
Valget. Europeiske medier dekker den indiske 
NDPSHQ� PHOORP� KLQGXQDVMRQDOLVWHQ� 1DUHQGUD�
0RGL���%-3��RJ�.RQJUHVVSDUWLHWV�DUYHSULQV��5DKXO�
*DQGKL��0HQ�L�,QGLD��VRP�IUDP�WLO�����PDL�DUUDQJH-
rer verdenshistoriens hittil største valg med over 
����PLOOLRQHU�VWHPPHEHUHWWLJHWH��HU�GH�ÁHVWH�YHOJH-
re mest opptatt av helt andre politikere. 
)RU�YHOJHUH�ÁHVW�L�,QGLD�HU�GHW�ORNDOH�HOOHU�UHJLR-

nale politikere som vanligvis regnes som de vik-
tigste. 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. 
,� GHQ� VDPPHQKHQJ� HU� GHW� In� VRP� VHU� Sn�0RGL�

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

som folk føler nærhet til. Disse er langt mindre 
kjent utenfor Indias grenser, men omtrent halvpar-
ten 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 

som Indias nye statsminister. 
,� ,QGLD�� VRP� L� 1RUJH�� HU� GHW� NRDOLVMRQVSROLWLNN�

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

QHW� In� QRN� VWHPPHU� WLO� n� GDQQH� ÁHU-
tallsregjering, og India har derfor blitt 
styrt av ulike koalisjoner. De mest sta-
bile koalisjonene har vært bygget opp 
rundt de to store nasjonale partiene 
.RQJUHVVSDUWLHW� RJ� %-3��0HQ� LNNH� DOOH�
partiene som er representert i Lok Sab-
KD��SDUODPHQWHW� L�1HZ�'HOKL��¡QVNHU�n�
samarbeide politisk med BJP eller Kon-
gresspartiet. Andre partier har derfor 
forsøkt å danne alternative koalisjoner, 
slik som den «tredje fronten» og en så-

kalt «føderal» front. 
Det er mange som gjerne vil at disse 

alternative grupperingene skal bli et re-
elt alternativ til de to dominerende ko-

DOLVMRQHQH��0HQ�VWHUNH�
politiske motsetning 
og dårlig kjemi mel-
lom partilederne har 
foreløpig gjort det 
YDQVNHOLJ��0HG�QHVWHQ�
40 partier representert 
i Lok Sabha, er listen 
med aktører lang når der snak-

kes 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-
PLQLVWHU�RJ�VRP�RJVn�1RUJH�NRPPHU�WLO�n�
måtte forholde seg til?

Sosialistpartiet.�©9HLHQ�WLO�'HOKL�JnU�JMHQ-
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. 
0XOD\DP�6LQJK�<DGDY������HU�OHGHUHQ�DY�

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 delstatspar-
lamentet 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 første-
ministerposten i UP. 
0XOD\DP�6LQJK�EOH�I¡GW�LQQ�L�HQ�ERQGH-

familie på landsbygda i UP, men ble tidlig 
SROLWLVN� LQVSLUHUW� DY� GHQ� LQQÁ\WHOVHVULNH�
LQGLVNH� VRVLDOLVWHQ� 5DP� 0DQRKDU� /RKLD�
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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.

Indias tredje front

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 
sikher, hinduer og muslimer – og kjemper for undertrykte. FOTO: NTBSCANPIX

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

�������������0XOD\DP�6LQJK�WLOK¡UHU�<DGDY�NDVWHQ��
en numerisk stor kastegruppe ganske langt nede i 
det nordindiske kastehierarkiet. Tradisjonelt var 

GH�LNNH�HQ�VSHVLHOW�LQQÁ\WHOVHVULN�JUXSSH�SROLWLVN��
men i løpet av 1990-tallet mobiliserte de politisk og 
ÀNN�VWDGLJ�PHU�PDNW��*UXSSHQ�XWJM¡U�RPWUHQW����
prosent av befolkningen i UP, og den er det politis-
ke fundamentet i Samajwadi Party, som nå styrer 
delstaten. 
'D�KDQ�YDU�XQJ��YDU�0XOD\DP�6LQJK�NMHQW�VRP�

en dyktig bryter, og denne fortiden har vært en vik-
tig 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, pen-
ger og makt. En stor del av UPs muslimske mino-
ritet har også tradisjonelt støttet Samajwadi Party, 
RJ�VLNKHQ�0XOD\DP�6LQJK�HU�HQ�DY�GHP�VRP�KDU�
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 beg-
ge gruppene er lavkaste, samarbeider de ikke poli-
tisk. Dalitene har faktisk «sitt eget» parti i Bahujan 

Samaj Party, som under ledelse av den sterke kvin-
QHQ�0D\DZDWL�������VRP�KDU�Y UW�GHOVWDWVOHGHU�L�83�
KHOH�ÀUH�JDQJHU��KDU�XWYLNOHW�VLJ�WLO�n�EOL�6LQJKV�IUHP-

ste po-
l i t i s k e 
rival. 

Disse 
to lav-
k a s t e -
partie-

ne har alternert ved makten i UP de seneste årene, 
og motsetningen mellom disse partiene er så stor 

at det nærmest er utenkelig at de skal kunne gå inn 
VDPPH�UHJMHULQJVNRDOLVMRQ�HWWHU�YDOJHW��0HQ�RP�DOW�
JnU�0XOD\DP�6LQJKV�YHL��HU�GHW�LNNH�XWHQNHOLJ�DW�HQ�
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 
Q

Q

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 (sosialdemo-
kratisk ideologi) vant forrige valg i 2009. Fordelingen i nasjonalforsamlingen før årets 
valg:
Regjeringskoalisjonen (226) med Kongresspartiet 

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)  

Opposisjonspartiene

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)

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

Det er ikke utenkelig at en 74-årig tidligere bryter 
fra landsbygda kan bli Indias neste statsminister.
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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-
WHUWH� SROLWLNHUH�� EHQJDOVNH� 0DPDWD� %DQHUMHH� ������
EOL�,QGLDV�QHVWH�VWDWVPLQLVWHU��0DPDWD�HU�HQ�IUHP-

WUHGHQGH� SHUVRQOLJKHW� PHG� PDQJH� ÀHQGHU�� PHQ�
hun har også svært mange støttespillere som frem-
hever at hun er ærlig, hardtarbeidende og uplettet 
av de korrupsjonsskandalene som ofte kleber til 
indiske politikere som tapetklister. 
9HVW�%HQJDO�� GHOVWDWHQ� VRP� 0DPDWD� NRPPHU�

fra, ble styrt av en venstreorientert koalisjon ledet 
DY�&RPPXQLVW�3DUW\�RI� ,QGLD� �PDU[LVWLVN�� L� ��� nU�
������������� ,I¡OJH� 0DPDWD� YDU� NRPPXQLVWHQHV�
styre basert på politisk manipulasjon og vold, som 
førte med seg økonomisk og kulturell stagnasjon 
RJ�XQGHUWU\NNHOVH�DY�EHQJDOHUH�ÁHVW��6LGHQ�PLGWHQ�
DY������WDOOHW�KDU�0DPDWD�Y UW�9HVW�%HQJDOV�IUHP-
ste anti-kommunist – fram til 1998 som et ledende 
medlem av Kongresspartiet og deretter i spissen 
for sitt eget parti, «Trinamul-kongressen». 

«Trinamul» betyr 
«grasrot» på bengalsk, 
og det er nettopp den 
bengalske grasrota og 
delstatens stolte kul-
WXUDUY� VRP� 0DPDWD�
hevder at hun kjem-
per for. 
(WWHU�PDQJH�nU�L�RSSRVLVMRQ�O\NNHV�0DPDWD�PHG�

n�EHVHLUH�NRPPXQLVWHQH�L������YDOJHW�L�9HVW�%HQJDO��
Siden da har hun vært delstatens førsteminister, og 
hun har brukt mye av tiden sin på å kreve større 
RͿHQWOLJH�RYHUI¡ULQJHU�IUD�UHJMHULQJHQ�L�'HOKL��2J�
hun har bedt dem om å ettergi noe av den massi-
YH��RͿHQWOLJH�JMHOGHQ�KXQ�DUYHW�HWWHU�VLQH�SROLWLVNH�
forgjengere. For henne er det Bengals interesser 
som står øverst på dagsordenen, og Trinamul har 
QHVWHQ�LQJHQ�RSSVOXWQLQJ�XWHQIRU�9HVW�%HQJDO��
0HQ�9HVW�%HQJDO�HU�HQ�IRONHULN�GHOVWDW�VRP�VHQ-

der mange representanter til Lok Sabha; og ifølge 

ÁHUH�PnOLQJHU�NRPPHU�0DPDWDV�7ULQDPXO�WLO�n�YLQ-
ne opp til 25 mandater. Om det skjer, vil det gjøre 
Trinamul til Indias tredje største parti; og dersom 
*DQGKL�RJ�0RGL�PLVO\NNHV�L�n�E\JJH�VWHUNH�NRDOL-
VMRQHU��Vn�KDU�0DPDWD��VRP�IUHPGHOHV�ERU�L�VLWW�EH-

skjedne barn-
domshjem et 
steinkast fra et 
«red light dis-
trict», en reell 
mulighet til å 
bli landets nes-
te statsminis-
ter.

«All India.» Jayalalithaa (66) – kjent som «Tami-
lenes dronning» – er utvilsomt en av Indias mest 
fargerike politikere. Hun er i dag førsteminister i 
GHQ�V¡UOLJH�GHOVWDWHQ�7DPLO�1DGX��RJ�KXQ�ÀNN�HQ�
GHO�SXEOLVLWHW�XQGHU� IUD� VMDNN�90� L�QRYHPEHU��GD�
portretter av henne prydet veggene i bakgrunnen 
JMHQQRP�KHOH�WXUQLQJHQ�GD�0DJQXV�&DUOVHQ�RJ�$Q-
and utkjempet sine sjakkpartier.

Jayalalithaa sitt parti, «All India Anna Dravida 
0XQQHWUD� .D]KDJDPª� �$,$'0.��� RJ� 7DPLO� 1D-
GXV� DQGUH� VWRUH� SDUWL�� 'UDYLGD�0XQQHWUD� .D]KD-
JDP� �'0.��� KDU� VRP� QDYQHQH� DQW\GHU� RSSKDY� L�
den samme politiske bevegelsen. 

Disse to partiene har skiftet på å ha makten i Ta-
PLO�1DGX� VLGHQ� ������ RJ� GHQQH�PDNWNDPSHQ� Sn�

KMHPPHEDQH�KDU�I¡UW�WLO�DW�'0.�RJ�$,$'0.�DOGUL�
har befunnet seg i samme nasjonale regjeringskoa-
lisjon. Dette vil neppe endre seg etter det kommen-
de valget. 
%HYHJHOVHQ�VRP�EnGH�$,$'0.�RJ�'0.�VSUDQJ�

ut fra, sto for en sterk tamilsk kulturnasjonalisme, 
UHWWHW�PRW�1RUG�,QGLDV�NXOWXUHOOH�GRPLQDQV��'HWWH�
inkluderte også en sterk motstand mot kastehierar-
kier. Klengenavnet «Tamilenes dronning» kan der-
IRU�YLUNH�QRH�SDUDGRNVDOW��0HQ�-D\DODOLWKDD�²�VRP�
selv er høykaste – vet å spille på folkelige forvent-
ninger om en rik og velgjørende leder. Det faller 

seg også lett for henne å spille en glamorøs rolle i 
politikken, ettersom hun i utgangspunktet ble kjent 
IRU�WDPLOHU�ÁHVW�JMHQQRP�HQ�nUHODQJ�ÀOPNDUULHUH��
6 UOLJ� NRP�EHU¡PPHOVHQ� IUD� n� VSLOOH�PRW� ÀOP-

KHOWHQ� 0DUXGXU� *RSDODQ� 5DPDFKDQGUDQ�� NMHQW�
VRP� 0*5�� PDQQHQ� VRP� VWLIWHW� $,$'0.�� 0*5�
YDU� I¡UVWHPLQLVWHU� L�7DPLO�1DGX� IUD� ����� WLO� ������
og da han døde, brøt det ut en intens maktkamp 
om ledervervet mellom enken hans Janaki og Jay-
alalithaa. 

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 Jayala-
OLWKDDV�OHGHOVH�KDU�$,$'0.�Y UW�OLWH�IRUXWVLJEDUW��
Partiet støttet BJPs allianse på slutten av 1990-tal-
OHW��IRU�VLGHQ�n�DOOLHUH�VHJ�PHG�.RQJUHVVSDUWLHW��1n�
ser det ut til at Jayalalithaa satser alt på å stable et 
tredje alternativ på beina, helst ledet av henne selv. 
0HQ�EOLU�GH�DQGUH�SROLWLVNH�OHGHUQH�PHG�Sn�GHW"

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 kom-
mer til å få mange stemmer ved dette valget, og at 
partienes sterke ledere alle sikter mot det øverste 
vervet. 
0HQ� RP� ©GHQ� WUHGMH� IURQWHQª� LNNH� VDQNHU� QRN�

stemmer til å komme til makten, eller ikke klarer 
å samle seg omkring en felles plattform, så kom-
mer antageligvis noen av dem til å snu kappen et-
ter vinden og alliere seg med enten BJP eller Kon-
gresspartiet etter valget. Det er altså ikke lett å spå 
utfallet av dette valget. Q

Hvis India stemmer i morgen slik Bengal 
stemmer i dag, så kan Mamata Banerjee (59) 
bli Indias neste statsminister.

Sikhen Mulayam Singh er en av dem 
som har snakket høyest om politisk 
kvotering for Indias muslimer.

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

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