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KRONIKK.

Indias tredje front
Valgkampen i India står nå ikke bare mellom Gandhi og Modi. Mer spennende
er hva som skjer med «den tredje front». Sosialistpartiets veteran kan bli
statsminister, hvis 74-årige Singh da ikke taper for en av tre mektige kvinner:
Mamata, Mayawati eller Jayalalithaa.
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tallsregjering, og India har derfor blitt
styrt av ulike koalisjoner. De mest stabile koalisjonene har vært bygget opp
rundt de to store nasjonale partiene
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Valget. Europeiske medier dekker den indiske

rer verdenshistoriens hittil største valg med over
re mest opptatt av helt andre politikere.
nale politikere som vanligvis regnes som de viktigste. For politikere regnes ofte som et bindeledd
mellom staten og folket: De som kan gå imellom
for å sikre at folk får utbetalt velferdsgoder og
mase på at byråkratiet skal implementere lokale
utviklingsprosjekter.
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som folk føler nærhet til. Disse er langt mindre
kjent utenfor Indias grenser, men omtrent halvparten av stemmene ved indiske valg går til nettopp
slike regionale partier. Og det er ikke utenkelig at
en av lederne fra disse andre partiene ender opp

Med nesten 40 partier i Lok Sabha
er listen med aktører lang når der
snakkes om «den tredje fronten.
som Indias nye statsminister.

eller Gandhi som «sin» mann. I tillegg er det ofte
partiledere fra partier med en regional forankring

samarbeide politisk med BJP eller Kongresspartiet. Andre partier har derfor
forsøkt å danne alternative koalisjoner,
slik som den «tredje fronten» og en såkalt «føderal» front.
Det er mange som gjerne vil at disse
alternative grupperingene skal bli et reelt alternativ til de to dominerende ko-

som råder. De siste tiårene har ikke noe parti kun-

politiske motsetning
og dårlig kjemi mellom partilederne har
foreløpig gjort det

40 partier representert
i Lok Sabha, er listen
med aktører lang når der snakkes om «den tredje» (eller «føderale») fronten.
La oss ta en kikk på noen av de mest sentrale
partiene og deres markante ledere – kanskje det
blir en av dem som blir Indias neste stats-

SOSIALISTPARTIET: Statsministerkandidat for Samajwadi Party, Mulayam Singh Yadav (nr. tre fra v.). med partiets leder Mohammad
Azam Khan (nr. fire fra v.), under valgkamparrangementet «Desh Banao Desh Bachao» i Allahabad i mars. Sosialistpartiet ledes av både

måtte forholde seg til?

Sosialistpartiet.

nom Lucknow», sies det ofte om indisk
politikk. Lucknow er hovedstaden i Indias
mest folkerike delstat, Uttar Pradesh (UP),
og den som har ambisjoner om å sette seg
til rette i statsministerstolen i Delhi, er
nødt til å gjøre et godt valg i UP. Faktisk
kommer hele 15 prosent av medlemmene
i Lok Sabha fra UP.
Samajwadi Party («Sosialistpartiet») som
er basert i UP, og han er en av dem som
har klare ambisjoner om å bli Indias neste
statsminister. Han er en politisk ringrev
som første gang ble valgt inn i delstatsparlamentet i 1967, har vært førsteminister i
UP hele tre ganger, og han har også vært
Indias forsvarsminister. De siste årene
har Singh sittet i Lok Sabha, mens sønnen
hans, Akhilesh Yadav, har overtatt førsteministerposten i UP.
familie på landsbygda i UP, men ble tidlig
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TAMIL: I november ble førsteministeren i Tamil Nadu, Jayalalithaa (66), kjent for norske sjakkinteresserte da Magnus Carlsen spilte VM-kamp i hennes by, sørindiske Chennai. Den 27. mars
samlet titusener seg i Pondicherry for å lytte til lederen av «All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam» (AIADMK). Jayalalithaa kan bli Indias neste statsminister. FOTO: NTBSCANPIX

Samaj Party, som under ledelse av den sterke kvin-

at det nærmest er utenkelig at de skal kunne gå inn

en numerisk stor kastegruppe ganske langt nede i
det nordindiske kastehierarkiet. Tradisjonelt var

ste politiske
rival.
Det er ikke utenkelig at en 74-årig tidligere bryter
Disse
to lavfra landsbygda kan bli Indias neste statsminister.
kastepartiene har alternert ved makten i UP de seneste årene,
men i løpet av 1990-tallet mobiliserte de politisk og og motsetningen mellom disse partiene er så stor
prosent av befolkningen i UP, og den er det politiske fundamentet i Samajwadi Party, som nå styrer
delstaten.
en dyktig bryter, og denne fortiden har vært en viktig del av hans evne til å mobilisere yadavene – for
identiteten til denne gruppen er mye basert på en
maskulin kultur med fokus på fysisk styrke, penger og makt. En stor del av UPs muslimske minoritet har også tradisjonelt støttet Samajwadi Party,
snakket høyest om behovet for politisk kvotering
for Indias muslimer.
Derimot er det et ganske sterkt motsetningshold
mellom yadavene og den store gruppen av daliter
– de tidligere uberørbare – i UP. Til tross for at begge gruppene er lavkaste, samarbeider de ikke politisk. Dalitene har faktisk «sitt eget» parti i Bahujan

74-årig tidligere bryter fra landsbygda i UP kan bli
Indias neste statsminister.

Mamata-løsningen. «Hva Bengal tenker i dag,
tenker India i morgen», pleide stolte og visjonære

VALG INDIA
Den 16. Lok Sabha (nasjonalforsamling) vil bli valgt i India gjennom flere faser mellom
16. april og 13. mai.
Det er 543 valgte plasser i Lok Sabha. Koalisjonen med Kongresspartiet (sosialdemokratisk ideologi) vant forrige valg i 2009. Fordelingen i nasjonalforsamlingen før årets
valg:
Regjeringskoalisjonen (226) med Kongresspartiet

Opposisjonspartiene

Indian National Congress (206)
Samajwadi Party (22)
Bahujan Samaj Party (21)
Nationalist Congress Party (9)
Rashtriya Lok Dal (5)
Rashtriya Janata Dal (4)
Jammu & Kashmir National Conference (3)
Indian Union Muslim League (2)

Bharatiya Janata Party (117)
Left Front (24)
Biju Janata Dal (14)
Shiv Sena (11)
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (10)
Telugu Desam Party (6)
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seg også lett for henne å spille en glamorøs rolle i
politikken, ettersom hun i utgangspunktet ble kjent
-

og da han døde, brøt det ut en intens maktkamp
om ledervervet mellom enken hans Janaki og Jayalalithaa.
Det ble Jayalalithaa som gikk seirende ut av den
kampen, og siden den gang har hun vært partiets
ubestridte leder.
Rollen til Jayalalithaa i politikken på nasjonal nivå
har derimot vært mye mindre klar. Under JayalaPartiet støttet BJPs allianse på slutten av 1990-talser det ut til at Jayalalithaa satser alt på å stable et
tredje alternativ på beina, helst ledet av henne selv.
GRASROT: Førsteminister i Vest-Bengal og leder av Trinamool Congress, Mamata Banerjee, vinker til folket i Siliguri 13. april.
Hun har kjempet mot kommunistene i delstaten. FOTO: NTBSCANPIX
bengalske intellektuelle å si i gamle dager.
Hvis også India stemmer i morgen slik Bengal
stemmer i dag, så kan en av Indias mest omdisku-

ne opp til 25 mandater. Om det skjer, vil det gjøre
Trinamul til Indias tredje største parti; og dersom
skjedne barndomshjem et
steinkast fra et
Hvis India stemmer i morgen slik Bengal
«red light district», en reell
stemmer i dag, så kan Mamata Banerjee (59)
mulighet til å
bli landets nesbli Indias neste statsminister.
te statsminister.

hun har også svært mange støttespillere som fremhever at hun er ærlig, hardtarbeidende og uplettet
av de korrupsjonsskandalene som ofte kleber til
indiske politikere som tapetklister.

«All India.» Jayalalithaa (66) – kjent som «Tami-

fra, ble styrt av en venstreorientert koalisjon ledet

portretter av henne prydet veggene i bakgrunnen
and utkjempet sine sjakkpartier.
Jayalalithaa sitt parti, «All India Anna Dravida
-

styre basert på politisk manipulasjon og vold, som
førte med seg økonomisk og kulturell stagnasjon

Uklar framtid. Det er mange sterke personligheter
på lokalt nivå i indisk politikk. Hver av dem har
en stor følgeskare, og i hver sin delstat ses de på
som naturlige statsministerkandidater. Det som er
sikkert, er at disse, og andre, regionale partier kommer til å få mange stemmer ved dette valget, og at
partienes sterke ledere alle sikter mot det øverste
vervet.
stemmer til å komme til makten, eller ikke klarer
å samle seg omkring en felles plattform, så kommer antageligvis noen av dem til å snu kappen etter vinden og alliere seg med enten BJP eller Kongresspartiet etter valget. Det er altså ikke lett å spå
utfallet av dette valget.

lenes dronning» – er utvilsomt en av Indias mest
fargerike politikere. Hun er i dag førsteminister i

ste anti-kommunist – fram til 1998 som et ledende den samme politiske bevegelsen.
medlem av Kongresspartiet og deretter i spissen
Disse to partiene har skiftet på å ha makten i Tafor sitt eget parti, «Trinamul-kongressen».
«Trinamul»
betyr
«grasrot» på bengalsk,
Sikhen Mulayam Singh er en av dem
og det er nettopp den
bengalske grasrota og
som har snakket høyest om politisk
delstatens stolte kulhevder at hun kjemper for.

kvotering for Indias muslimer.

Siden da har hun vært delstatens førsteminister, og
hun har brukt mye av tiden sin på å kreve større

har befunnet seg i samme nasjonale regjeringskoalisjon. Dette vil neppe endre seg etter det kommende valget.

hun har bedt dem om å ettergi noe av den massi-

ut fra, sto for en sterk tamilsk kulturnasjonalisme,

forgjengere. For henne er det Bengals interesser
som står øverst på dagsordenen, og Trinamul har

inkluderte også en sterk motstand mot kastehierarkier. Klengenavnet «Tamilenes dronning» kan der-

der mange representanter til Lok Sabha; og ifølge

selv er høykaste – vet å spille på folkelige forventninger om en rik og velgjørende leder. Det faller

DALITT: President i Indian Bahujan Samaj Party (BSP),
den mektige Mayawati, taler i Nawanshahr 16. april. FOTO:
NTBSCANPIX

