av föräldrarna föreslagna hustrun och gjorde därför som
de önskade. När han fick reda på att hustrun hade gift sig med honom
bara p.g.a. faderns påtryckningar blev han förtvivlad. Han förmådde ej bli
kär i och känna samhörighet med henne tills han en dag grep tag i henne i
regnet och hindrade henne från att halka omkull. Då tänkte han att hon
var som gjord för honom.
”Didn’t He Return?” berättar att Lisara hade träffat Dibukhan på
rodighar som är ett tillfälle för unga människor att på kvällar koppla av
från arbetet genom att sjunga och dansa. De träffades även på den årliga
festivalen Mela, då flickor och pojkar från folkgruppen Magar bär traditionella kläder och utför danser. När de träffades lång tid efter att ha varit
på Mela, talade de länge om sina liv och sin kärlek varefter Dibukhan gav
sig av. Dibukhan sade till Lisara att om hon hade med sig den röda sjal
han hade köpt till henne, kunde hon tänka att han alltid var med henne.
Ändå väntade hon hela sitt liv förgäves på att han skulle komma tillbaka.
I ”Prison” oroar sig såväl Laxmis mamma som Bina över vad som hade
hänt med henne efter det av hennes föräldrar arrangerade bröllopet. Senare när Bina träffade Laxmi, berättade Laxmi att bröllopet innebar att hon
hade lurats in i en fälla. Hennes man, som inte kunde stå ut med att se en
kvinnas ansikte, hade lagts in på mentalsjukhus två gånger. Efter att ha
talat ut, började Laxmi gråta över sitt grymma öde. När till sist hennes
mamma kom in med mat, bara stirrade hon på den. Mamman såg dyster
ut och kunde inte se Laxmi.
”Annex” berättar om två personer som under folkets krig bodde i ett
annex genom vilket de kunde ta sig in i vardagsrummet. Den ena personen lade i bokhyllan där märke till East Wind West Wind av Pearl S.
Buck. De diskuterade boken som ej lånades ut.
I ”Flights of Life” står hinduismens oberörbara kast daliterna i centrum. Eftersom skålarna där de hade ätit ansågs vara smutsiga, serverade
människor i de högre kasterna deras mat i löv eller skålar gjorda av löv.
Lagar för att eliminera ojämlikheten hade inte implementerats. Fadern
fick med stora besvär in sonen i skolan, där han kände sig som en kråka
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bland svanar. Sonen ville förbättra daliternas situation. En dag fick han
under arbetet på åkern syn på en flicka från en Brahmanfamilj. De blev
kära i varandra, något som människorna i omgivningen starkt ogillade.
Föräldrarna blev upprörda, varefter hon t.o.m. försökte begå självmord.
Sonen protesterade inför modern mot kastsystemet och sade att alla människor är jämbördiga. Kärleken var för modern kastbunden, men för
sonen fanns inga kastgränser. Eftersom sonens hälsa försämrades av oro,
hamnade han på sjukhus, varefter flickan fick reda på det och kom dit.
Deras kärlek väckte där sympatier. De förenades och levde ett lyckligt liv.
De visade att diskriminering är omänskligt och de arbetade för ett jämlikt
samhälle.
Utmärkt är att det i berättelserna finns förklaringar av vissa ord på
nepali, men redaktören borde ha angett alla. Tyvärr är årtalen då berättelserna skrevs inte angivna. Trots dessa brister vill jag rekommendera antologin för läsarna: berättelserna ger en inblick i vardagsliv i Nepal som inte
är lätt att få annars.
Bok om Kumari
Besöket i Nepal gjorde mig nyfiken på den levande gudinnan Kumari som
jag oväntat fick möta i ett tempel i Patan (se foto).

Från templet Ratnakar Mahavihar, mars 2018. Foto: Gabriel Jonsson.
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Därför beställde jag från Amazon den franske författaren Arnaud Demaurys i år utgivna bok Goddess Kumari alive Nepal (79 sidor). I den finns ett
foto av detta tempel och tempelgården i Kathmandu, där den kungliga
Kumari bor i ett officiellt residens. Det finns nu tio Kumari, varav nio i
Kathmandudalen som även inkluderar Bhaktapur. Alla Kumari i dalen är
uppräknade och uppgifter om dem är med.
Det finns skriftliga uppgifter om urval, utsmyckning och dyrkan av
Kumari från 1200-talet. På 1600-talet började vördnaden av en levande
Kumari. Gemensamt för de åtta legenderna från 1700-talet om kultens
uppkomst är att en gudinna uppenbarade sig i en ung flicka. Hon kastades ut ur Kathmandu och återvände sedan för att bli gudinna.
Kumari anses manifestera gudomlig kvinnlig energi och betraktas som
en inkarnation av den hinduiska gudinnan Durga. De väljs ut av präster
bland buddhistiska familjer från folkgruppen newarer som barn och lever
sedan i tempel. Det gäller att uppfylla 32 urvalskriterier, däribland att ha
en ren kropp, en djup röst som en sparv, svart hår och svarta ögon samt
vita tänder. När flickor som uppfyller kriterierna har valts ut, är nästa steg
att studera deras födelsehoroskop som måste komplettera kungens. Sedan
är det viktigaste testet för kandidaterna att på en tempelgård se 108
avhuggna buffel- och gethuvuden upplysta med ljus och dansande män i
masker. Därefter får de tillbringa en natt ensamma i ett rum med de
avhuggna huvudena. Den blivande Kumari får inte visa någon rädsla vid
dessa tillfällen. Allra sist väljer kandidaten ut den föregående Kumaris
ägodelar bland föremål som placeras framför henne.
Även om det är dyrt och kräver personliga uppoffringar, är det en stor
ära för en familj att få sin dotter utvald till Kumari. Flickor är Kumari tills
de får sin första menstruation som innebär att gudinnan Shaktis anda försvinner ur henne. Därefter återgår de till ett vanligt liv, något som är svårt
efter alla år av att ha blivit dyrkad och omhändertagen. Vidskepelsen säger att maken till en före detta Kumari dör inom ett år.
Kumari får inte gå på marken, eftersom marken anses vara oren. Skötarna bär henne, lagar hennes mat samt tvättar och klär henne - alltid i
rött. Hon har privata lärare. Kumari går bara ut när hon visas upp vid
högtider sittande i guldstol. Hon vördas av såväl hinduer som buddhister.
Föräldrarna besöker henne och den kungliga Kumari får även besök av regeringstjänstemän. De tar med sig gåvor och mat. Om Kumari vid sådana
tillfällen gråter eller skrattar, förutses detta leda till allvarlig sjukdom eller
döden. Under festivalen Indra Jatra i september för att fira krigarguden
Indra, deltar Kumari i en ceremoni under vilken hon med sin välsignelse
ger monarken - sedan monarkin avskaffades 2008 premiärministern och
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presidenten - kraft att styra under det kommande året. Staten betalar ett
stipendium till före detta Kumari för deras arbete.
De 15 kungliga Kumari sedan 1922 är uppräknade och de flesta är även
avbildade. De tre Kumari i Patan sedan 2001 är avbildade. De flesta av de
uppräknade 18 Kumari har varit gudinna i mellan sex och tio år. Boken
avslutas med en hyllningsdikt till den kungliga Kumari som är tillägnad
både den senaste och alla tidigare som har innehaft titeln.
Sammanfattningsvis innehåller den rikligt illustrerade boken många
väsentliga uppgifter om Kumari, men en stor svaghet är det bristfälliga
språket och den undermåliga korrekturläsningen. Nästan ingenting sägs
om den kritik som framförts mot seden av människorättsaktivister som
menar att barns frihet undertrycks. Ingen redovisning görs av varifrån
uppgifterna i boken kommer. Trots dessa brister vill jag rekommendera
boken för läsarna.
Gabriel Jonsson
Fotnot: Recensionerna har tidigare publicerats i Sverige-Nepalföreningens
medlemstidning NepalNytt, nr. 2, 2018.
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