32

KRONIKK.
21. FEBRUAR 2014

Nye valgvinder i India
De siste tiårene har verdens største demokrati vært preget
av Kongresspartiet og hindunasjonalistene i BJP. Men nå
utfordres de av en 46-årig ingeniør fra «Den alminnelige
inders parti». Fredag forlot han ministerposten i Delhi i
protest mot storpartienes manglende korrupsjonskamp.
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Valg.

ner et sete i Lok Sabha. Den norske modellen med
utjevningsmandater har man ikke: Derfor kan et

velgere kan avgi sine stemmer ved et av de snaue

India skiller seg fra de fleste
vestlige land ved at fattige på
landsbygda er de som oftest
benytter seg av stemmeretten.

kretser uten å sitte igjen med et eneste mandat.
Relasjonen mellom antallet stemmer et
kan således se noe tilfeldig ut. Ved valget

liert seg med i forkant.
det hindunasjonalistiske Bharatiya Janata Party

Småpartiveksten. Selv om valgsystemet altså ikke

-

mindre partier likevel gode. De eneste reelle nasjo-

lamentet. Selv om
disse to største
partiene har hatt
en ganske stabil
oppslutning i de

enn halvparten av indere stemmer på et av disse to
partiene.
I indisk politikk er det mange eksempler på småpartier som har tilstrekkelig støtte i noen få valgkretser til å vinne et sete eller to i Lok Sabha. I dag
ter eller færre. Lok Sabha er med andre ord en mosaikk av partier og uavhengige kandidater. Denne
tendensen refereres ofte til som «regionaliseringen
-

I India har man importert det britiske systemet

AVGANG: På Valentinerdagen 14. februar gjorde Arvind Kejrial i Den vanlige manns parti (AAM)
det klart at han går av som sjefsminister i New Delhi, bare 49 dager etter at han vant valget
og inntok kontorene 28. desember. Her viser lederen av AAM, som han stiftet i 2012, fram sitt
avskjedsbrev. Årsaken til avgangen er at hans forslag om en antikorrupsjonslov, «Jan Lokpal Bill»,
ble blokkert av storpartiene. FOTO: NTBSCANPIX

gjenspeiles ikke
dette helt i antallet seter de to partiene har sikret
seg. Små svingninger
te store
En fersk meningsmåling viser
fjell i indisk poat Den alminnelige inders

parti (AAP) kan få opptil to
ganske
mye avtredjedeler av stemmene i Delhi!
henger
av hvor
mange
partier
som konkurrerer indiske demokratiet virker i et svært mangfoldig
hvem man har al- ningssammensetning og økonomisk struktur i de
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STORPARTIET: For det meste av tiden etter frigjøringen i 1947 har India vært styrt av det omforente Kongresspartiet, som Mahatma Gandhi var en støttespiller for. Både Jawaharlal Nehru,
Indira Ghandi og Sonia Gandhi har ledet partiet og/eller landet. Nå forsøker partiets visepresident Rahul Gandhi å vinne valget i mai, som med denne valgplakaten i New Delhi 28. januar.
Men målingene viser at han sliter. FOTO: NTBSCANPIX

forskjellige delstatene.
Inderne er svært stolte av sitt demokrati. Siden

middelklassen er ikke slike tiltak av like stor betydning.
året i rurale strøk. For den mer bemidlede urbane

Nystiftet. Det at det derfor kan være stor forskjell
statusen som verdens største demokrati er en kilde
ten er stabil og på høyde med et amerikansk presidentvalg.
Men selv om demokratiet har en sterk forankring
kere tilsvarende sterk. Det politiske spillet oppfattes som skittent og preget av kynisk maktspill og
som også norske Telenor har fått erfare i forbindelse med kjøp av mobillisenser. Det kan derfor virke
diske stemmeberettigede har avlagt sine stemmer
ved de siste nasjonale valgene.
mere på hvem som faktisk stemmer. India skiller
menn. Denne likhetstanken er et sterkt symbolsk

årsak til høy valgdeltakelse blant fattige er at mange ser politiske vedtak som den beste muligheten

Ved å delta i valg bekrefter
inderen, fattig som rik, sitt
borgerskap på lik linje med
sine landsmenn

illustreres godt med det som var ukens største ny-

Kejriwal er leder for det nystiftede Aam Aadmi

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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PROTEST: Tilhengere av det nye AAM-partiet protesterte i januar mot overgrep mot kvinner i Kolkata, etter flere overfall. FOTO: NTBSCANPIX
valg i India kan delvis forstås som en samling av
denser også spiller en rolle.

men det ser ut til å bli strid motbør for det siste
skuddet på Nehru-Gandhi-stammen.

Alliansebygging. Det som avgjør regjeringsdannel-

Misjonsmålet. Til forskjell er hindunasjonalistiske

sen i India er først og fremst de politiske alliansene
som knyttes
mellom de få
Rahul Gandhi har klart å etablere seg som
store og de
mange små
Kongresspartiets kommende leder, men det ser
partiene. Alliansene biut til å bli strid motbør for det siste skuddet på
drar dermed
til å koble
Nehru-Gandhi-stammen.
sammen regional og na- sjonal politikk.
konsekvensen og gikk. Denne besluttsomhet har holdsvis stabile regjeringskonstellasjoner. Partier
tilsynelatende gjort Kejriwal enda mer populær har riktignok gått inn og ut av

BJP på rask fremgang etter mer enn ti år i opposisjon og interne stridigheter. BJP står i spissen for
National Democratic Alliance (NDA). Med valget
av Narendra Modi som sin statsministerkandidat
har BJP fått vind i seilene og stor tro på seier. Partiet
-

for en ren og gjennomsiktig regjeringsutøvelse og
en sterk antikorrupsjons-ombudsmann.
-

helten der kan befri indisk politikk for omfattende
er svert opptatt av.
Ifølge en fersk meningsmåling kan AAP faktisk
nå få mellom halvparten og to tredjedeler av stemmene i Delhi! Men utenfor hovedstaden er omslutningen bak AAP mer begrenset. Det er først og
fremst lokale saker som fanger velgernes interesse
i India. Og mens alle «alminnelige indere» er enige
-

Men i likhet med Kongresspartiet har også BJP
mistet mange av sine beste støttespillere de siste
årene. Modi er en svært kontroversiell politiker

store
regionamindre forstyrrelsene har ikke
le parPolitiske korrupsjonssaker er
ført til behov for nyvalg.
tiene.
hverdagskost i indiske medier,
United Progressive AllianDisse
skal vi
noe også Telenor har fått erfare
også se
regjeringsmakten. UPA er nå
nærmeved kjøp av mobillisenser.
en mindretallsregjering etter at
re på i
mange gamle støttespillere i forkant av årets valg har forlatt det de opplever som et tikler de kommende par måneder. For småpartier
synkende skip. For Kongresspartiet er både i krise og regionale partier blir sannsynligvis avgjørende
- uforutsigbart valg.

folk skal stemme – og da særlig blant de mindre
seg av private løsninger innen eksempelvis utdanning og helse.
På nasjonalt plan skal nok ikke AAP regne med
mer enn et par prosents oppslutning. For nasjonale

I en artikkelserie fram mot valget i India i mai ser
ningsmålinger skal partiet være fornøyd om de

og de indiske partiene.

