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Nya publikationer om Nepal och 
Nordkorea 

 
 
The Elusive ’New Nepal’: Democratization, Ethnic Politics and Social 
Contract-making in a Plural Society av Subindra Bogati, föreståndare för 
Nepal Peacebuilding Initiative med en master i internationella relationer, 
och Timothy D. Sisk, professor i internationell och jämförande politik vid 
University of Denver, är utgiven vid University of the Witwatersrand i 
Johannesburg (2018, 24 sidor). Skriften ingår i forskningsprojektet ”For- 
ging Resilient Social Con-tract” som omfattar elva länder.   
 Nepal avsåg under 2005-2015 avsluta inbördeskriget (1996-2006) 
genom ett omfattande fredsavtal, framläggning av en ny konstitution och 
en genomgripande demokratisering för att slut på decennier av ett exklu- 
derande styre och ett hierarkiskt samhälle. Studiens tre frågor är:  
 

• I vilken utsträckning har efter kriget konfliktorsaker som politisk 
uteslutning och ekonomiska och sociala ojämlikheter bemötts? 

• I vilken grad är de nya politiska institutionerna effektiva, rättvisa 
och inkluderande? 

• I vilken utsträckning har social sammanhållning fördjupats i sam- 
hället genom nationella eller lokala ansträngningar, ofta med stöd 
från internationell utvecklingshjälp? 

 
Även om Nepal 2011 hade 125 kaster och etniska grupper, dominerar 
högkastiga hinduer från bergen - Bahun och Chhetri - som nu utgör ca 31 
procent av befolkningen både politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Detta 
mönster är gammalt. Kung Pritvi Narayan Shah (1723-1775), som enade 
Nepal, kallade sitt land en ”trädgård av olika blommor” och syftade då på 
de många etniska grupperna, kasterna och språken i landet, men förde en 
politik som gynnade honom själv och hans allierade. Kathmandu är allt- 
sedan dess landets politiska och ekonomiska centrum och har favoriserats 
i den ekonomiska utvecklingen.  
 Sedan början av 1800-talet har Bahun och Chhetri styrt och försökt 
utveckla Nepal som en homogen nation med Nepali som lingua franca 
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och hinduism som dominerande religion i ett land med en diversifierad 
kultur. Varken politisk aktivism efter införandet av demokrati 1990 eller 
monarkins avveckling 2008 har ändrat detta förhållande. Fredsavtalet 
2006 avsåg lösa konfliktorsaker som exkludering och diskriminering 
baserat på kast, klass, religion och kön. Till följd av misstro mot varandra 
har dock partierna misslyckats genomföra avtalet. Tack vare valet till en 
konstituerande församling 2008 fick marginaliserade grupper som t.ex. 
daliter, vilka anses vara oberörbara, fler representanter än tidigare, men 
bl.a. bristande kunskaper i Nepali och splittring gjorde det svårt för dem 
att föra sin talan i församlingen.   
 Nepal har gjort framsteg i att bygga upp inkluderande och effektiva 
institutioner och har fördjupat den sociala sammanhållningen, men upp- 
byggnaden av ett uthålligt New Nepal är ofullständig. Maoisterna krävde 
att den nya konstitutionen skulle förvandla Nepal från en centraliserad 
till en federal stat. Efter valet 2008 kunde den nyvalda konstituerande 
församlingen inte enas om en ny konstitution: oenighet rådde om hur 
etniska minoriteters intressen skulle tillgodoses. När konstitutionen pro- 
klamerades 2015 efter att arbetet hade påskyndats av den svåra jordbäv- 
ningen, blev Nepal en federal stat uppdelad i sju områden som inte 
sammanfaller väl med de etniska gruppernas fördelning. Val till federala 
organ hölls 2017. Madhesis i södra Nepal kände sig 2015 diskriminerade 
och protesterade, varvid minst 50 människor dödades. Marginaliserade 
gruppers krav på bättre representation består. 
 Bibliografin omfattar en sida med huvudsakligen studier utgivna efter 
2005. Namnen på de 22 personer, som författarna intervjuade i Nepal 
2016 och 2017, och deras organisationer är uppräknade. Sammanfattnings- 
vis har författarna besvarat studiens frågor, men de borde ha redovisat 
underlaget betydligt utförligare. En kronologi skulle ha underlättat läsnin- 
gen. Ändå vill jag varmt rekommendera skriften för läsarna.  
 
Amnesty International om Nordkorea 
Amnesty International gav i januari ut skriften Democratic People’s Repu- 
blic of Korea: Gestures Are Not Enough (13 sidor) med anledning av att 
Nordkorea i maj ska gå igenom FN:s granskningsmekanism för mänskliga 
rättigheter (MR) Universal Periodic Review (UPR). UPR infördes 2009 
av United Nations Human Rights Council (UNHRC) och alla FN:s 193 
medlemsstater genomgår en granskning med 4,5 års intervall.  
 Skriften undersöker implementeringen av rekommendationer som 
gjordes i den föregående UPR, inklusive samarbetet med FN:s MR-meka- 
nismer och andra internationella MR-organisationer. Även nationell MR- 
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lagstiftning avseende överklaganden av MR-brott och genomförandet av 
internationella MR-avtal, som Nordkorea är anslutet till, bedöms.  
 Av de 268 rekommendationer som FN:s medlemsstater framförde 
2014 accepterade Nordkorea 113 och delvis fyra. Landet noterade 58 och 
avvisade 93. Amnesty välkomnar att Nordkoreas regering har ratificerat 
konventionen om funktionsnedsatta människors rättigheter och har 
underlättat ett besök av FN:s särskilda rapportör om funktionsnedsatta 
människor. Nordkorea återupptog också rapporteringen om barns rättig- 
heter och mot diskriminering av kvinnor, men inga utlänningar som arbe- 
tar med MR-frågor har under de fyra senaste åren fått besöka landet. 
Amnesty beklagar att regeringen inte kan garantera rättvisa rättegångar i 
strid mot organisationens rekommendation. Inte heller rekommendatio- 
nerna om human behandling av fångar och om ett moratorium för avrätt- 
ningar har genomförts.  
 Informationen om den nationella MR-lagstiftningen är knapphändig. 
Även om regeringen accepterade rekommendationen från 2014 om att 
skapa en nationell mekanism för att granska klagomål från allmänheten 
angående MR-brott, är lite känt om dess arbete. Yttrandefriheten under- 
trycks och informationsutbytet mellan nordkoreaner och omvärlden är 
hårt kontrollerat. Alla medier och telekommunikationer kontrolleras av 
staten. Endast ett fåtal privilegierade inom den styrande gruppen har till- 
gång till internet och internationell mobiltelefoni. Att ringa över gränsen 
med hjälp av det kinesiska mobiltelefonnätet blev, trots den upptinade 
dialogen mellan Nord- och Sydkorea, svårare under 2018.   
 Systematiska, utbredda och omfattande MR-kränkningar fortsätter 
och upp till 120,000 människor är inspärrade i fyra kända läger för 
politiska fångar, där de löper risk att utsättas för tvångsarbete, tortyr och 
andra former av misshandel. Många är de fångar som inte har dömts för 
internationellt erkända brott. Nordkorea har inte gett någon förklaring till 
den amerikanske studenten Otto Warmbiers död sex dagar efter hem- 
komsten 2017.  
 Rörelsefriheten inom Nordkorea är, trots Amnestys rekommendation 
2014, begränsad. Antalet avhoppare till Sydkorea minskade från 2013 till 
2017, bland annat på grund av förstärkta gränskontroller. Arbetarnas 
rättigheter är icke garanterade inom landet och de som arbetar i, exem- 
pelvis Ryssland, blir lätt offer för exploatering. Föräldrar med dålig 
ekonomi kan inte låta sina barn gå i skola i ett konfucianskt samhälle som 
betonar utbildning. Människorättsvärden och kunskap om omvärlden får 
lite utrymme i skolundervisningen. Nordkorea hemlighåller uppgifter om 
avrättningar.  
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Skriften avslutas med en rad rekommendationer till regeringen, däribland 
a) att fortsätta dialogen med FN:s MR-organ för att se till att Nordkorea 
följer de avtal som landet ratificerat, b) att försäkra att alla medborgare 
kan tala fritt med alla människor inom och utanför landet, c) att omedel- 
bart och ovillkorligen frige alla fångar, om de inte är fängslade i enlighet 
med internationellt erkända brott och efter en internationellt godkänd 
rättegång, d) att ändra brottsbalken och annan lagstiftning för att ta bort 
tillståndet för att kunna resa utomlands, e) att garantera att alla arbetare i 
statliga företag informeras om sina rättigheter, f) att revidera lagen om 
skydd för barn så att alla barn under 18 år omfattas och g) att uppge hur 
dödsstraff tillämpas. Appendix uppräknar flera Amnestypublikationer 
om Nordkorea. Skriften innehåller mycket information på kort utrymme. 
Det enda jag saknar är ett resonemang om vad det innebär för föräldrar 
att inte kunna sända sina barn till skolan i ett konfucianskt samhälle.  
 
Marknadsanpassning och dess konsekvenser   
Den norske forskaren Ulv Hanssen, som är verksam vid Soka University i 
Japan och forskarassistent på Utrikespolitiska institutet (UI), och sydko- 
reanen Ji Won Song, som är doktorand på Handelshögskolan, publicerade 
i år på UI skriften Marketization in North Korea: Scenarios for economic, 
political and social change (22 sidor).  
 Eftersom Nordkoreas ekonomi drabbades hårt av socialistblockets fall 
och var vanskött, har den rigida planekonomin sedan 1990-talet ersatts av 
en marknadsekonomi som de allra flesta människor nu är beroende av. 
Marketization - hädanefter marknadsanpassning - har delvis drivits på av 
samhällets nedre skikt, delvis av staten som har haft få andra alternativ. 
Alla varor kan dock inte säljas på marknaderna och prisbildningen är del- 
vis reglerad. De flesta varor kommer från Kina, men även allt fler inhem- 
ska produkter säljs. Uppkomsten av en marknadsekonomi har lett till 
omfattande korruption och ökande inkomstojämlikhet. 
 Kim Jong Il, som styrde 1994-2011, genomförde 2002 ekonomiska 
reformer för att effektivisera ekonomin och legaliserade marknaderna 
2003. Liberaliseringen av ekonomin fortsatte inte och valutareformen 
2009, som avsåg bromsa uppkomsten av en medelklass, fick genom oför- 
månliga växlingsvillkor mellan gamla och nya wôn, i kombination med 
att valutan devalverades, förödande konsekvenser. Regeringen gav en 
ursäkt för misslyckandet. 
 Under efterträdaren Kim Jong Un har marknadsanpassningen accele- 
rerats. Eftersom ekono-min har förbättrats under hans styre kan refor- 
merna, som har avkollektiviserat jordbruket, låtit bönderna behålla och 
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sälja mer av sina skördar, ökat antalet ekonomiska zoner och i praktiken 
privatiserat många statsägda företag, förstärka hans legitimitet. Det är 
svårt att avbryta processen: regeringen kan inte erbjuda ett alternativ till 
marknaden och både regeringstjänstemän och militären är beroende av 
marknaderna för sin överlevnad.  
 Kvinnor har dragit mer nytta än män av marknadsanpassningen, efter- 
som de till skillnad mot männen ofta inte har ett lönearbete, inte gör 
militärtjänst och förväntas skaffa mat till familjen. Därför kan de istället 
arbeta på marknaderna. Marknadsanpassningen har lett till att privata 
bussbolag uppstått till gagn för intern mobilitet. Ökat bruk av mobil- 
telefoner gör det lättare att skaffa sig information om omvärlden - särskilt 
Sydkorea. Det är vida känt att Sydkorea är mer välmående än Nordkorea, 
något som uppmuntrar nordkoreaner att fly landet.  
 Författarna räknar upp och går igenom fyra möjliga scenario för för- 
ändringar: en återgång till ideologisk renhet, radikala, inga och begränsade 
förändringar. Minst sannolikt är scenario ett som skulle innebära att 
marknaderna avskaffas och ersätts av en planekonomi liknande den 
Nordkorea hade under kalla kriget. Ideologisk renhet betonas.  
 Därefter följer radikala förändringar i form av en fullständig omvand- 
ling av landet genom antingen en demokratisering, en kupp eller ett krig. 
Det näst mest sannolika scenariot är att inga förändringar sker genom att 
regeringen fortsätter att vackla mellan att tillåta och stänga marknaderna. 
Mest sannolikt är begränsade förändringar som innebär betydande ekono- 
miska reformer och utökade medborgerliga rättigheter för att marknaden 
ska fungera bättre utan att politisk frihet införs, något som motsvarar 
politiken Kina och Vietnam för. Scenariot innebär minst risker under en 
tid då medlen för social kontroll undermineras: marknadsanpassningen är 
ett potentiellt hot mot regeringen. Allra farligast är uppkomsten av en 
yngre generation entreprenörer som är mindre lojal till regeringen än de 
äldre generationerna. Oavsett vad som skulle kunna leda till förändringar i 
Nordkorea, måste initiativet till dessa komma inifrån. 
  Författarna underbygger sina resonemang väl med referenser till flera 
forskare på området. Litteraturlistan är 2,5 sidor, något som tyder på att 
författarna har god kännedom om litteraturen på området. Sammanfatt- 
ningsvis har författarna fått med det viktigaste om forskningsfrågan och 
jag delar deras uppfattning om mest sannolikt scenario, även om fram- 
tiden är svårförutsägbar.  
 
Gabriel Jonsson 
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Fotnot: Recensionerna har tidigare publicerats i NepalNytt, nr. 1, 2019 
och Yoboseyo, nr. 1, 2019.  
 


