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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Under en resa till Sydasien som jag företog sommaren 2006 fick jag uppleva hur stor nationen 
Indien är ur både geografisk som demografisk synvinkel. Detta med en yta sju gånger större 
än Sveriges och med en befolkningsmängd hela 123 gånger den svenska.1 Detta enorma land 
har de senaste decennierna blivit en stormakt att räkna med i världspolitiken, byggt upp en 
blomstrande IT-industri och sett en ökning av högutbildad arbetskraft.2  
 
Men Indien uppvisar också en annan sida som en besökare rätt snart blir varse om, nämligen 
den djupa fattigdomen och de stora skillnaderna mellan rik och fattig. Dessa skillnader mellan 
människor får i ett så stort land som Indien ofta en regional prägel och manifesteras 
exempelvis i olika ekonomisk utveckling, utbildningsnivå och sjukvårdstillgänglighet för 
människor beroende på vilken delstat de bor i.3 Ett annat omdebatterat problem som i Indien 
uppvisat stor regional variation är ”saknade kvinnor” [missing women]. Detta begrepp syftar 
till en statistisk underrepresentation av kvinnor i befolkningen. Den anses bland annat bero på 
att foster av kvinnligt kön aborteras bort och att flickors behov av föda och sjukvård 
nonchaleras i större utsträckning än pojkar.4 En människas livsvillkor och förmåga att 
undkomma fattigdom och även död i Indien kan sägas bero på vilken socioekonomisk 
position denne innehar, vart denne bor, samt vilket kön denne tillhör.5  

1.2 Problemformulering 
Kerala och Punjab är två indiska delstater som haft en nära utveckling av allmän 
levnadsstandard de senaste årtiondena och uppvisat goda resultat gällande mänsklig 
utveckling. Human Development Index6 var år 2001 på 0,638 för Kerala och 0,537 för 
Punjab, vilket gör att de ligger på första respektive andra plats bland Indiens delstater. Indexet 
för Indien som helhet ligger på 0,472.7 Inkomstfattigdomen i delstaterna låg år 2000 på 12,7 
% i Kerala och 6,2 % i Punjab, vilket kan jämföras med 26,1 % i Indien.8 Dock har 
delstaternas utveckling av allmän levnadsstandard när faktorn kön vägs in divergerat. Kerala 
uppvisar goda resultat gällande levnadsstandard även ur ett jämställdhetsperspektiv vilket 
Punjab inte gör i samma utsträckning. Där verkar den allmänt högre levnadsstandarden 
tillkommit män i mycket större utsträckning än kvinnor. I Punjab är läskunnigheten bland 
män 76 % och bland kvinnor 64 %. Justerad inkomst per capita för män är ungefär sexton 
gånger större än för kvinnor.9 I Kerala är läskunnigheten bland män 94 % och bland kvinnor 
88 % och justerad inkomst per capita för män är ungefär fem gånger större än för kvinnor. 10 
Punjab har även ett större problem med ”saknade kvinnor” än Kerala.11 Det kan därför finnas 
anledning att ställa sig frågan vilka faktorer som kan förklara kvinnors olika levnadssituation 
och förmåga att undkomma fattigdom i dessa två regioner?  
                                                 
1www.landguiden.se.lt.ltag.bibl.liu.se/  Landguiden. Länder i fickformat.>Jämför länder>Jämför fakta>Sverige 
och Indien>Yta och antal invånare. Antal invånare år 2006. (2007-12-03). 
2 Kinberg Batra, Anna 2005, Indien-från stackare till stormakt. Timbro Förlag, kap 5, 6 och 9. 
3 National Human Development Report 2001, Government of India, s. 12ff. 
4 Se bl.a. Sen 2005, s. 226; Das Gupta 1994, s. 114; Nussbaum 2000, s. 26f; m.fl. 
5 National HDR 2001, s. 11. 
6 HDI är ett mått på mänsklig utveckling med indikatorer som inkomst, utbildning och livslängd.  
7 National HDR 2001, s. 25. 
8 ibid, s. 166. 
9 Punjab Human Development Report 2004, Government of Punjab, s. 194. 
10 Kerala Human Development Report 2005, Government of Kerala, s. 170. 
11 National HDR 2001, s. 80f. 
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1.3 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning om Kerala som i många studier beskrivits som ett 
utvecklingsunder som trots låg ekonomisk tillväxt lyckats minska fattigdomen och höja 
levnadsstandarden avsevärt. Denna forskning är främst inriktad på ekonomi, politik, 
utveckling och fattigdom i allmänhet och studier om kvinnor är färre.12 Mindre information 
finns det att hämta om Punjab. De flesta studier om denna region berör Punjab som Indiens 
”matbod” och fokuserar på den gröna revolutionen som fick stor genomslagskraft där. I den 
mån kvinnor i Punjab studerats har det främst varit i samband med fenomenet saknade 
kvinnor.13 Jämförande studier mellan vissa av Indiens delstater finns bland annat rörande 
reproduktion, sociala rörelser och politik.14 En jämförelse av ekonomisk och social utveckling 
har gjorts av Amartya Sen och Jean Dreze (1995). Enligt Sen finns en hel del jämförande 
studier av demografi inom Indien.15 Andra menar att mycket fokus dock varit på Indien som 
nation och inte på de olika delstaterna inom landet.16 Ofta görs jämförelser mellan norra och 
södra delen av Indien istället för mellan särskilda delstater. Bland annat har Bina Agarwal 
(1994) gjort en sådan regional jämförelse av kvinnors landrättigheter. Men någon jämförande 
studie av kvinnors livssituation i just Punjab och Kerala verkar inte finnas. Mycket av den 
tidigare forskningen används i uppsatsens empirikapitel. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur regionala skillnader påverkar indiska kvinnors 
livssituation. Detta görs genom att söka förklaringar till varför kvinnor i delstaterna Kerala 
och Punjab uppvisar olika levnadsvillkor och förmåga att undkomma fattigdom trots att 
delstaterna följts åt vad gäller den allmänna levnadsstandarden. De frågeställningar uppsatsen 
försöker besvara är:  

• Hur ser kvinnors livssituation och förmåga att undkomma fattigdom ut i Kerala och 
Punjab?  

• Vilka faktorer kan tänkas förklara kvinnors divergerande ställning gällande 
livssituation och förmåga att undkomma fattigdom i dessa båda regioner? 

Viktigt att påpeka är att uppsatsen endast syftar till att identifiera faktorer som spelar roll för 
den regionala skillnaden i livsvillkor. Uppsatsen ämnar således ge en bred översikt och inte en 
djupgående analys av möjliga orsaker. De områden uppsatsen berör är ekonomi, politik, 
demografi och hälsa, utbildning, lagstiftning samt kultur och familj. En viktig sak att tänka på 
är dock att kvinnor inte är en homogen grupp. Därför tas till viss del även lokala skillnader 
inom delstaterna upp såsom skillnader mellan stad och landsbygd samt skillnader mellan 
kvinnor av olika kast, klass och religiös bakgrund.  

1.5 Metod 
Uppsatsen bygger främst på litteraturstudier och metoden som används är kvalitativ 
textanalys. Kvalitativ textanalys kan kort sammanfattas som en metod för att genom kritisk 
granskning av en text få en förståelse för det viktiga både i textens olika delar och i dess 
helhet.17 Genom att studera olika texter försöker jag alltså ta reda på hur kvinnors livssituation 
ser ut samt vilka faktorer som kan tänkas förklara den regionala skillnaden gällande denna. 

                                                 
12 Erwér, Monica 2003, Challenging the Gender Paradox, Göteborg University, s. 30.  
13 Se bl.a. Rao (ed.) 2004; Egerö & Hammarskjöld (red) 1994; Nilsson 2005; Malhotra 2002. 
14 Se bl.a. Egerö & Hammarskjöld (ed.) 1994; Inkinen 2003; Ray & Fainsod Katzenstein 2005.. 
15 Sen, Amartya 2005, The Argumentative Indian, Farrar, Straus and Giroux Books, s. 230. 
16 Egerö, Bertil & Hammarskjöld, Mikael (ed.) 1994, Understanding Reproductive Change, Lund University 
Press, s. 10. 
17 Esaiasson, Peter m.fl. 2007 Metodpraktikan, Norstedt Juridik AB, s. 237. 
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Det bästa sättet att besvara uppsatsens frågeställningar hade varit att göra studien på plats i 
Indien. Intervjuer via Internet med organisationer i Indien hade också varit önskvärt men 
ingetdera har kunnat genomföras inom ramen för denna uppsats på grund av tidsbrist och 
svårigheter att få kontakt med organisationer i Punjab. Trots vikten av förstahandsmaterial i 
studier som denna får jag denna gång tyvärr nöja mig med andrahandsuppgifter i form av en 
litteraturstudie. 
 
Viktigt för kvalitativ textanalys som metod är att läsaren är aktiv och ställer frågor till 
texten.18 De specifika frågor som ställts till texten i anslutning till empirin är ”Hur ser 
kvinnors livssituation ut?” samt ”Vilka faktorer påverkar kvinnors livssituation?”. Jag anser 
att dessa frågor är godtagbara mätinstrument för det jag vill undersöka, vilket borgar för en 
god validitet. Efter att jag fått fram information över kvinnors levnadsvillkor i de båda 
delstaterna och regionala bakgrundsfaktorer jämför jag de båda delstaterna med varandra. Att 
valet av delstater föll på Kerala och Punjab har att göra med att dessa regioner är lika i fråga 
om allmän nedgång i fattigdom och ökad mänsklig utveckling och olika i den variabel 
uppsatsen syftar till att undersöka; kvinnors livssituation och förmåga att undvika fattigdom. 
Resultaten analyseras sedan med hjälp av teorier av Amartya Sen och Martha Nussbaum. 
Amartya Sens teori om fattigdom är välkänd och har inspirerat till UNDPs mått på mänsklig 
utveckling. Martha Nussbaums teori har valts därför att den kompletterar Sens teori genom att 
fokusera ytterligare på kvinnor i utvecklingssammanhang. 
 
I uppsatsen används ett öppet förhållningssätt till förklaringsvariablerna. Jag har inte på 
förhand definierat vilka tänkbara orsaksområden till skillnader i kvinnors livsvillkor som 
används. Detta innebär att svaren på ovanstående frågor har avgjorts av det jag hittat i 
forskningsmaterialet. Nackdelar med detta öppna förhållningssätt är att undersökningen i 
högre grad styrts av innehållet i texterna. Men eftersom det finns få framställningar om 
kvinnors livsvillkor i Punjab har jag inte på förhand kunnat välja ut viktiga områden. Viktigt 
med detta tillvägagångssätt är därför att reflektera över vad som inte sägs i texterna och vad 
som borde ha tagits upp.19 Forskningsmaterial har sökts i Norrköpings stadsbiblioteks katalog, 
Linköpings universitets bibliotekskatalog och Libris. De sökord som använts är ”kerala”, 
”punjab”, ”indien”, ”kvinnor+indien”, ”punjab+kvinnor”, ”punjab+women”, ”kerala+ 
kvinnor” samt ”kerala+women”. Av det material som då framkommit har det som främst 
behandlar kvinnors livssituation i modern tid samt är författade i en akademisk miljö valts ut. 
Således har mycket material om delstaternas koloniala historia och skönlitterära verk valts 
bort. 
 
Tolkningsarbetet av texterna bör ta hänsyn till fyra faktorer; frågans karaktär, tankens klarhet, 
valet av tolkningsperspektiv samt avståndet mellan texten och den uttolkande forskaren. 
Frågans karaktär kan knytas till om intresset koncentreras på textens manifesta eller latenta 
budskap. Denna uppsats är inte knuten till en sort läsning då frågan kan beröra såväl textens 
manifesta som latenta budskap. För att få fram kvinnors levnadsvillkor kan kräva att man 
läser mellan raderna, medan information om regionernas politiska struktur etc. kan finnas 
manifest i texten. Tankens klarhet berör textproducentens intresse av att uttrycka sig 
otvetydigt. De texter som studeras i denna uppsats är inte av debattkaraktär, såsom politiska 
pamfletter eller skrivna i hast såsom vissa tidningsartiklar. Detta innebär att de flesta 
textproducenter borde ha en genomtänkt uppfattning i frågan samt att de är intresserade av att 
uttrycka sig klart. Valet av tolkningsperspektiv har att göra med vad texten betyder för mig 
som forskare. Detta gör tolkningsarbetet lite lättare än om perspektivet hade varit avsändarens 
                                                 
18 Esaiasson m.fl.2007 s. 237. 
19 ibid s. 245f. 
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eller mottagarens. Den sista faktorn är avståndet mellan text och uttolkare och avser hur 
bekant forskaren är med den miljö där texten producerats. Det är svårare att förstå en text om 
det tidsmässiga, sociala och kulturella avståndet är stort. I detta fall kan den tidsmässiga 
aspekten räknas bort, men istället är den kulturella och den sociala så mycket större. Det går 
inte att komma tillrätta med detta problem, men genom att vara medveten om det har man 
kommit en bit på väg. Exempelvis är det viktigt att vara uppmärksam på skiftningar i ordens 
betydelse, särskilt när det gäller värdeladdade ord.20  
 
Vidare är min avsikt att ta hänsyn till de synpunkter angående västerländska feministiska 
forskares metoder som kommer fram i den postkoloniala feministiska kritiken, vilken 
kortfattat tas upp i nästa stycke. Viktigt är att vara medveten om att människor har olika 
politiska, historiska och intellektuella utgångspunkter vilket påverkar såväl tolkning som urval 
av forskningsmaterial. Min förförståelse präglas av att vara en ung, utbildad kvinna, uppväxt i 
en medelklassfamilj i ett välfärdssamhälle i västvärlden. Jag har besökt länder i tredje världen, 
däribland Indien. Genom denna resa kan sägas att jag iallafall fått en liten inblick i hur det 
indiska samhället fungerar och hur vissa människors liv där kan te sig. Jag har dock ej varit i 
varken Kerala eller Punjab, men samtalat med många människor, främst sikher, från Punjab. 
För övrigt har jag ett intresse för frågor som rör ekonomiska och politiska förhållanden i 
världen. Jag är medveten om att min forskning kan påverkas av dessa olika erfarenheter. 

1.5.1 Postkolonial feministisk kritik  

Chandra Mohanty är född i Mumbai i Indien21 och är en av den postkoloniala feminismens 
främsta förespråkare. Mohanty riktar kritik mot västerländska feministers vanliga 
framställning av tredje världens kvinnor som en enhetlig grupp där de ofta framställs som 
offer för förtryckande traditioner, kulturer och religioner.22 Mohanty menar även att 
feminister från västvärlden tar till sig forskning om tredje världens kvinnor genom att tolka 
och kategorisera denna med en etnocentrisk utgångspunkt. Likadant menar Mohanty kan 
sägas om forskare i tredje världen som själva tillhör den urbana medelklassen och som forskar 
om landsbygdsbefolkning med sin egen kultur som norm.23  
 
Den västerländska feminismens diskurs om kvinnor i tredje världen innehåller enligt Mohanty 
tre utgångspunkter som är problematiska. För det första kritiserar Mohanty att kvinnor förs in 
i samma grupp där alla anses ha lika intressen oavsett klass, etnicitet eller ras. Kvinnor i tredje 
världen framställs som en enhetlig grupp offer utan makt. Denna utgångspunkt nonchalerar 
andra viktiga faktorer, såsom klass och etnicitet, som påverkar människors identitet utöver 
genus. För det andra anser Mohanty att feministiska forskare för lättvindigt tycker sig finna 
allmängiltiga bevis24 bland annat för att den manliga dominansen och exploateringen av 
kvinnor är universell. Mohanty menar istället att förklaringar till kvinnors underordning 
varierar med den sociohistoriska kontexten. Generaliseringar bör därmed vara historiskt 
specifika och ta hänsyn till verklighetens komplexitet. För det tredje kritiserar Mohanty att det 
finns ett kolonialt mönster mellan forskning i första och tredje världen.25 Forskares val av 
metod och analysstrategi resulterar i en viss diskurs om makt och kamp.26 Genom att tala om 

                                                 
20 Esaiasson m.fl. 2007, s. 250ff. 
21 Mohanty, Chandra Talpade 2006, Feminism utan gränser, TankeKraft Förlag, förord s. 10. 
22 ibid, s. 220. 
23 ibid, s. 33f. 
24 ibid, s. 37ff.  
25 ibid, s. 49ff. 
26 ibid, s. 38. 
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tredje världen som olik och använda föreställningar om kvinnor som en homogen grupp 
skapas makthierarkier mellan första och tredje världen på nytt.27  
 
Enligt Mohanty bör istället en komparativ modell användas. I denna bör kopplingarna mellan 
det lokala och det globala vara central och den bör uppmärksamma relationerna mellan olika 
grupper av kvinnor när det gäller historia, kamp och erfarenheter. Forskare bör undersöka hur 
kvinnors historier är besläktade och få en förståelse för på vilka sätt kvinnors erfarenheter och 
historier både liknar varandra men även skiljer sig åt. Forskare borde alltså både söka efter 
faktorer som förenar och som divergerar.28 På detta sätt har jag försökt arbeta med studien. 

1.6 Källkritik 
Det material som används i uppsatsen är sådant som är producerat i en akademisk miljö i syfte 
att upplysa. Detta gäller såväl textlitteratur som statistik. Dock är det av vikt att också här vara 
uppmärksam då även detta material kan vara tendensiöst. Viktigt att undersöka är bland annat 
vad materialet har för klassifikation, vilken genre det tillhör och vilka författarna är. 
Litteraturen till den teoretiska delen är författad av två forskare; Amartya Sen och Martha 
Nussbaum, varav båda två har stark koppling till Indien. Sen är uppväxt i landet och 
Nussbaum har bott där en längre tid. Båda använder sig av sina erfarenheter av Indien i sina 
texter. Ekonomen och nobelprisförfattaren Amartya Sen redogör för sin teori om fattigdom i 
bl.a. Utveckling som frihet samt Poverty and Deprivation. Filosofen Martha Nussbaums bok 
Women and Human Development används för att fördjupa Sens ansats med ett speciellt fokus 
på kvinnor i fattigdomsanalysen. Forskningsmaterialet till det empiriska avsnittet spänner 
över ett brett fält och är författat av bland annat statsvetare, sociologer, nationalekonomer, 
kulturantropologer och forskare inom kvinnostudier, internationella studier och 
utvecklingsstudier från universitet i Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland och Indien. 
Statistik över fattigdom och mänsklig utveckling och skillnader mellan könen i dessa 
hänseenden inhämtas från Förenta Nationernas Utvecklingsprograms (UNDP) rapport Human 
Development Report. Denna rapport har utkommit specifikt för Indien som nation och för 
delstaterna Kerala och Punjab. Då UNDP är ett FN-organ och som sådant är allmänt erkänt 
och ofta citerat inom utvecklings- och fattigdomsfrågor talar för att deras uppgifter och 
statistik är tillförlitlig. De statistiska mått som används är dock förenklade och beskriver inte 
fattigdom eller välfärd i sin helhet. Istället används vissa indikatorer såsom medellivslängd, 
läskunnighet, utbildningsgrad och inkomst. Vad gäller statistik över arbetskraftsdeltagande 
och arbetslöshet bör påpekas att denna inte tar hänsyn till människors arbete i hemmet. 
 
Angeläget är dock att granska allt material källkritiskt med utgångspunkt från de fyra 
principerna; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.29 Källornas äkthet är här inte 
relevant då jag inte använder materialet som kvarleva. Materialets oberoende, alltså om det 
kan stå för sig själv, är viktigt att granska då källorna i många fall är andrahandsuppgifter. 
Samtidighet är här inte ett problem då det gäller tid, men dock då det gäller rum. Indien är 
som ovan sagts såväl socialt som kulturellt avlägset Sverige. Många materialförfattare är 
västerländska, vilket betyder att det kan finnas problem med förståelse och tolkning. Många 
västerländska källor kan vara fulla av värderingar, explicit eller implicit, i förhållande till 
Indien även om materialet främst är till för att informera. När det gäller tendens, bör avsikten 
med litteraturen analyseras, men eftersom jag använder material som främst syftar till att 
informera och upplysa och inte till att sälja eller manipulera, bör det minska problemet något.  

                                                 
27 Mohanty 2006, s. 54. 
28 ibid, s. 268f. 
29 Esaiasson m.fl. 2004, s. 314. 



 10 

1.7 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel innehåller en introduktion till ämnet. Vidare presenteras 
uppsatsens syfte och frågeställningar och såväl metod som material och avgränsningar 
diskuteras. I det andra kapitlet återfinns en teoretisk referensram. I denna presenteras teorier 
av Amartya Sen och Martha Nussbaum. Uppsatsens tredje kapitel innehåller empiri. Först 
återfinns en kort presentation av Indien följt av information om kvinnors livssituation i Kerala 
och Punjab. Det fjärde kapitlet innehåller analys och en sammanfattande diskussion. I det sista 
kapitlet finns slutsats, samt förslag till vidare forskning. 
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2 Teori 

2.1 Amartya Sens teori om fattigdom 
Amartya Sen är nobelpristagare i ekonomi och föddes i Dacca i Brittiska Indien år 1933. Han 

är mest känd för sina studier på områden som fattigdom, hungersnöd och mänsklig utveckling 

och hans arbete har påverkat utformningen av UNDPs Human Development Report.
30

 

2.1.1 Fattigdom och mänsklig utveckling 

Enligt Sen bör fattigdom ses som förlust av grundläggande förmågor istället för endast låg 
inkomst, vilket är det oftast använda måttet på fattigdom. Dock är låga inkomster en av de 
viktigaste orsakerna till en persons förlust av förmåga [capabilities deprivation].31  
 
Det finns flera orsaker till varför man inte kan mäta människors välfärd och livskvalitet endast 
med inkomstmått. En orsak är att människors behov är olika därför att de har varierande 
fysiska egenskaper som exempelvis handikapp, sjukdom, ålder och kön. En gravid kvinna kan 
behöva ett högre näringsintag och en högre inkomst än vanligt för att uppnå samma 
livskvalitet som tidigare. En annan orsak är olikheter i miljöförhållanden vilket påverkar vad 
en människa får ut av en given inkomst. I kallare klimat krävs mer pengar för uppvärmning 
och kläder än i varmare klimat. Det kan även bero på variationer i sociala förhållanden som 
offentligt skolsystem och på variationer i konsumtionskrav vilka kan skifta beroende på 
sedvänjor och vanor. En relativt fattig människa i ett rikt samhälle kan förhindras från att 
uppnå grundläggande funktioner trots att individens absoluta inkomst är hög. Sist men inte 
minst används familjen som basenhet när man mäter inkomst, trots att inkomstfördelningen 
inom familjen ofta påverkas av kön, ålder och uppfattade behov.32 
 
Genom att flytta perspektivet från inkomst till förmåga vänds uppmärksamheten mot de mål 
människor eftersträvar istället för mot medlen.33 Enligt Sen hade hans tidigare samarbete med 
Martha Nussbaum stor betydelse för utvecklingen av begreppen förmåga och livskvalitet.34 
Centrala begrepp i Sens teori är just förmåga, men även rättmätiga anspråk och frihet. 

2.1.2 Förmågor 

Vid analyser av fattigdom är det förlust av förmåga som bör undersökas, eftersom detta 
begrepp säger mycket om en individs livssituation.35 En individs faktiska möjlighet att 
fullfölja sina mål i livet beror dels på vilka nyttigheter [goods] individen har och vilka 
personliga egenskaper som krävs för att omvandla nyttigheterna till förmågor. En 
handikappad människa kan ha fler nyttigheter men en mindre möjlighet till ett normalt liv än 
en fullt frisk människa med färre nyttigheter. Begreppet funktioner [functionings] syftar på de 
olika saker en individ vill göra eller vara. En persons förmåga består av de olika 
kombinationer av funktioner som det är möjligt för denne att nå upp till. Fokus kan ligga 
antingen på de verkliggjorda funktionerna, alltså vad personen faktiskt kan göra, eller på 
möjlighetsrummet, alltså vilka alternativa kombinationer av möjliga funktioner som finns. 

Från den första får man besked om vilka saker personen gör och från den andra om de saker 
personen har faktisk frihet att göra. En människa kan ju fästa vikt vid att denne har 
                                                 
30 Corbridge, Stuart 2006, Amartya Kumar Sen, Routledge, s. 230f. 
31 Sen, Amartya 2002, Utveckling som frihet, Daidalos, s. 127. 
32 ibid, s. 98ff. 
33 ibid, s. 131. 
34 ibid, s. 13f. 
35 ibid, s. 35f. 
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möjligheter som inte utnyttjas. Exempelvis har en rik människa som fastar samma 
funktionsnivå som en fattig människa som svälter, men den rike har möjlighet att uppnå andra 
alternativ än den fattige.36 

2.1.3 Rättmätiga anspråk 

För att förstå problem med fattigdom i allmänhet anser Sen även att individers rättmätiga 
anspråk [entitlements] måste analyseras. I samhällen finns olika former av klart uttryckta 
rättmätiga anspråk. En individ är ofta berättigad till något genom handel, produktion, eget 
arbete, arv eller transfereringar.37 Men rättmätiga anspråk kan även vara implicit uttryckta. I 
många kulturer finns exempelvis ett underförstått förbud mot kvinnligt förvärvsarbete utanför 
hemmet. Där är det tradition och normer som avgör vilka rättmätiga anspråk kvinnor har.38 
 
I en marknadsekonomi kan en individ byta sina varor och tjänster mot andra. En individs 
möjlighet att undvika fattigdom och svält beror både på individens ursprungliga tillgångar 
[endowments] och på individens rättmätiga anspråk till utbyte [exchange entitlements]. En 
individs rättmätiga anspråk till utbyte givet dennes tillgångar vilar bland annat på 
möjligheterna till lönearbete, kostnader för de saker denne vill köpa, individens resurser och 
arbetsförmåga.39 Men de beror inte bara på marknadsutbyte utan även på utbyte med staten, 
såsom skatter, arbetslöshetsförsäkringar och socialförsäkringar. En individs rättmätiga 
anspråk kan sägas bero på ett samhälles legala, politiska, ekonomiska och sociala karaktär 
samt individens position i det.40  
 
Sen använder svält som exempel där den viktiga frågan är vilken möjlighet individen har att 
skaffa sig äganderätt över en tillräcklig mängd föda. Denna äganderätt till livsmedel kan ske 
genom egen odling eller transaktion på marknaden. För de som inte själva odlar livsmedel 
beror förmågan att skaffa föda på deras löner, de livsmedelspriser som gäller och deras övriga 
nödvändiga utgifter. Kan inte individen köpa mat på marknaden kan denne tvingas till svält 
oavsett hur mycket mat det finns i omgivningen. Den avgörande frågan är således inte hur stor 
den totala livsmedelstillgången är utan hur mycket varje person är berättigad till.41 Enligt Sen 
beror alltså svält på avsaknad av rättmätiga anspråk och inte på livsmedelsbrist.42  

2.1.4 Frihet 

På senare år har Sen övergått till att alltmer betona frihetens roll i utvecklingsprocessen. Han 
ser frihet både som det främsta målet och medlet för utveckling. Utveckling definieras som en 
process där människors friheter utvidgas.43 
 
Det finns olika former av ofrihet. En av dessa är ojämlikheten mellan kvinnor och män som 
ofta verkar inskränkande på kvinnors friheter. En annan ofrihet är hinder som gör att 
människor inte får tillträde till den öppna arbetsmarknaden.44 Ofria anställningsförhållanden 
och slaveri är vanligt i många fattiga länder där människors tvingas arbeta för sina 
traditionella godsherrar. I många kulturer nekas kvinnor att söka anställning utanför hemmet 
vilket är en kränkning av kvinnors frihet. Vidare erkänns och värdesätts ofta inte kvinnors 
                                                 
36 Sen 2002, s. 106ff. 
37 Sen, Amartya 1982, Poverty and Famines, Oxford University Press, s. 1f. 
38 Sen 2002, s. 167. 
39 Sen 1982, s. 3f. 
40 ibid, s. 46. 
41 Sen 2002, s. 230ff. 
42 Sen 1982, s. 7. 
43 Sen 2002, s. 10ff. 
44 ibid, s. 21ff. 
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arbete i hemmet.45 En minskning av kvinnors fruktsamhetstal är viktigt dels för det 
ekonomiska välståndets skull men även för den inverkan upprepat barnafödande har på 
kvinnors frihet att leva ett liv de värdesätter.46 Det är med ett brett deltagande som problem i 
samhället, exempelvis mellan tradition och modernitet, kan lösas.47 Det är därför viktigt att 
kvinnor ses som aktiva handlande människor och får medverka till sociala förändringar. 
Kvinnors handlande kan stärkas genom inkomstmöjligheter, ekonomisk roll utanför familjen, 
läskunnighet och utbildning, äganderätt osv. vilket ger kvinnor mer självständighet och 
starkare ställning. Dessa faktorer kan påverka vad kvinnor anses vara berättigade till i 
samhället och inom familjen. Kvinnor och män har ju inte bara sammanfallande utan även 
motstridiga intressen i familjen. Fördelningen av familjens tillgångar beror på vad var och en 
anses vara berättigad till, vilket påverkas av vedertagna sedvänjor, kvinnors ekonomiska roll 
och position samt av allmänna värderingar i samhället.48  
 
När det gäller att främja välståndet i samhället är variabler som rör kvinnors 
handlingsförmåga viktigare än allmänna variabler.49 Analyser av kvinnors deltagande i 
arbetskraften ger dock dubbla budskap. Vissa undersökningar visar att deltagande i 
förvärvsarbete har positiva effekter på kvinnors roll som aktör. Ofta lyckas kvinnor då få 
barnuppfostran och vård prioriterad i de gemensamma familjebesluten. Andra undersökningar 
visar att det är svårt för kvinnor att få mer tid för barnuppfostran då de har en dubbel börda av 
förvärvs- och hushållsarbete. En egen jordlott kan även ha mycket stor inverkan på kvinnors 
initiativförmåga med stora följder för maktbalansen mellan kvinnor och män.50  

2.2 Martha Nussbaums teori om kvinnor och fattigdom 
Martha Nussbaum utgår liksom Sen ifrån förmågor i utvecklings- och fattigdomsanalysen. 

Hennes moralfilosofiska teorier är ett komplement till Sens då hon har ett mer uttalat fokus 

på just kvinnors situation och förmågor.  

2.2.1 Kvinnor och fattigdom och mänsklig utveckling 

Enligt Martha Nussbaum går fattigdom ofta hand i hand med ojämställdhet. Därför är det 
extra viktigt att fokusera särskilt på kvinnor i fattigdoms- och utvecklingsanalyser. Kvinnor 
saknar ofta möjligheter att leva ett liv som är humant av den orsaken att de är just kvinnor. 
Istället för att behandlas som människor med mål i sin egen rätt behandlas de ofta som medel 
för andra människors måluppfyllelse. Således ses kvinnor sällan som egna individer utan som 
fortplantare, omsorgsgivare eller sexuella objekt.51  
 
Nussbaum anser att fokus inte bör vara på att höja det allmänna välbefinnandet då detta inte 
automatiskt förbättrar situationen för de mest fattiga. Det är av vikt att inte bara se till det 
totala eller det genomsnittliga utan till varje enskild människas situation. Alla medborgare är 
värda respekt och politik ska därför inte behandla vissa människor som att deras uppdrag i 
livet är att uppfylla andra människors livsmål. Istället bör politik behandla varje person som 
en människa med ett värde och ett eget liv att leva. Därför bör man utgå från individ om man 
vill mäta välstånd. Att utgå från hushåll innebär att man har en romantiserad bild av familjen 

                                                 
45 Sen 2002, s. 164ff. 
46 ibid, s. 319f. 
47 ibid, s. 50. 
48 ibid, s. 267ff. 
49 ibid, s. 309. 
50 ibid, s. 277ff. 
51 Nussbaum, Martha 2000, Women and Human Development, Cambridge University Press, s. 2ff. 
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som inte är förankrad i verkligheten.52 Det är viktigt att här använda principen om varje 
person som mål och undersöka hur resurserna och möjligheterna är fördelade inom familjen.53  

2.2.2 Förmågor 

Nussbaums ansats är universell och bygger på begreppet mänskliga förmågor [human 
capabilities]. Förmågor är vad människor faktiskt kan göra och vara. Det är den enskilda 
personens förmågor som ställs i fokus och detta utifrån principen om varje människa som mål. 
Denna princip är extra viktig för kvinnors liv då de som tidigare nämnts ofta behandlas som 
ett medel för andras måluppfyllelse. Nussbaum menar att det för varje förmåga finns en 
tröskelnivå, under vilken det är omöjligt för människor att fungera på ett äkta mänskligt sätt 
[truly human functioning].54 Tröskelnivån kan sägas representera det som krävs för att en 
människas förmågor verkligen kan anses mänskliga, alltså värdiga en mänsklig varelse. 
Exploatering är när en människa behandlas som ett objekt eller som medel för andra 
människors måluppfyllelse.55 Målet med utveckling ska då förstås i termer av att få människor 
över denna tröskel. Ansatsen är tvåfaldig, dels utgör den ett normativt politiskt förslag och 
dels kan den användas för jämförelser av livskvalitet mellan nationer.56  Nussbaum har skapat 
en lista på centrala mänskliga förmågor, vilken visas i Tabell 1. Denna berör tio områden; liv, 
kroppslig hälsa, kroppslig integritet, sinnen, fantasi och tänkande, känslor, praktiskt förnuft, 
samhörighet, andra arter, lek samt kontroll över den egna omgivningen.57 
 

Tabell 1 - Centrala mänskliga funktionella förmågor. Källa: Nussbaum 2000, s. 78ff. 
Nussbaum menar att det är förmågor och inte fungerande som är det lämpliga politiska målet. 
Detta eftersom det måste vara upp till varje individ om denne vill använda en förmåga eller ej, 
såsom valet mellan att äta och fasta. Det är dock viktigt att förmågan finns där och det är 
således en stor skillnad mellan att fasta och svälta. Dock är det ofta basen för förmågorna som 
samhället ska förse människor med och inte förmågorna i sig. Det kan krävas mycket för att 
jämna ut de skillnader i förmågor som orsakas av naturliga tillgångar eller makt. Flickor får 
idag sällan lika stor möjlighet till mänsklig utveckling, som lek och självförverkligande, som 

                                                 
52 Nussbaum 2000, s. 56ff. 
53 ibid, s. 247. 
54 ibid, s. 5f. 
55 ibid, s. 73. 
56 ibid, s. 6. 
57 ibid, s. 78ff. 

Liv Förmågan att leva till slutet av ett mänskligt liv av normallängd. 
Kroppslig hälsa Förmågan att vara vid god hälsa, inklusive reproduktiv hälsa samt vara välnärd. 
Kroppslig 
integritet 

Förmågan att röra sig fritt och bestämma över sin kropp, vara säker från överfall 
och misshandel. 

Sinnen, fantasi  
och tänkande 

Förmåga att använda sina sinnen, tänka och resonera, kunna läsa och räkna, samt 
fritt kunna uttrycka sig och utöva sin religion. 

Känslor Förmåga och möjlighet att få visa sina känslor. 
Praktiskt förnuft Förmåga att få utforma och kritiskt reflektera över hur man vill leva sitt liv. 

Samhörighet 
A: Förmåga att leva med andra människor och engagera sig i social interaktion.  
B: Förmåga till självrespekt och slippa förödmjukelse samt att bli behandlad som 
en värdig människa. 

Andra arter Förmåga att leva med omtanke om andra djur, växter och naturen. 
Lek Förmåga att skratta, leka och njuta av fritidsaktiviteter. 
Kontroll över den 
egna 
omgivningen 

A: Den politiska omgivningen genom deltagande i politiska val och beslut. 
B: Den materiella omgivningen genom ägande av egendom och rätt till att söka 
arbete. 
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pojkar. I många kulturer uppmuntras nämligen endast pojkar att vara fysiskt och mentalt 
äventyrliga, medan flickor ses som små vuxna som inte ska leka utan hjälpa till med 
hushållsarbete.58 Om man vill få alla individer att nå en viss nivå av mänskliga förmågor 
behöver man ge mer resurser till någon som möter hinder från traditionell hierarki eller 
fördomar.59 Vidare menar Nussbaum att förmåga att äga egendom är viktig, då 
egendomsrättigheter spelar en viktig roll för kvinnors självdefinition, i förhandlingar och i 
utvecklandet av självkänsla.60  
 
Listan över centrala mänskliga förmågor kan innehålla flera poster som kvinnor inte vill ha 
eller eftertraktar. Men eftersom ansatsen fokuserar på förmågor och inte på funktioner 
undviks problem med paternalism då det är valmöjligheten som räknas.61 För 
förmågeansatsen spelar inte heller vanebildning någon roll. Många kvinnor undervärderar ofta 
grundläggande mänskliga förmågor som de senare kan komma att uppskatta, på grund av 
vanor och socialt tryck. Det är av vikt att uppmärksamma denna adaptiva karaktär av många 
preferenser då man ser till kvinnors situation.62  

2.2.3 Försvar av universalism 

Enligt Nussbaum har feministiskt tänkande i västvärlden varit kolonialistiskt med en blindhet 
inför komplexitet där utvecklingsländer karaktäriserats som bakåtsträvande och västvärlden 
som progressiv. Dock menar hon att universalism inte behöver innehålla dessa felaktigheter. 
Istället kan den inkludera pluralism och respekt för olikheter63, lyhördhet för lokala särdrag 
och insikt om att miljön formar människors valmöjligheter och preferenser. Dock måste 
feminismen börja fokusera på problem för kvinnor i just tredje världen, och ta sig an ämnen 
som hunger, näring, läskunnighet, landrättigheter, barnäktenskap och rätt till lönearbete. 
Dessutom bör fokus vara på fattiga arbetarkvinnor och inte på medelklasskvinnor.64  
 
Enligt Nussbaum finns tre olika sorters kritik mot universella idéer som bör tas på allvar. Det 
kulturella argumentet går ut på att normer gällande kvinnors lydnad och självuppoffring länge 
varit del av bl.a. den indiska kulturen. Nussbaum menar dock att det inte är något fel om 
kvinnor själva väljer att leva traditionella liv så länge som de är garanterade andra 
valmöjligheter. Hon hävdar att hennes ansats skyddar detta och andra sätt kvinnor väljer att 
leva. Vidare hävdar hon att detta argument är förenklat då tradition och kultur ofta belyses ur 
ett manligt perspektiv och att det motstånd kvinnor visat ignoreras. Det andra argumentet 
handlar om det goda med mångfald, där det anses att alla värdesystem bör bevaras för att de 
bidrar till mångfalden i världen. Enligt Nussbaum är traditioner dock inte värda att bevaras 
bara för att de finns eller för att de är gamla utan istället bör den nytta de tillför vägas mot den 
skada de ger upphov till. Det tredje argumentet gäller paternalism. Enligt dessa förespråkare 
visas liten respekt för människors frihet som aktörer om universella normer används för att 
bestämma vad som är bra för människor. Nussbaum menar att universalismen därför bör vara 
förenligt med valfrihet, där valmöjligheten själv kan betraktas som ett universellt värde.65  
 

                                                 
58 Nussbaum 2000, s. 81ff. 
59 ibid, s. 68. 
60 ibid, s. 156. 
61 ibid, s. 112. 
62 ibid, s. 140ff. 
63 ibid, s. 31f. 
64 ibid, s. 7. 
65 ibid, s. 41ff. 
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2.2.4 Nussbaum och Sen 

Sen och Nussbaum arbetade tidigare tillsammans på World Institute for Development 
Economics Research. Enligt Nussbaum överensstämmer deras idéer i mångt och mycket, men 
vissa saker skiljer sig åt. Den största skillnaden är användningsområde för ansatsen med 
förmåga. Sen använder sig av begreppet främst för att visa hur man ska mäta och göra 
jämförelser av levnadsstandard. Nussbaums användning av begreppet är dock inte bara 
komparativt utan även normativt, då hon menar att ansatsen bör utgöra grund för vilka 
centrala politiska principer som medborgare har rätt att kräva av sin regering. Både Sen och 
Nussbaum ger en viktig roll till politiska friheter och båda menar att ekonomiska behov inte 
borde mötas genom att förneka människor frihet. De är också överens om att förmågor är 
viktiga för varje människa. Sen har visat detta genom att kritisera organiska modeller av 
familjen, medan Nussbaum framfört principen om varje människas förmåga. Sen och 
Nussbaum skiljer sig något åt i fråga om kulturrelativism. Båda propagerar för universella 
normer, men endast Nussbaum argumenterar explicit mot relativism. Sen grundar inte 
uttryckligen sin ansats om förmågor på idén om verkligt mänskligt fungerande [truly human 
functioning] som kommer från Marx och Aristoteles, vilket Nussbaum gör.66  

2.3 Sammanfattning, definitioner och mått 
I Sens och Nussbaums teorier har begreppet förmåga en central roll. Ökad förmåga ses både 
som det främsta medlet och som själva målet med utveckling. Individens tillgångar i form av 
ägodelar, pengar eller arbetskraft tillsammans med rättmätiga anspråk som exempelvis 
sjukvårdsförsäkring eller rätt att arbeta utanför hemmet ger människor möjlighet att 
undkomma fattigdom och öka sin livskvalitet och mänskliga utveckling. Detta illustreras i 
Figur 1. Exakt vilka förmågor människor kan uppnå beror dock även på deras personliga 
egenskaper, såsom funktionsnedsättning eller graviditet. För att sägas ha undkommit 
fattigdom helt och hållet måste individen ha uppnått alla de olika centrala mänskliga 
funktionella förmågorna inom områdena liv; kroppslig hälsa; kroppslig integritet; sinnen, 
fantasi och tänkande, känslor, praktiskt förnuft; samhörighet; andra arter; lek; samt kontroll 
över den egna omgivningen. 
 

 
Figur 1 – Översikt av Sens och Nussbaums teorier. Källa: Egen framställning. 
 
Både Nussbaums och Sens ansats med förmågor kräver dock att man ser till individen för att 
analysera fattigdom. Detta hade bäst tillgodosetts genom ett fältarbete på mikronivå. I denna 
uppsats används till viss del istället mått och indikatorer som indirekt mäter dessa områden. 
Några mått som refereras till flera gånger i uppsatsen är Human Development Index [HDI], 

                                                 
66 Nussbaum 2000, s. 12f. 
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Human Poverty Index [HPI] samt Gender-related Development Index [GDI]. Dessa mått är 
framtagna av UNDP och definieras som följer67: 
 
 HDI - Dimension Indikator 
Ett långt och hälsosamt liv Förväntad livslängd vid födseln 

Kunskap 
Läskunnighet bland vuxna 
Inskrivning i utbildningsväsendet 

En hygglig levnadsstandard BNP per capita 
Tabell 2 - Definition av Human Development Index. Källa: Egen sammanställning av data från Human 
Development Report 2007/08, s. 355. 
 
HPI - Dimension Indikator 
Ett långt och hälsosamt liv Sannolikhet att inte överleva 40 års ålder  
Kunskap Analfabetism bland vuxna 

En hygglig levnadsstandard 
Andel av befolkningen utan tillgång till rent 
vatten 
Andelen barn underviktiga för sin ålder 

Tabell 3 - Definition av Human Poverty Index. Källa: Egen sammanställning av data från Human 
Development Report, s. 355. 
 
GDI - Dimension Indikator 

Ett långt och hälsosamt liv 
Förväntad livslängd vid födseln för kvinnor 
respektive män  

Kunskap 
Läskunnighet bland kvinnor respektive män 
Inskrivning i utbildningsväsendet för kvinnor 
respektive män. 

En hygglig levnadsstandard 
Uppskattad intjänad inkomst för kvinnor 
respektive män. 

Tabell 4 - Definition av Gender-related Development Index. Källa: Egen sammanställning av data från 
Human Development Report s. 355. 
 
HDI kan sammanfattningsvis sägas vara ett mått på mänsklig utveckling, HPI på fattigdom 
och GDI på ojämlikheten i förmåga mellan män och kvinnor.68 

                                                 
67 Human Development Report 2007/2008, United Nations Development Programme, s. 356ff. 
68 ibid, s. 356ff. 
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3 Empiri 

3.1 Indien 
I detta stycke följer en kort introduktion till Indien med bakgrundsfakta om fattigdom, politik, 

demografi och lagstiftning.  Här finns även en karta över Indiens delstater. 

 

Indien är en mycket mångskiftande nation 
med sjutton officiella språk, fyra stora 
religioner med egna rättssystem, många 
mindre religiösa grupper och enorma 
skillnader mellan regioner, klasser, kaster, 
stad och landsbygd.69 Indien består av 28 
delstater och sex unionsterritorier.70 
Unionsterritorier styrs direkt av den 
nationella regeringen och har inga egna 
regeringar. Delstaten Punjab ligger i 
nordvästra delen av landet medan Kerala 
ligger i sydvästra vilket visas av kartan 
över Indiens delstater i figur 2. Indien 
tillhör de fattigaste länderna i världen. På 
HDI rankas landet år 2007/2008 på 128:e 
plats av 177. 

Figur 2 - Karta över Indiens delstater. Källa: http://sumeet.info/India/#. 
Landet har 31,1 % fattiga enligt HPI och ligger på 112:e plats av 177 på GDI.71 

3.1.1 Kort bakgrund 

Sedan självständigheten har Kongresspartiet varit nästintill hegemoniskt i många delstater. 
Men partiet har inte varit lika starkt i de f.d. furstendömena Kerala och Punjab som haft 
regeringar ledda av andra partier. Den centrala regeringen har vid flera tillfällen intervenerat i 
delstater ledda av andra partier och infört presidentstyre72 bl.a. i Punjab, vilket lett till 
konflikter med regionala krafter.73 Lokalt självbestämmande i delstaterna finns genom ett 
system av råd på tre olika nivåer [panchayat raj]. Enligt konstitutionen ska en tredjedel av 
platserna i panchayatsystemet vara reserverade för kvinnor. Det finns även reserverade platser 
inom offentlig förvaltning, högre utbildning och lagstiftning för särskilda låga kaster 
[scheduled castes] och stammar [scheduled tribes]. Detta innebär att muslimer utesluts från 
reservationssystemet trots att muslimer är en särskilt fattig grupp i dagens Indien.74  
 
Enligt Magdalena Inkinen75 betecknar begreppet kast flera olika sociala divisioner i Indien. 
Oftast används kast enligt jati-systemet som är en uppdelning av geografiskt koncentrerade 
grupper med tydliga traditioner och uppföranderegler. Det finns 4000 olika jatis i Indien. En 

                                                 
69 Nussbaum 2000, s. 47. 
70 www.landguiden.se.lt.ltag.bibl.liu.se/  Landguiden. Länder i fickformat. Läs om ett land Indien>Text>Politiskt 
system. (2008-04-24). 
71 http://hdrstats.undp.org/countries/data_sheets/cty_ds_IND.html  Human Development Report 2007/2008. Data 
by country: India. (2008-05-20). 
72 Delstaten styrs direkt av den centrala regeringen och landets president. 
73 Inkinen, Magdalena 2003, Mobilising the Lower Castes, Uppsala University, s. 38ff. 
74 Nussbaum, Martha 2007, The Clash Within, Harvard University Press, s. 134ff. 
75 Doktor i statsvetenskap vid Uppsala Universitet. 
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människa föds in i en kast, som ofta innefattar människor av en särskild yrkesgrupp. Kasten är 
hierarkiskt ordnade och relationer mellan olika kaster styrs av föreställningar om (o)renhet. 
Idén om oberörbarhet är förbunden med föreställningen att vissa yrken är orena, såsom 
latrintömning, städning, kremering och förlossningsvård. Associationen mellan kast och yrke, 
hierarkin mellan olika kaster, normen att gifta sig inom sin kast samt seden med oberörbarhet 
börjar dock försvagas. År 1981 fanns det 450 oberörbara kaster i landet, och de oberörbara 
[daliter] utgjorde 16 % av den totala befolkningen.76 
 
Överallt i världen föds i normala fall 5 procent fler pojkar än flickor. Men kvinnor är som små 
tåligare än män och med samma omvårdnad överlever de bättre och överträffar män i antal. 
Detta gäller för länder i västvärlden som har en hög kvot kvinnor/män77, medan vissa länder i 
Asien och Nordafrika, däribland Indien, har en låg kvot kvinnor/män, vilket talar för en 
inverkan av sociala faktorer. Enligt Sen saknas ungefär 37 miljoner kvinnor i Indien.78 Under 
1900-talet har det skett en stadig nedgång i proportionen mellan kvinnor och män i landet.79   
 
Indien har ingen enhetlig civilrätt. Istället gäller civilrätten utefter fyra religiösa lagsystem; 
hinduistisk, muslimsk, parsisk och kristen lag. Det finns vissa sekulära lagar gällande 
egendom, giftermål och skilsmässa, men de utgör inget system och det är inte lätt för en 
individ att underordnas dessa lagar om denne hänförts till ett av de religiösa systemen. 
Trossamfund utan kodifierad civilrätt såsom det judiska använder sekulariserad lag80 medan 
sikher definieras som hinduer.81 Civilrätten täcker områden som familjerätt, dit äktenskapliga 
rättigheter, skilsmässa och adoption hör, samt egendomsinnehav och arv. Den islamiska och 
hinduistiska lagen gjordes enhetlig av britterna från att ha varit informell och lokalt 
varierande, medan de kristna lyder under olika kristna civilrättssystem.82 Indiens konstitution 
innehåller förbud mot könsdiskriminering, men detta gäller inte civilrätten. Förespråkare för 
jämställdhet måste då istället kritisera varje separat religiöst system för sig, vilket enligt 
Nussbaum ofta gör att reformer för ökad jämställdhet tar lång tid.83 Minimiåldern för att få 
gifta sig är 21 år för män och 18 år för kvinnor.84 Men lagar angående barnäktenskap efterlevs 
inte alltid och är vanligt i vissa regioner. Enligt muslimsk lag är det tillåtet med bigami, men 
inte enligt hinduistisk lag. År 1986 infördes en lag för muslimska kvinnor om skydd efter 
skilsmässa, men den berövade alla muslimska kvinnor rätten till underhåll enligt 
brottsbalken.85 Det är förbjudet att både ge och ta emot hemgift sedan år 1961.86  

3.2 Kerala 

3.2.1 Ekonomi 

Keralas ekonomiska tillväxt var länge låg. Från år 1970-71 till år 1987-88 var ekonomin 
nästintill stagnerande, delstatens årliga ekonomiska tillväxt var 1,9 % gentemot Indiens 4,1 %. 
Från år 1987-88 till år 2002-03 har den däremot uppvisat tillväxt, 5,79 % gentemot Indiens 

                                                 
76 Inkinen 2003, s. 28ff. 
77 Alltså en hög andel kvinnor jämfört med män i befolkningen. 
78 Sen 2002, s. 151ff. 
79 Rao, Mohan (ed.) 2004, The Unheard Scream, Kali for Women, s. 261f. 
80 Nussbaum 2000, s. 26. 
81 Nussbaum 2007, s. 142. 
82 Nussbaum 2000, s. 213f. 
83 Nussbaum 2007, s. 144. 
84 Nussbaum 2000, s. 29. 
85 ibid, s. 171ff. 
86 ibid, s. 269. 
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5,98 %.87 Den låga tillväxttakten inom den primära sektorn beror på behovet att importera 
mat, vilket lett till ett allt sämre handelsunderskott. Även den sekundära sektorn har en 
stagnerande tillväxt. De traditionella industrierna; kokosfibrer, cashewnötter, tobakscigarretter 
och vävning, vilka tidigare utgjort en stor del av sysselsättningen har genomgått djupa kriser 
de senaste decennierna. Några anledningar till detta är högre produktionskostnader på grund 
av högre kostnader för material och arbetskraft samt brist på elkraft.88  
 
Den annan viktig fråga för Kerala är arbetslösheten som under de senaste 20 åren varit bland 
de högsta i landet. Många av de arbetslösa är välutbildade med akademisk examen. 
Arbetslösheten påverkar främst möjligheterna för kvinnor och unga att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Enligt Erwér är Kerala en icke-konkurrenskraftig ekonomi på grund av de 
höga kostnaderna för arbetskraft och de ekonomiska problemen beror delvis på svagt politiskt 
ledarskap. På 1980-talet gav politikerna efter för fackföreningarnas fortsatta krav på 
löneökningar, bidrag och välfärdsprogram trots att staten hade stora budgetunderskott.89 Men 
på grund av jordbrukets och industrins stagnerande tillväxt valde politikerna att göra flera 
eftergifter till arbetsgivarna. På 1990-talet gick Keralas ekonomi bättre än den nationella, men 
arbetslösheten var fortfarande hög varefter en skattemässig och administrativ 
decentraliseringsreform lanserades.90 Enligt Sen har Keralas starka fackföreningar pressat upp 
lönerna för arbetare, vilket drivit många arbetsgivare ut ur delstaten och förorsakat hög 
arbetslöshet.91 Ur ett genusperspektiv kan sägas att arbetarnas löneökningar har ökat gapet 
mellan mäns och kvinnors löner.92 I Tabell 5 visas siffror på arbetslösheten i Kerala. Av 
denna kan utläsas att arbetslösheten generellt sett är högre i Kerala än i övriga Indien, samt att 
arbetslösheten bland kvinnor är särskilt hög och har stigit under mätperioden. 
 

Arbetslöshet, 
procent 

Totalt, 
Kerala 

Totalt, 
Indien 

Kvinnor, 
Kerala 

Kvinnor, 
Indien 

Män, 
Kerala 

Män, 
Indien 

1983 7,9 2,0 8,6 1,3 7,5 2,3 
1993-94 7,7 2,0 12,1 1,7 5,8 2,1 
1999-00 8,6 2,3 15,1 1,8 5,6 2,5 

Tabell 5 - Arbetslöshet i Kerala. Källa: National HDR 2001, s. 161. 
I tabell 6 visas andelen människor i arbetskraften93. Denna åskådliggör att Kerala har en något 
mindre andel människor i arbetskraften än övriga Indien samt att kvinnors deltagande i 
arbetskraften sjunkit under mätperioden och vid de två sista mätningarna låg under 
genomsnittet för Indien.94 En förklaring till detta är att de stigande lönerna gjort att många 
familjer klarar sig på en lön vilket innebär att många kvinnor gått från att vara lönearbetare till 
hemmafruar. Bland de lägre kasterna och stammarna är kvinnors deltagande i arbetskraften 
högre.95  
 
 
 
 

                                                 
87 Kerala HDR 2005, s. 44. 
88 Erwér2003, s. 136f. 
89 Erwér 2003, s. 137ff. 
90 Ray, Raka & Fainsod Katzenstein, Mary 2005, Social Movements in India, Rowman & Littlefield, s. 86. 
91 Nussbaum 2000, s. 33. 
92 Erwér 2003, s. 137. 
93 På grund av den stora informella sektorn i Indien bygger dessa siffror på frågeundersökningar och inte på 
officiell data om arbetskraftsdeltagande. 
94 Erwér 2003, s. 12. 
95 Kerala HDR 2005, s. 101. 
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Andelen människor i 
arbetskraften, procent 

Totalt, 
Kerala 

Totalt, 
Indien 

Kvinnor, 
Kerala 

Kvinnor, 
Indien 

Män, 
Kerala 

Män, 
Indien 

1983 64 67 47 44 83 87 
1993-94 56 65 35 42 82 85 
1999-00 57 62 35 39 80 84 

Tabell 6 - Andelen människor i arbetskraften i Kerala. Källa: National HDR 2001, s. 155. 
Diskriminering på arbetsmarknaden är vanlig i Kerala. Ett exempel på detta är vid 
tegelugnsbruken där många kvinnor och barn arbetar. Tegelugnsbruken definieras som 
hemindustri i Indien, vilket innebär att arbetarna där inte är skyddade av någon fackförening. 
De män som börjar vid bruken avancerar ofta snabbt från det mest ansträngande arbetet, att 
bära tegelstenar, till mer fackkunnigt arbete som att forma och lasta tegelstenar. Detta arbete 
är högre betalt och mindre tungt och farligt men kvinnor övervägs sällan för denna befordran 
och tillåts inte heller lära sig den skicklighet som krävs.96 

3.2.2 Politik 

Kerala bildades år 1956 genom att föra samman de två maharadjadömena Travancore och 
Cochin med den kolonialt styrda regionen Malabar.97 Enligt Corbridge och Harriss98 
karaktäriseras politiken i Kerala av samspel mellan regering och civilsamhället och delstaten 
har en hög nivå av offentlig aktion [public action]. Detta har inneburit att människor gjort sina 
röster hörda och tryckt på myndigheterna, vilka i sin tur stött den folkliga kampen mot lokala 
makthavare.99 Enligt Ray och Fainsod Katzenstein100 kan rörelsen i Kerala beskrivas som en 
partiledd gräsrotsrörelse som verkar för demokratisk och decentraliserad planering. Det 
speciella med utvecklingen är att civilsamhället lyckats mobilisera massorna och utövat tryck 
på Kommunistpartiet, CPI(M)101. Vidare har den starka konkurrensen om makten med 
Kongresspartiet bidragit till att CPI(M) fortsatt vara mottagliga för sina väljares åsikter.102  
 
Enligt Heller103 har Kerala en lång historia av social mobilisering med kastreformsrörelser 
och bondeuppror, vilka sedan formades till en klassrörelse under kommunistpartiets 
ledning.104 Erwér menar att kvinnor deltog i denna våg av kollektiv aktion och kom ut i 
offentligheten. De flesta kvinnor i medelklassen och Nairkasten tillhörde den nationalistiska 
rörelsen medan de lågkastiga kvinnor som deltagit i kaströrelsen så småningom gick med i 
kommuniströrelsen. Kvinnliga fabrikskommittéer bildades med bland annat 
moderskapspenning, ojämlika löner och våld i hemmet på agendan.105 Utvecklingsstrategin 
har bestått av omfördelande reformer, tillhandahållande av offentlig service samt en 
klasskompromiss mellan arbete och kapital.106 Kerala har investerat mycket i social och 
ekonomisk infrastruktur, vilket inneburit att delstaten har bättre vägnät, postkontor, 
telekommunikationer, banker, skolor och medicinska institutioner än de flesta andra 
delstater.107 Landreformer har avskaffat godsägarväldet och förvandlat fattiga arrendatorer till 
småbönder. Arbetsmarknadsreformer och höga nivåer av fackföreningsanslutning har jämnat 
                                                 
96 Nussbaum 2000, s. 18f. 
97 Erwér 2003, s. 117. 
98 Corbridge är professor i internationella studier vid University of Miami. Harriss är docent i utvecklingsstudier 
vid London School of Economics. 
99 Corbridge, Stuart & Harriss, John 2000, Reinventing India, Polity Press, s. 224. 
100 Ray är sociolog vid University Berkeley och Fainsod Katzenstein är statsvetare vid Cornell University. 
101 Communist Party of India (Marxist) 
102 Ray & Fainsod Katzenstein 2005, s. 23. 
103 Patrick Heller är sociolog vid Brown University. 
104 Ray & Fainsod Katzenstein 2005, s. 80. 
105 Erwér 2003, s. 181ff. 
106 Ray & Fainsod Katzenstein 2005, s. 55. 
107 Kerala HDR 2005, s. 35. 
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ut förhandlingsstyrkan och även den informella sektorns arbetare har sett en snabb 
löneökning. Det sociala skyddsnätet täcker en stor andel av befolkningen.108  
 
År 1996 lanserade kommunistpartiet ett försök med politisk decentralisering och dessa 
reformer har inneburit en faktisk fördjupning av den deltagande demokratin. För att minska 
kunskaps- och kapacitetsklyftan som tidigare uteslutit medborgare från politiken har 
folkutbildningsprogram och försök att mobilisera kvinnor, daliter och stamfolk gjorts.109 
Mellan år 1996 och 1997 ökade deltagandet av människor från lägre kaster och stamfolk i 
panchayatmötena och kvinnors andel av mötesdeltagarna ökade från 28 % till 41 %.110 Enligt 
Mary E. John111 är många kvinnliga politiska representanter på lokal nivå unga, lågutbildade, 
från fattig bakgrund och utan tidigare erfarenhet av att vara folkvalda. Men ofta tvingas de 
arbeta i en ovänlig miljö och får utstå skvaller och förtal. Deras tredubbla börda av arbete, 
hushållsplikter och politiskt ansvar leder även i många fall till spänningar inom familjen.112 
 
Trots framgångarna för Keralamodellen är ca 15 % av delstatens befolkning exkluderade från 
den huvudsakliga utvecklingen. Dessa grupper tillhör socioekonomiskt missgynnade delar av 
samhället och består av majoriteten kvinnor från den informella sektorn, vilka inte får del av 
jämlikhetsreformer, försörjningsbidrag eller arbetslagstiftning.113 Historiskt sett fanns en stor 
social åtskillnad mellan brahminer och alla andra lägre kaster i södra Indien, vilket enligt 
Inkinen har påverkat den politiska organiseringen. Förtrycket av alla lägre kaster ledde till 
utvecklingen av breda lågkaströrelser. I Kerala utgör daliterna 10 % av befolkningen114 och 
förhållandena för dem är bättre än i andra stater även om mycket finns kvar att göra. 
Kommunistpartiets verkställande kommittéer är snedvridna till fördel för de övre kasten115 
och partiets högsta politiker är nästan alla från höga kaster.116 Stödet för BSP, de oberörbaras 
parti, är mycket lågt och istället har många daliter uppgett att de röstar på olika 
vänsterpartier.117 Kvinnors deltagande inom politiken är begränsat. Den högsta lagstiftande 
församlingen i Kerala som leds av Kongresspartiet har 140 medlemmar, varav åtta kvinnor. 
Den tidigare vänsterledda församlingen år 1996-2001 hade 13 kvinnor. Kerala har 20 platser i 
nationalförsamlingen varav en hölls av en kvinna år 1996-01. De två främsta vänsterpartierna 
CPI och CPI(M) har mindre än 10 % kvinnor, trots att kvinnor historiskt sett har varit aktiva 
deltagare i den kommunistiska rörelsen. Byråkratin är också manligt dominerad med endast 
21 kvinnliga tjänstemän av 178, liksom fackföreningarna. Lärarnas fackförbund med 80 % 
kvinnliga medlemmar har endast 6 % kvinnor på ledarnivå.118 Först på 1990-talet119 uppkom 
självständiga och partipolitiskt obundna feministiska grupper och nätverk i delstaten.120 Dessa 
kvinnoorganisationer har de senaste åren alltmer arbetat med frågan om våld mot kvinnor.121  

                                                 
108 Ray & Fainsod Katzenstein 2005, s. 82. 
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3.2.3 Demografi och hälsa 

Tabell 7 över könsfördelningen i befolkningen i Kerala visar att det finns fler kvinnor än män, 
vilket har varit fallet ända sedan mätningarna började på 1960-talet. De distrikt som i 
undersökningen år 2001 hade störst andel kvinnor var Pathanamthitta, Thrissur och Kannur, 
medan de distrikt som uppvisade lägst andel kvinnor var Idukki, Wayanad och Ernakulam.122 
 

Könsfördelning i 
befolkningen, kvinnor 

per 1000 män 

Kerala 
totalt 

Indien, 
totalt 

Kerala, 
landsbygd 

Indien, 
landsbygd 

Kerala, 
stadsbygd 

Indien, 
stadsbygd 

1961 1022 941 - - - - 
1971 1016 930 - - - - 
1981 1032 934 1034 952 1021 880 
1991 1036 927 1037 939 1034 834 
2001 1058 933 1059 946 1058 901 
Tabell 7- Könsfördelning i befolkningen i Kerala. Källa: Egen sammanställning från Kerala HDR 2005, s. 
20 och National HDR 2001, s. 240. 
I tabell 8 visas könsfördelningen bland barn i åldrarna 0-4 år. Mätningarna för Kerala år 2001 
visar att könsfördelningen bland barn stigit och fler flickor fötts gentemot mätningen tio år 
tidigare. Dock har könsfördelningen bland barn i tre distrikt förändrats genom att flickors 
andel minskat. Dessa var Palakkad, Kannur och Kozhikode där andelen flickor per 1000 
pojkar var 971, 962 samt 962. Den lägsta uppmätta andelen hade dock distriktet Ernakulam 
med 952 flickor per 1000 pojkar.123  
 
Könsfördelning bland 
barn 0-4 år, kvinnor per 
1000 män 

Kerala, 
totalt 

Indien, 
totalt 

Kerala, 
landsbygd 

Indien, 
landsbygd 

Kerala, 
stadsbygd 

Indien, 
stadsbygd 

1981 975 978 978 979 962 973 
1991 951 955 949 959 958 943 
2001 963 927 - - - - 
Tabell 8 - Könsfördelning bland barn 0-4 år i Kerala. Källa: National HDR 2001, s. 242. 
Sedan 1950-talet har det totala fertilitetstalet124 i Kerala sjunkit från 5,6 till 1,7 barn per 
kvinna år 2001. De distrikt med högst fertilitetstal är Malappuram (2,4) och Wayanad (2,0) i 
norra Kerala, medan distrikten Pathamanthitta, Alappuzha och Ernakulam hade lägst (1,5). En 
viktig faktor bakom Keralas låga fertilitetstal anses vara kvinnors utbildningsnivå som är 
hög.125  Enligt Sen har Keralas nedgång i födelsetal åstadkommits utan något tvång, utan 
genom att nya värden uppkommit, där offentlig debatt och diskussion spelat en viktig roll.126 
Den med indiska mått mätt höga giftermålsåldern anses också ha påverkan på fertilitetstalet. 
Medelåldern vid giftermål för kvinnor var 23 år i en mätning åren 1998-1999. För Indien var 
siffran för samma år 20 år. Medelåldern för giftermål för kvinnor var lägst i Malappuram 19 
år, och högst i Kottayam 24 år. Andelen flickor som gift sig innan 18 års ålder är obefintlig i 
Kottayam och Ernakulam m.fl. (0 %) och högst i Malappuram (36 %). För Kerala som helhet 
ligger siffran på 9 %.127 Enligt professor K Abubacker som arbetar för UN Population Fund är 
tonårsbröllop och ungdomsgraviditeter vanliga i Malappuram. Över 90 % av tonårsbröllopen i 
distriktet sker inom muslimska familjer vilka utgör två tredjedelar av distriktets befolkning. 

                                                 
122 Kerala HDR 2005, s. 21. 
123 ibid, s. 21f. 
124 Totalt fertilitetstal (Total Fertility Rate) definieras som det antal barn en kvinna föder om hon följer det 
nuvarande fertilitetsmönstret i sitt reproduktiva liv och det används för att fastställa fertilitetstrender. 
125 Kerala HDR 2005, s. 22ff. 
126 Sen 2002, s. 221. 
127 Kerala HDR 2005, s. 23f. 
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Enligt K P M Basheer128 var barnbröllop vanliga i alla samhällsskikt, särskilt bland muslimer i 
norr, Namboodiri Brahminer i toppen av kastsystemet och högutbildade kristna fram till några 
decennier sedan. Den höga giftermålsåldern menar Basheer även beror på den snabba 
ökningen av hemgift som tvingar vissa kvinnor till att först arbeta och tjäna in pengar till sin 
egen och sina systrars hemgifter.129  
 
Den höga förväntade livslängden vid födseln i Kerala anses bero på den låga spädbarns- och 
barndödligheten. Detta gäller särskilt för män. Kerala har det lägsta dödstalet för spädbarn i 
hela Indien. Spädbarnsdödlighet är något vanligare i fattigare hushåll samt hushåll som tillhör 
låga kaster och stammar, samt i fiskesamhällena. Det finns dock inget som tyder på att det är 
skillnad i spädbarnsdödlighet mellan landsbygd och stadsbygd, vilket är mycket ovanligt i 
Indien. De distrikt där spädbarnsdödstalet är högst är Wayanad och Idukki, medan det är som 
lägst i Pathanamthitta och Alappuzha.130 Tabell 9 visar dödligheten bland barn år 1991. 
 
Dödlighet bland barn, år 1991, per 1000 
födda 

Kerala, 
totalt 

Indien, 
totalt 

Kerala, 
kvinnor 

Indien, 
kvinnor 

Kerala, 
män 

Indien, 
män 

Spädbarn <1år 42 77 41 79 45 74 
Barn 0-4 år, totalt 4,1 26,5 4,5 27,5 4,3 25,6 
Barn 0-4 år, landsbygd 4,3 40,8 3,9 30,2 4,7 28,1 
Barn 0-4 år, stadsbygd 4,3 16,0 5,0 16,6 3,7 15,4 
Tabell 9 - Dödlighet bland barn i Kerala. Källa: Egen sammanställning av National HDR 2001, s. 226ff. 
När det gäller sjuklighet ligger Kerala på en mycket hög nivå. Olika källor kommer fram till 
olika grader av sjuklighet hos befolkningen men alla visar att Kerala ligger högst av de 
indiska delstaterna. Sjukdomar som astma och tuberkulos är vanligare i Kerala än i andra 
delar av Indien. Dock har Kerala låga nivåer av människor som är smittade med gulsot och 
malaria. De senaste åren har livsstilssjukdomar såsom diabetes, hjärtinfarkt och högt 
blodtryck ökat i delstaten. Även alkoholintaget har ökat och årskonsumtionen per capita är 
den högsta i landet med 8,3 liter att jämföra med Indien som helhet på 4 liter. Åldern för 
alkoholkonsumtion har krupit neråt och idag ligger snittåldern för första intaget på 14 år. Det 
finns även rapporter om att våld i hemmet ökat på grund av ökat alkoholintag.131  
 
Undernärdheten bland barn under tre år är 29 % i Kerala och 46 % i Indien. 13 % av 
kvinnorna är undernärda132 jämfört med 33 % i Indien som helhet.133 Anledningen till detta 
förklaras av att det finns ett omfattande offentligt distributionssystem för ökad tillgång till mat 
i Kerala. Barn som går i skolan får gratis lunch och det finns näringsprogram för förskolebarn, 
samt gravida och ammande kvinnor. De senaste åren har övervikt bland befolkningen blivit 
ett allt större problem i Kerala.134 Andelen kvinnor som är överviktiga135 är 34 % medan 
genomsnittet för Indien är 15 %.136 Tabell 10 visar att andelen kvinnor med anemi i Kerala är 

                                                 
128 Korrespondent för tidningen The Hindu i sociala frågor, mänskliga rättigheter samt kvinnors rättigheter. 
129 Rao (ed.) 2004, s. 148ff. 
130 Kerala HDR 2005, s. 24ff. 
131 ibid, s. 29f. 
132 Body Mass Index är ett internationellt använt mått för att mäta undervikt, övervikt och fetma. Det är utarbetat 
av Världshälsoorganisationen och klassifikationen är; undervikt BMI<18,5, normalvikt 18,5<BMI<24,99, 
övervikt 25<BMI<29,99 och fetma BMI>30. Källa: www.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html  
133 www.nfhsindia.org/factsheet.html National Family Health Survey>Kerala. (2008-05-22). 
134 Kerala HDR 2005, s. 31f. 
135 I källtexten används begreppet ”fetma”, men då textförfattarna avser människor med BMI>25kg/m2 använder 
jag istället ”övervikt” då detta stämmer bättre överens med den internationella klassifikationen, se ovan.  
136 www.nfhsindia.org/factsheet.html National Family Health Survey>Kerala. (2008-05-22). 
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låg jämfört med Indien som helhet samt att fler kvinnor från lägre kaster och stammar har 
anemi än övriga befolkningen. 
 

Andel kvinnor med 
anemi, år 1998-99, i 

procent 
Totalt Landsbygd Stadsbygd 

Scheduled 
castes 

Scheduled 
tribes 

Kerala 22,6 23,3 20,3 26,8 33,4 
Indien 51,8 53,9 45,7 56,0 64,9 
Tabell 10 - Andel kvinnor med anemi i Kerala. Källa: National HDR 2001, s. 246. 
Den mentala hälsan hos befolkningen är bland de sämre i Indien. Kerala har en av de högsta 
självmordsgraderna i landet. Antalet självmord i delstaten är 28 per 100 000 människor 
medan samma siffra för Indien ligger på 10.137 Enligt Bhaskaran kan detta ha att göra med 
delstatens modernisering där hög grad av urbanisering, utbildningsnivå och sysselsättning 
blandats med långsam industrialisering, ateism, konsumism, alienation och snabb social 
förändring. Många högutbildade invånare har svårt att hitta sysselsättning som 
överensstämmer med deras utbildningsnivå och förväntningar. Detta gäller särskilt kvinnor 
som möter hög arbetslöshet och därför ofta faller tillbaka i traditionella genusroller efter att ha 
gift sig. Många unga kvinnor får dubbla budskap gällande sina möjligheter. Å ena sidan är 
vissa sfärer öppna för kvinnor, såsom att de har stor mobilitet dagtid och höga 
utbildningsmöjligheter, men å andra sidan är andra sfärer stängda.138 Vidare har psykologiska 
problem med anpassning blivit ett så vanligt fenomen bland tonårsfruar med äkta män i 
Gulfen att det börjat kallas Gulfsyndromet. Många unga flickor har svårt att anpassa sig till en 
frånvarande äkta man, ny svärfamilj och egna barn. Enligt psykologer är trakasseringar från 
svärmodern en stor anledning till många tonåringars mentala problem.139  
 
En nationell rapport om våld mot kvinnor i urbana miljöer visade att Trivandrum, Keralas 
huvudstad rankades högst på listan över andelen kvinnor som varit utsatta för våld i hemmet, 
på gatan eller på arbetsplatsen år 2001. De rapporterade händelserna av våld mot kvinnor i 
den offentliga sfären har fyrdubblats under perioden 1991-2002 i Kerala.140 Exempelvis ökade 
antalet rapporterade våldtäkter från 193 år 1994 till 552 år 2000. Hemgiftsrelaterade brott mot 
bruden och hennes familj, samt ofredande har också ökat stort. Vissa forskare menar dock att 
det är en generell medvetenhet om brott som lett till en ökning av anmälningarna.141 

3.2.4 Utbildning 

I Kerala är läskunnigheten hög och skolgången likaså vilket enligt Nussbaum kan kopplas till 
den hundraåriga traditionen av offentlig aktion [public action].142 I fustendömena Travancore 
och Cochin vidtogs tidigt under 1900-talet utbildningsmässiga åtgärder för kvinnor vilka 
anses ha påverkat situationen i södra och centrala Kerala. Men muslimdominerade Malabar i 
norra Kerala, som då var under direkt brittiskt styre berördes inte av dessa förändringar. Vid 
denna tid fanns heller ingen intern reformrörelse bland muslimerna som det fanns bland 
Namboodirikasten och de kristna grupperna. När Kerala bildades låg Malabar efter de övriga 
delarna bland annat i termer av utbildning, men under senare år har området gjort stora 
framsteg inom utbildning och kvinnlig läskunnighet.143 Idag är den privata sektorn stark inom 
utbildningsväsendet och 63 % av skolorna är privata där det flesta drivs av de största religiösa 
                                                 
137 National HDR 2001, s. 279. 
138 Bhaskaran, Suparna 2004, Made in India, Palgrave Macmillan, s. 147f. 
139 Rao (ed.) 2004, s. 162f. 
140 Erwér 2003, s. 16. 
141 ibid, s. 146f. 
142 Nussbaum 2000, s. 27f. 
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grupperna/kasterna.144 Tabell 11 visar läskunnigheten bland befolkningen i Kerala. Denna 
ligger långt över genomsnittet i Indien; nästan 91 % av befolkningen är läskunnig. Vidare är 
andelen läskunniga män något högre än andelen kvinnor. Arundhati Roy menar att många 
invånare i delstaten visserligen är läskunniga, men att kvaliteten på utbildningarna är dålig. 
Enligt henne är ett av de sämsta universiteten i hela Indien just Kerala University.145 
Läskunnighet bland kvinnor på landsbygden år 2001 var 87 % och i stadsbygd 91 %, medan 
samma siffror för Indien som helhet var 47 % samt 73 %. Läskunnigheten bland kvinnor som 
tillhör de lägsta kasterna år 1991 var 74 % och som tillhör stamfolken 51 %, att jämföra med 
Indiens på 24 % samt 18 %.146 
 
Läskunnighet bland befolkningen,  
i procent 

Totalt 
Kerala 

Totalt 
Indien 

Kvinnor 
Kerala 

Kvinnor  
Indien 

Män  
Kerala 

Män 
Indien 

1981 81,6 43,6 75,7 29,8 87,7 56,4 
1991 89,8 52,2 86,1 39,3 93,6 64,1 
2001 90,9 65,2 87,9 54,0 94,2 75,6 
Tabell 11 - Läskunnighet bland befolkningen i Kerala. Källa: Kerala HDR 2005, s. 33. 
Tabell 12 visar att inskrivning för barn i olika åldrar i Kerala är hög samt att skillnaderna 
mellan landsbygd och stadsbygd är små. I övriga Indien finns det en klar koppling mellan 
deltagande i utbildning och hushållets ekonomiska status. Detta gäller dock inte Kerala där 
andelen barn som går i skolan är lika hög oberoende vilken inkomst familjen har. Gapet 
mellan andelen barn som går i skolan i de fattigaste hushållen och i de rikaste hushållen i 
Kerala är nästan 1, vilket innebär att nästan lika stor andel barn från fattiga hushåll går i 
skolan som barn från rika hushåll. Proportionen mellan antalet elever och antalet lärare är ett 
mått på utbildningens kvalitet. Antalet studenter per lärare var 28 år 2001.147 För att få fler 
barn från fattiga hem att komma till skolan erbjuder man i Kerala gratis skollunch för alla 
barn och flexibla skoltider för de barn som arbetar.148 
 
Inskrivning i skola för barn i 
olika åldrar, år 1991, i 
procent 

Kerala, 
totalt 

Indien, 
totalt 

Kerala, 
kvinnor 

Indien, 
kvinnor 

Kerala, 
män 

Indien, 
män 

6-10 år, totalt 91 51 91 45 91 57 
11-14 år, totalt 93 62 93 52 93 71 
6-10 år, landsbygd 91 46 91 39 91 52 
11-14 år, landsbygd 93 57 92 44 93 68 
6-10 år, stadsbygd 93 68 93 66 93 71 
11-14 år, stadsbygd 95 78 94 74 94 81 
Tabell 12 - Inskrivning i skola för barn i olika åldrar i Kerala. Källa: Egen sammanställning av National 
HDR 2001, s. 197ff. 
Kvinnors höga utbildningsnivå i Kerala har pekats ut som en stor faktor bakom arbetslösheten 
eftersom många utbildade kvinnor endast är intresserade av manschettyrken. Generellt sett 
visar kvinnor goda resultat med höga betyg vid universiteten, men utbildningen är för många 
främst en investering för giftermål och många kvinnor återvänder därefter till hemmet och 
använder inte sina kunskaper. Utbildning ses som en tillgång för kvinnor men behöver inte ge 
faktiska möjligheter vilket Erwér menar visar på en skillnad mellan kvinnors status och 
bemyndigande [empowerment] i delstaten. Utbildning och särskilt högre utbildning för 
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kvinnor har främst blivit en tillgång att förhandla med på äktenskapsmarknaden och en vanlig 
syn är att utbildning främst gör kvinnor till bra uppfostrare och lärare åt sina barn.149  

3.2.5 Lagstiftning 

De största religionerna i Kerala är hinduism, islam och kristendom.150 Kristna i Cochin och 
Travancore lydde fram tills nyligen under kristna arvslagar från år 1921 och år 1916151 vilka 
innehöll stora genusojämlikheter. En änka eller mor hade bara delvis rätt till land och annan 
fast egendom, vilken måste lämnas tillbaka vid omgifte och en dotters arv var endast en 
fjärdedel av sonens eller högst 5000rs152. Mary Roy vann år 1986 en civilrättslig process som 
gick ut på att avskaffa denna arvslag.153 Domstolen menade istället att lika arvsrätt skulle råda 
enligt den indiska arvslagen från 1925 och att detta skulle gälla retroaktivt. Domen 
kritiserades starkt av förmögna kristna godsägare och Keralas kristna kyrkor som hävdade att 
domen skulle förstöra den ”traditionella harmoni” som rådde i kristna familjer. Fram till dess 
hade nämligen döttrarnas arv automatiskt tillfallit kyrkan.154 Kristna kyrkor har genomfört 
kampanjer mot lagen och få kvinnor går till domstol för att hävda sin rätt eftersom kyrkorna 
bistår fäderna med juridisk hjälp att formulera testamenten som ska göra döttrarna arvlösa.155  
 
Kristna kyrkor i Kerala motsätter sig starkt familjeplanering, vilket har stor effekt på deras 
fattiga efterföljare.156 Vidare är delstatens syrianska kristna de äldsta och mest ortodoxt 
kristna i hela landet. Trots det understödjer de kastsystemet.157 Historiskt sett upprätthölls 
segregationen mellan lägre och övre kaster genom att de lägre kasterna tvingades bära bjällror 
som kunde höras på avstånd samt att aldrig komma närmre än 20 m från en högkastig. De 
icke-hinduistiska grupperna i Kerala anammade också dessa gränser och restriktioner så 
kastsystemet blev kultur i hela Kerala.158 
 
I Kerala har det historiskt sett funnits flera grupper som praktiserat matrilinjärt159 arv. Dessa 
är bland annat Nair och Tiyyar samt muslimska Mappila i norra Kerala. Av dessa är Nair mest 
dokumenterade.160 En av de faktorer som bidrog till en förändring mot patrilinjärt arv, var de 
jord- och giftermålslagar som britterna instiftade i början av 1900-talet. Dessa syftade till att 
dela upp den gemensamt ägda egendomen161 och definiera alla sexuella relationer mellan 
kvinnor och män som monogama äktenskap. Detta innebar att kvinnor och barn blev männens 
egendom samt att fäder och äkta män fick rätt att ärva kvinnornas ägodelar.162 Kerala Joint 
Hindu Family System Abolition Act från 1976 innebar att alla familjemedlemmar med rätt till 
en odelad familjeegendom måste äga delarna individuellt. Denna lagen gjorde matrilinjära 
gemensamma egendomar omöjliga, men gjorde även att döttrar i gemensamma 
familjeegendomar bland patriarkala hinduer i Kerala fick det bättre.163 

                                                 
149 Erwér 2003, s. 126ff. 
150 Befolkningen består av 56 % hinduer, 25 % muslimer och 19 % kristna. 
151 Agarwal, Bina 1994, A field of one’s own, Cambridge University Press, s. 223. 
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153 Barsamian & Roy 2005, s. 18. 
154 Nussbaum 2000, s. 169f. 
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156 Nussbaum 2000, s. 22. 
157 Barsamian & Roy 2005, s. 16. 
158 Erwér 2003, s. 108. 
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160 Agarwal 1994, s. 83f. 
161 ibid, s. 169ff. 
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 28 

3.2.6 Kultur och familj 

Från 1000-talet och framåt har det funnits flera matrilinjära samhällen i Kerala, varav en var 
Nairgruppen. Mot slutet av 1800-talet levde 56 % av alla familjer i Travancore i södra Kerala 
i matrilinjära familjesystem.164 Nairkastens storfamiljer [taravad] utgjordes av matrilinjära 
ättlingar vilka hade ofta samma residens och ägde egendom kollektivt. Kvinnor kunde ha 
sexuella relationer med en eller flera män, vilka bodde kvar i sitt föräldrahem men besökte sin 
fru på natten. Barnen tillhörde kvinnans taravad. Nedärvd egendom gick på den kvinnliga 
sidan och alla taravadmedlemmarna hade rätt till underhåll från egendomen.165 Att kvinnorna 
kunde stanna i familjens hus efter giftermålet gav dem frihet och respekt och födseln av en 
dotter firades likadant som en son. Döttrar hade lika stor möjlighet att studera som söner.166  
Traditionerna skiljde sig något åt mellan olika matrilinjära grupper. Bland Tiyyar i norra 
Kerala flyttade kvinnorna till mannens matrilinjära hem efter bröllopet. Mappila var en 
muslimsk matrilinjär och matrilokal167 grupp i norra Kerala.168 Gemensamt för dessa grupper 
var att omgifte för skilda kvinnor och änkor oftast accepterades och att kvinnors sexuella 
frihet var stor. Vidare vilade ansvaret för skötseln och kontrollen av jorden på män medan 
kvinnor hade rätt att vara med och ta beslut vid delningar eller transfereringar av jorden. Mäns 
makt över egendomen var stark även bland matrilinjära grupper med gemensamt ägande.169 
 
Det finns dokumenterade fall om kvinnors motstånd mot den manliga auktoriteten i familjen 
och i samhället. Bland hinduistiska Namboodiri Brahminer var utomäktenskapliga affärer 
förbjudna och de kvinnor som blev anklagade för detta kunde bli utstötta från kasten av en 
kastdomstol. De älskare kvinnan namngav vid förhöret blev då också kastlösa om hon befanns 
skyldig. År 1905 var ett fall där en kvinna blev anklagad och ställd under rättegång under 
vilken hon i trots nämnde 64 namn på älskare varav de flesta var högkastiga män med makt 
och gott rykte i samhället. Som ett resultat blev hon och alla männen uteslutna ur 
gemenskapen. Ett annat känt fall är från Cochin från 1920-talet där den anklagade kvinnan 
angav varenda inflytelserik man i hela staden. Till slut stoppade maharajan rättegången 
eftersom det sägs att hans namn ska ha varit näst.170 
 
Samhällsförändringar påverkade ofta kvinnor olika beroende på kast. Enligt kastsystemets 
traditioner var det endast ett privilegium för de övre kasternas kvinnor att skyla sina bröst. 
När kvinnor inom Nadarkasten började täcka överkroppen slet kvinnor från högre kaster 
handgripligen av dem deras kläder på gatan. Detta resulterade i en rörelse som kallas 
”People’s revolt” och anses vara den första organiserade revolten mot tradition och kast i 
Indien. Trots att kvinnorna kunde röra sig lättare och arbeta mer fritt utan kläder på 
överkroppen, var syftet att öka deras sociala status, vilket inte gillades av högre kvinnor.171  
 
Idag ser livet för Nair och andra tidigare matrilinjära grupper annorlunda ut. Taravaderna har 
delats, äktenskapen har blivit monogama och skilsmässa och omgifte är ovanligt. Nair utgör 
idag 20 % av Keralas befolkning. Sönderdelningen av taravads har dock inte lett till ett 
patrilokalt mönster och kvinnor har fortfarande mycket kontakt med sina släktingar.172 
Suparna Bhaskaran menar att kvinnor i Kerala ser sig som mer feministiska än kvinnor i norra 
                                                 
164 Erwér 2003, s. 106. 
165 Agarwal 1994, s. 111f. 
166 Erwér 2003, s. 106f. 
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Indien. De tar inte alltid sina mäns eller fäders namn och vissa föredrar döttrar framför söner. 
Men diskursen i övriga Indien och i Bollywoodfilmerna påverkar normerna även i Kerala. 
Trots många kvinnors höga utbildning och aktning menar Bhaskaran att deras syfte blivit att 
uppfylla idealet som ”dekorativ modersgestalt”.173 Kvinnors inflytande beror på vilken 
socioekonomisk klass hennes familj tillhör. Kvinnor från jordägande familjer är mer beroende 
av männen i släkten än kvinnor som tillhör fattigare familjer vilka har större autonomi och 
arbetar utanför hemmet. Men Nairkvinnor äger ofta egendom och hamnar inte lika ofta i en 
undergiven position i hemmet. Vidare finns inte ett socialt tryck att hon ska föda söner.174 Det 
anses att det matrilinjära systemet har haft viss påverkan på den nutida statusen hos kvinnor i 
Kerala. Exempelvis har änkor det bättre än i andra indiska delstater.175 En undersökning från 
2005 visade att 12,5 % av kvinnor med två söner och 13,5 % av kvinnor med två döttrar ville 
ha fler barn.176 
 
Den kristna gruppen i Kerala är idag en av de mest socialt, ekonomiskt och 
utbildningsmässigt utvecklade i landet.177 På senare tid har kontakter med övriga Indien gjort 
hemgiften allt populärare bland Keralas medelklassfamiljer.178 Förr brukade hemgift vara en 
symbolisk summa pengar. Men gulfboomen och den nya konsumtionslivsstilen har höjt 
hemgiften avsevärt samtidigt som seden spridit sig från kristna och högkastiga hinduer till 
stora delar av arbetarklassen och till muslimer. Vad gäller muslimerna i Malabar-distriktet har 
Gulfboomen hjälpt till att minska antalet fattiga och skapa en medelklass. Vidare har 
polygami och skilsmässa minskat bland muslimer, medan genomsnittligt antal barn per 
kvinna är tre.179 I Kerala praktiseras purdah i mycket begränsad grad180 och få muslimska 
kvinnor med matrilinjär historia använder slöja.181  
 
Längs med kusten finns flera marginaliserade fiskarsamhällen. I Trivandrum-distriktet tillhör 
de flesta fiskare kasten Mukkuvar vilka är katoliker. Arbetsfördelningen i många fiskarbyar 
består av att män fiskar, kvinnor köper fisken på strandauktioner och bär den till lokala 
marknader eller knackar dörr i byar längre inåt landet för att sälja den.182 Det är kvinnor som 
har hand om pengar vilket är ovanligt i den indiska kontexten.183 Kvinnors arbete är viktigt 
för byarnas ekonomi och framgångsrika försäljare beundras och respekteras för de pengar de 
för in i hushållet. Detta trots att arbetet anses vara ett stigmatiserande yrke av majoriteten i 
Kerala då det bryter mot normer för kvinnlig anständighet som att röra sig i blandat sällskap 
och pruta högljutt. I andra delar av samhället ses fiskarkvinnor nästan som prostituerade med 
lite dygd och kyskhet.184 Döttrar stannar kvar nära hemmet, medan söner gifter in sig i en 
annan familj. Brudens familj betalar en hemgift som går till dottern och parets nya hushåll.185 
På många andra ställen i Indien äter kvinnan efter att mannen ätit, ofta hans rester, men i 
fiskebyarna äter man och hustru från samma tallrik och på samma gång.186 
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3.2.7 Fattigdom och mänsklig utveckling 

I Kerala är den norra regionen Malabar fattigare än de centrala och södra delarna. 
Kustområdet, där människor baserar sitt livsuppehälle på fiske är också mer marginaliserat.187 
Andelen personer under fattigdomsgränsen med avseende på inkomst år 2000 var 12,72 %, 
medan andelen fattiga i Indien var 26,10 %.188 
 
HDI var år 2001 på 0,638 för Kerala vilket gör att de ligger på första plats bland Indiens 
delstater. Indexet för Indien som helhet ligger på 0,472.189 Vidare är Ernakulam det distrikt 
med högst värde och Malappuram det med lägst även om skillnaderna dem emellan är små. 
GDI för Kerala år 2001 låg på 0,746, vilket också är högst bland Indiens delstater. Alapphuza 
har högst värde och Malappuram lägst. Av måttets tre indikatorer inkomst, hälsa och 
utbildning, var inkomst den indikator där skillnaden mellan könen var som störst och 
utbildning den indikator där skillnaden var som lägst.190 Mäns inkomst var fem gånger större 
än kvinnors inkomst. Kvinnors livslängd var 75,5 år och mäns 73,7 år medan andelen 
läskunniga kvinnor var 87,9 % och läskunniga män var 94,2 %.191 HPI för Kerala år 1991 
visar att delstaten hade 20 % fattiga, att jämföra med Indien på 39 %. På landsbygden var 
andelen fattiga 22 %, medan det nationellt sett låg på 45 %. I stadsbygd var andelen fattiga i 
Kerala 14 %, och i Indien 22 %.192 Tabell 13 över andelen personer som inte förväntas 
överleva 40 års ålder visar att denna andel är mycket mindre i Kerala än i Indien, samt att 
andelen kvinnor är lägre än andelen män.  
 
Andel personer som inte förväntas överleva 
40 års ålder, år 1991, i procent 

Kerala, 
totalt 

Indien, 
totalt 

Kerala, 
kvinnor 

Indien, 
kvinnor 

Kerala, 
män 

Indien, 
män 

Totalt 5,1 18,0 4,4 19,1 6,0 16,9 
Landsbygd 5,3 19,6 4,5 21,0 6,2 18,3 
Stadsbygd 4,4 11,4 3,7 11,3 5,3 11,5 
Tabell 13 - Andel personer som inte förväntas överleva 40 års ålder i Kerala. Källa: National HDR 2001, s. 
225. 
Enligt Sen har man i Kerala varit bra på att minska fattigdomen genom utbyggnad av 
grundläggande utbildning, hälso- och sjukvård och en mer jämlik jordfördelning och detta 
trots dess låga ekonomiska tillväxt.193 Keralas utveckling benämns just ofta som en paradox 
då delstaten lyckats uppnå hög livskvalitet trots dess låga BNP/capita.194 Enligt Erwér finns 
inte bara en utvecklingsparadox i Kerala utan även en genusparadox. Denna handlar om att 
det finns en distinktion mellan status och makt för kvinnor. Kvinnors höga status har vilat på 
tre faktorer: god hälsa, låga födelsetal och hög läskunnighet. Dessa indikatorer 
överensstämmer dock inte med kvinnors låga deltagande i den offentliga sfären och låga makt 
att påverka utvecklingsprocessen.195 Enligt Erwér är skillnaden mellan kvinnors status och 
bemyndigande tydlig i Kerala.196  
 
Erwér menar att det har skett en ökning av antalet hemmafruar i delstaten, samt att en process 
av feminisering som för med sig striktare feminin kulturell kod i samhället breder ut sig. 
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Dessa processer påverkar kvinnors val av typ av arbete liksom deras val att inte arbeta, vilket 
också kan förklara det låga kvinnliga arbetskraftsdeltagandet i Kerala. Dock ifrågasätter 
Erwér hur självständiga dessa val är eftersom hemmafruidealet och feminiseringen är starka 
normer i samhället. Tabell 14 visar kvinnors autonomi definierat i termer av beslutsfattande, 
rörelsefrihet och tillgång till pengar i Kerala. Av tabellen kan utläsas att kvinnor i Kerala har 
relativt högre autonomi på alla frågor jämfört med Indien som helhet förutom då det gäller 
vad de ska laga för mat. Kvinnors absolut sett låga beslutsfattandemakt i den privata sfären 
står dock i motsättning till den officiella diskursen där kvinnor anses ha makt i den privata 
sfären till följd av dess matrilinjära bakgrund.197 
 
Kvinnors autonomi, år 1998-99, i procent Kerala Indien 
Andel kvinnor ej involverade i något beslutsfattande 7,2 9,4 
Andel kvinnor involverade i beslutsfattande gällande vilken mat som ska lagas 80,9 85,1 
Andel kvinnor involverade i beslutsfattande gällande sin egen hälsovård 72,6 51,6 
Andel kvinnor involverade i beslutsfattande gällande inköp av smycken m.m. 63,4 52,6 
Andel kvinnor involverade i beslutsfattande gällande besök hos föräldrar eller 
syskon 59,7 48,1 

Andel kvinnor som inte behöver tillåtelse för att gå till marknaden 47,7 31,6 
Andel kvinnor som inte behöver tillåtelse för att besöka vänner och släktingar 37,9 24,4 
Andel kvinnor med tillgång till pengar 66,2 59,6 
Tabell 14 - Kvinnors autonomi i Kerala. Källa: Erwer 2003, s. 126. 
Enligt Erwér var Keralamodellen effektiv då det gällde att förändra kvinnors förhållanden 
men ineffektiv i att förändra samhället mot mer jämställdhet.198 Erwér menar att kvinnors 
höga status åstadkommits oavsiktligt eftersom modellen både till konstruktion och till 
genomförande saknat ett genusperspektiv.199  

3.3 Punjab 

3.3.1 Ekonomi 

Punjab är känt för sin industriella och agrikulturella framgång. Det var centrum för landets 
gröna revolution på 1960-talet vilken ökade jordbruksproduktionen och inkomsterna genom 
introduktionen av vetesorter med hög avkastning, gödsel och mekaniskt jordbruk.200 Detta 
ledde till att inkomst per capita ökade snabbt, levnadsstandarden höjdes och näringsintaget 
ökade. Vidare steg lönerna för jordbruksarbetare och även de fick del av nyttan med ökad 
avkastning. Tillväxten inom jordbruket bidrog även till framväxten av andra industrier, vilket 
skapade arbetstillfällen för icke-jordbruksarbetare.201 Men Punjabs tillväxt som tidigare var 
den högsta i landet började på 1980-talet att mattas av och på 1990-talet var den lägre än 
Indiens. Mellan åren 1997-98 och 2001-02 låg tillväxttakten på 4,08 % att jämföra med 
Indiens på 5,34 %. Det är främst den primära sektorn i Punjab som består av jordbruk och 
boskapsuppfödning som upplevt en lägre tillväxttakt de senaste åren. Under ovanstående 
period var tillväxttakten på 1,84 % att jämföra med Indiens tillväxttakt för primärsektorn på 
2,21 %. Den sekundära sektorn med dess tillverkningsindustrier har dock klarat sig bra. Den 
låga tillväxttakten i Punjab hänförs delvis till att regeringen på 1980-talet främst 
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koncentrerade sig på att bekämpa våld i delstaten istället för att förbättra den ekonomiska 
utvecklingen.202 
 
Den viktigaste näringsgrenen i Punjab idag är jordbruket och delstaten är landets största 
producent av spannmål.203 Många människor är sysselsatta inom armén samt är 
egenföretagare inom handel, reparation och mejeriproduktion. Dessa arbetsmöjligheter har 
gjort att många jordbruksarbetare inte längre vill arbeta inom jordbruket, trots att lönerna i 
Punjab är de högsta i Indien.204 Arbetslösheten är stor bland unga medan många 
jordbruksarbetare är undersysselsatta på grund av säsongsvariationer i efterfrågan på 
arbetskraft.205 Tabell 15 visar arbetslösheten i Punjab, vilken är lägre än genomsnittet för 
Indien. 
 

Arbetslöshet, 
procent 

Totalt, 
Punjab 

Totalt, 
Indien 

Kvinnor, 
Punjab 

Kvinnor, 
Indien 

Män, 
Punjab 

Män, 
Indien 

1983 2,4 2,0 2,0 1,3 2,5 2,3 
1993-94 1,9 2,0 1,9 1,7 1,8 2,1 
1999-00 2,1 2,3 1,2 1,8 2,4 2,5 

Tabell 15 - Arbetslöshet i Punjab. Källa: National HDR 2001, s. 161. 
Punjab har bland de lägsta kvinnliga deltagandegraderna i landsbygdsarbete. Detta anses ha 
att göra med det ökande välståndet i regionen efter den gröna revolutionen. Kvinnligt 
deltagande i jordbruket har att göra med olika stadier av modernisering. Bland de jordbrukare 
som i början på 1990-talet endast använde oxar för kultivering var 56 % av den kvinnliga 
familjearbetskraften i sysselsättning. Bland de jordbrukare som hade jordbruksmaskiner var 
den kvinnliga familjearbetskraften 46 % och om traktorer användes var den 24 %. Kvinnor 
arbetar mindre inom jordbruket bland rika jordägare, har fått en minskad roll bland 
mellanstora jordbrukare och deltar som innan bland fattiga jordbruksfamiljer.206 
Framgångarna med den gröna revolutionen har lett till att fler kvinnor dragit sig tillbaka till 
den privata sfären igen då det är en symbol för familjens högre status.207 Tabell 16 visar 
andelen människor i arbetskraften, vilken för både kvinnor och män är något lägre än det 
nationella genomsnittet. 
 

Andelen människor i 
arbetskraften, procent 

Totalt, 
Punjab 

Totalt, 
Indien 

Kvinnor, 
Punjab 

Kvinnor, 
Indien 

Män, 
Punjab 

Män, 
Indien 

1983 65 67 40 44 87 87 
1993-94 58 65 27 42 84 85 
1999-00 59 62 34 39 82 84 

Tabell 16 - Andelen människor i arbetskraften i Punjab. Källa: National HDR 2001, s. 155. 
Enligt Ronald Herring208 lider idag Punjabs åkrar av svåra skadedjur och de flesta bönder 
måste använda mycket dyra bekämpningsmedel, som på lång sikt utarmar jorden och ger 
mindre och mindre effekt. Det finns många vittnesmål om hur bönder i Punjab är så pass svårt 
skuldsatta att många begått självmord eller sålt sina njurar för att kunna återbetala lån och 
skydda familjens heder.209  
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3.3.2 Politik 

Punjab har en traumatisk historia runt delningen vid Indiens självständighet. Regeringen i det 
tidigare Stor-punjab ledd av muslimska partier ville föra en integrationspolitik, men blev 
överkörda av de förhandlande parterna på nationell nivå; britterna, Kongresspartiet och 
Muslim Leage, vilka skar Punjab i två delar och förändrade dess etniska sammansättning. 
Andelen muslimer i indiska Punjab gick från 53 till 2 %, andelen hinduer gick från 31 till 62 
% och andelen sikher gick från 15 till 35 %. Delningen skapade stora och våldsamma upplopp 
och många sikher blev upprörda över hur de behandlats av de förhandlande parterna. Sikherna 
var en viktig minoritet i den nya delstaten men blev legalt sett inte sedda som det. För att 
kunna bevara en unik sikhisk identitet ställde den politiska organisationen Akali Dal krav på 
en separat sikhisk stat. Den nationella regeringen gick år 1966 med på att skapa en ny 
punjabisk stat efter språkliga linjer210 och denna andra delning minskade andelen hinduer till 
45 % medan sikherna kom i knapp majoritet på 53 %.211  
 
Politisk stabilitet under åren därefter gav Punjab stadig ekonomisk utveckling och ökad 
ekonomisk tillväxt blev fokus i det politiska livet.212 På 1970-talet frodades en sikhisk rörelse 
ledd av Akali Dal som ville att makt skulle decentraliseras från den centrala regeringen och ut 
till delstaterna, samt skydda den sikhiska identiteten. Även en mer militant sikhisk rörelse 
etablerades och under 1980-talet sändes säkerhetsstyrkor dit för att krossa rörelsen samtidigt 
som presidentstyre infördes. Många punjaber miste sina liv i konflikten.213 Enligt Subrata 
Mitra214 karaktäriseras den politiska styrningen i Punjab av fokus på religion och materiella 
intressen. Politiska krafter som Akali Dal har varit beroende av även icke-sikhiska röster för 
att få makt vilket lett till att även de fört en sekulär politik. Ett mer ordnat politiskt styre har 
nu fått fäste i Punjab genom upprätthållandet av ordning, eftergifter åt identitetspolitik samt 
löften om ökat materiellt välstånd.215 
 
Redan i mitten av 1800-talet började konstbevattning konstrueras i Punjab, vilket minskade 
variationerna i avkastning i regionen som tidigare varit beroende av nederbörd för lyckade 
skördar. På mitten av 1930-talet påbörjades statliga rådgivningsprogram för jordbrukare vilket 
ledde till förbättrade utsäden och jordbruksteknologier Vidare byggdes järnvägen ut vilket 
gjorde det möjligt att transportera spannmål till andra platser. Dessa faktorer; 
jordbruksutvecklingen och transportsystemet tillsammans med den offentliga hälsosatsningen 
för att minska spridningen av infektionssjukdomar och epidemier, minskade dödligheten 
bland befolkningen. Det politiska intresset under denna period var dock främst på ekonomisk 
utveckling men på 1960-talet utökades räckvidden av sjukvårdsinrättningar och på 1980-talet 
hade alla människor tillgång till sjukvård i sin egen eller en närliggande by. Dessa inrättningar 
erbjuder gratis primärsjukvård och preventivmedel samt är välbemannade och välförsedda 
med utrustning.216   
 
Statsmakten i Punjab domineras av människor från medelkast och medelklassbakgrund.217 I 
Punjab visar studier att många av de kvinnor som deltar som representanter i panchayat-
systemet är passiva. Vidare är ofta de manliga medlemmarna förargade över att få opposition 
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från kvinnliga medlemmar och vissa bemöter opposition genom att sprida negativa rykten om 
kvinnans karaktär.218 Punjab har 13 platser i nationalförsamlingen, varav två tillhört kvinnor 
de senaste åren. Vad gäller partiernas listor till val i delstatsparlamentet 1996 var det endast 
Kongresspartiet som uppfyllde den lagstiftade kvoten på 33 % kvinnor. De andra partierna i 
delstaten, inklusive Akali Dal, ignorerade kvinnor helt. I den lagstiftande församlingen i 
Punjab har kvinnors andel sedan år 1952 aldrig nått över 8 %. I valet 2002 fick kvinnor 8 av 
117 platser. Året innan var 3 av 40 ministrar i regeringen kvinnor. Staten har dock sedan 1969 
bistått med viss ekonomiskt hjälp och socialförsäkring för fattiga änkor och det finns också ett 
program där gravida kvinnor under fattigdomsgränsen kan få ekonomiskt bistånd.219  
 
Historiskt sett var kasthierarkin kontinuerlig i norra Indien och det fanns många högre kaster 
som utgjorde en stor del av den totala populationen vilket enligt Inkinen har påverkat den 
politiska organiseringen. Eftersom kasthierarkin inte var så explicit var det svårt att mobilisera 
alla lägre kaster på en gemensam plattform. Den starka nationaliströrelsen höll även tillbaka 
tillväxten av en kaströrelse då den markerade klyftan mellan hinduer och muslimer istället för 
kastskillnader bland hinduerna. De flesta daliter vilka utgör 28 % av befolkningen i Punjab 
uppger att de röstar på olika regionala partier såsom Akali Dal. 220 
 
Historiskt sett var Jat den främsta jordbrukande gruppen och bestod av sikher och hinduer. 
Högre icke-jordbrukande kaster var Brahman, Khatri och Arora dit såväl sikher som hinduer 
hörde. Brahmaner var präster medan Khatri och Arora sysslade med handel. Den koloniala 
staten kritiserade å ena sidan kastsystemet för att förtrycka kvinnor och parasitera på 
samhället och å andra sidan erkände de vissa kasters höga status och försökte få deras stöd för 
sin politik.221 I slutet av 1800-talet bildades reformrörelser som Arya Samaj bland hinduer och 
Singh Sabha bland sikher. Syftet var att reformera religionerna och kritisera kastsystemet. 
Gemensamt var dock att de högkastiga hinduistiska och sikhiska reformerarna försökte 
skydda sin höga status genom att kontrollera kvinnors sexualitet och reproduktion.222 

3.3.3 Demografi och hälsa 

Punjab kan ses som en paradox när det gäller utveckling och demografi. Jämfört med de flesta 
indiska stater har Punjab genomgått en snabb agrikulturell och industriell tillväxt och staten 
har en av de högsta inkomsterna per capita i landet. Men andelen kvinnor i befolkningen har 
sjunkit under samma period.223  Tabell 17 över könsfördelningen i befolkningen visar att det 
finns fler män än kvinnor i Punjab. Andelen kvinnor har stigit sedan år 1961 men mellan de 
två sista mätningarna sjunkit och det särskilt i stadsbygd. De distrikt som i undersökningen år 
2001 hade störst andel kvinnor var Hoshiarpur och Nawanshehar medan de distrikt som 
uppvisade lägst andel kvinnor var Ludhiana och Fategarh Sahib. Enligt Mary John224 har den 
ökande skillnaden mellan antalet kvinnor och män i Punjab, i synnerhet bland de mer 
välbärgade, framkallat stor oro de senaste åren. Vissa menar att detta är en paradox av 
välståndseffekten där fertilitetsminskningen fått negativa effekter för kvinnor.225  
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Könsfördelning i 
befolkningen, kvinnor 

per 1000 män 

Punjab, 
totalt 

Indien, 
totalt 

Punjab, 
landsbygd 

Indien, 
landsbygd 

Punjab, 
stadsbygd 

Indien, 
stadsbygd 

1961 854 941 - - - - 
1971 865 930  -  - 
1981 879 934 884 952 865 880 
1991 882 927 888 939 868 834 
2001 874 933 887 946 848 901 
Tabell 17 - Könsfördelning i befolkningen i Punjab. Källa: Egen sammanställning av Punjab HDR 2004, s. 
119 och National HDR 2001, s. 240. 
Tabell 18 över könsfördelningen bland barn visar att flickors andel av befolkningen sjunkit 
mycket de senaste decennierna och att Punjab ligger långt under genomsnittet för Indien.226 
Enligt John har könsfördelningen mellan flickor och pojkar sjunkit tvärt i distrikt som tillhör 
de mest ekonomiskt avancerade i landet.227 Vidare menar Sen att könsfördelningen 
kvinnor/män bland barn i städerna är lägre än på landsbygden.  Både Sen och John anser att 
orsakerna bakom den skeva könsfördelningen bland barn är könsselektiva aborter.228 Punjab 
är lägst i landet när det gäller könsfördelningen bland barn med 793 flickor per 1000 pojkar 
och delstaten hör till de stater som ibland kallas ”Bermudatriangeln för saknade kvinnor”.229 
Distriktet Fatehgarh Sahib hade den lägsta könsfördelningen bland barn år 2001 med 754 
flickor per 1000 pojkar och distrikten Firozpur och Moga med 819 flickor högst.230   Redan i 
folkräkningen år 1911 fanns ett underskott på flickor. Antalet flickor per 1000 pojkar i 
åldersgruppen 0-5 år var då 914 bland de hinduistiska Khatri, 931 bland de sikhiska Khatri, 
839 bland de hinduistiska Jat och 694 bland de sikhiska Jat.231 
 

Könsfördelning 
bland barn 0-4 år, 
kvinnor per 1000 

män 

Punjab, 
totalt 

Indien, 
totalt 

Punjab, 
landsbygd 

Indien, 
landsbygd 

Punjab, 
stadsbygd 

Indien, 
stadsbygd 

1981 925 978 927 979 920 973 
1991 874 955 877 959 867 943 
2001 793 927 795* - 789* - 
Tabell 18 - Könsfördelning bland barn 0-4 år i Punjab. Källa: National HDR 2001, s. 242. 
Sedan 1971 har det totala fertilitetstalet i Punjab sjunkit från 5,2 barn per kvinna till 2,7 barn 
per kvinna år 1997. Generellt sett har städerna ett något lägre tal än landsbygden.232 
Födelsekontroll var tidigt en viktig fråga i Punjab på grund av den tidiga införseln av 
konstbevattning i jordbruket. När hoten om hungersnöd minskade spreds en insikt om att fler 
barn skulle överleva och enligt Das Gupta anpassades reproduktionen till de förändrade 
förhållandena. Den sjunkande fertilitetstrenden i Punjab inleddes innan 
familjeplaneringsprogrammen på 1960-talet.233 Idag har Punjab regler för tvångsmässig 
födelsekontroll, däribland sterilisering, vilket ofta utförs på kvinnor. Officiellt sett tar 
regeringen avstånd från tvång inom familjeplaneringen, men i praktiken betyder de uppsatta 
målen att ämbetsmän och vårdpersonal ofta tvingas tillgripa olika påtryckningar för att uppnå 
dem.234 Das Gupta menar dock att familjeplaneringsprogrammen inte hade någon effekt i de 
                                                 
226 * anger barn 0-6 år. 
227 Ray & Fainsod Katzenstein (ed) 2005, s. 127. 
228 Sen 2005, s. 231; Ray & Fainsod Katzenstein (ed) 2005, s. 134. 
229 Rao (ed.) 2004, s. 262. 
230 Punjab HDR 2004, s. 120. 
231 Malhotra 2002, s. 51. 
232 Punjab HDR 2004, s. 124. 
233 Egerö & Hammarskjöld (red.) 1994, s. 15ff. 
234 Sen 2002, s. 316. 



 36 

byar hon studerat. De viktigaste faktorerna bakom fertilitetsminskningen var istället den 
minskade dödlighetsrisken.235  
 
Das Guptas studie visar att per capita inkomst var negativt relaterad till fertilitet, där högre 
inkomst innebar lägre fertilitet. Kvinnor med låg socioekonomisk status födde något fler barn, 
men förlorade också fler genom en högre barnadödlighet. Vidare hade kasttillhörighet 
påverkan på fertiliteten. Den högre kasten Jat var negativt associerad med fertilitet medan den 
lägre kasten Chamar där de flesta är jordlösa arbetare, var positivt associerad.  En annan 
faktor som påverkade fertiliteten i studien var förekomsten av en tv i hemmet vilket var 
negativt relaterad till fertilitet. Enligt das Gupta har budskap i media inverkan på människors 
beteende gällande fertilitet. Fertilitetsnedgången påverkades av ökningen av kvinnors 
giftermålsålder från 15 år under 1930-talet till 19 år runt år 1959236 till 21 år 1998.237  
 
Punjab har en förväntad livslängd vid födseln som är näst högst av Indiens delstater i 
mätningar 1993-1997. Denna är 66,7 år för män samt 68,8 år för kvinnor.238 Tabell 19 visar 
dödligheten bland barn. Punjab ligger totalt sett under genomsnittet för Indien. Av 1000 
födslar dör 74 barn innan ett års ålder medan siffran för åldersgruppen 0-4 år är 17. Vidare är 
dödligheten större på landsbygd än i stadsbygd samt större för flickor än pojkar 0-4 år. De 
distrikt där spädbarnsdödstalet är högst är Kapurthala, medan det är som lägst i Ludhiana.  
 

Dödlighet bland barn, år 1991, per 1000 
födda 

Punjab, 
totalt 

Indien, 
totalt 

Punjab, 
kvinnor 

Indien, 
kvinnor 

Punjab, 
män 

Indien, 
män 

Spädbarn <1år 74 77 53 79 81 74 
Barn 0-4 år, totalt 17,0 26,5 18,4 27,5 15,6 25,6 
Barn 0-4 år, landsbygd 18,4 40,8 20,3 30,2 16,7 28,1 
Barn 0-4 år, stadsbygd 13,0 16,0 13,3 16,6 12,7 15,4 
Tabell 19 - Dödlighet bland barn i Punjab. Källa: Egen sammanställning av National HDR 2001, s. 226ff. 
Enligt britterna skedde historiskt sett barnamord på flickor bland de övre kasterna Rajput, 
Khatri, Arora och Brahman, samt bland muslimer och Jatkasten.239 Praktiken har 
dokumenterats sedan början av 1800-talet, men idag anses könsselektiv abort av kvinnliga 
foster vara vanligare.240 Enligt Sen kan inte mord på flickor förklara kvinnors lägre 
överlevnadschanser under barnaåren eftersom detta inte är så omfattande. Istället är det 
nonchalans gentemot flickors kost och hälsa som är den troligaste orsaken.241 
 
Dr Vina Mazumdar242 menar att könsselektiv abort har spridit sig snabbt till nya områden de 
senaste åren och har ett brett socialt stöd. Praktiken dokumenterades för första gången i Indien 
på 1970-talet, men blev vanlig i mitten av 80-talet med spridningen av ultraljudsmaskiner. År 
1996 förbjöds bestämning av fostrets kön, vilket gjorde att testerna gick under jord och blev 
dyrare. Trots det är kunskap om testerna lättillgänglig tack vare media och efterfrågan är nu så 
pass stor att skåpbilar utrustade med ultraljudsmaskiner betjänar landsbygden. Studier visar 
att många kvinnor själva accepterar och stödjer könsselektiva aborter. Ofta verkar besluten 
dock vara influerade av stark press att producera manliga arvtagare, ibland genom implicita 
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hot om våld eller mannens omgifte.243 Studier visar att familjer premierar söner i fördelningen 
av mat och medicinsk vård. Till sjukhus kommer mer än dubbelt så många pojkar som flickor. 
På Ludhiana Christian Medical College är vårdavdelningen för pojkar ofta överfull medan 
flickornas är underutnyttjad. Läkare i Ludhiana-distriktet gör extra täta hembesök till familjer 
som fått en tredje, fjärde eller femte flicka. Studier visar nämligen att födelseordningen 
påverkar döttrars överlevnadschanser, där andra och tredje dottern klassificeras som 
högriskspädbarn.244 
 
När det gäller sjuklighet ligger Punjab på en mycket hög nivå, vissa källor menar att Punjab 
har tredje flest antal sjuka i Indien. Särskilt sjuka är människor bland de lägre kasterna samt 
jordlösa jordbruksarbetare. Sjukdomar som malaria och tuberkulos är vanliga. I Punjab finns 
även en hög grad av sjukdomar associerade med en modern livsstil såsom hjärtproblem, 
diabetes och cancer.245 Även alkoholintaget är högt. Årskonsumtionen av alkohol per capita är 
näst högst i landet med 7,9 liter att jämföra med det nationella genomsnittet på 4 liter.246   
 
Angående näringsmässiga resultat ligger Punjab på första plats bland Indiens delstater i 
mätningar gjorda av National Family Health Survey år 2005. Undernärdheten bland barn 
under tre år är 27 % i Punjab och 46 % i Indien. 14 % av kvinnorna är undernärda jämfört 
med 33 % i Indien som helhet.247 När det gäller föda finns en tendens att favorisera pojkar 
framför flickor i Punjab. Kvinnor äter ofta de matrester män lämnar efter sig. Das Gupta 
visade i en studie från 1971 att flickor gavs mer flingor än pojkar, men att pojkar gavs mer 
mjölk och fett än flickor. I norra Indien är nämligen mjölk och fett den högst värderade och 
dyraste födan med högt näringsmässigt värde och reserveras därför för pojkar.248 De senaste 
åren har övervikt249 bland befolkningen blivit ett allt större problem i Punjab. Andelen 
överviktiga kvinnor är 38 % jämfört med det nationella genomsnittet på 15 %.250 Tabell 20 
visar att andelen kvinnor med anemi i Punjab är lägre än i Indien som helhet samt att fler 
kvinnor från lägre kaster har anemi än övriga befolkningen. 
Andel kvinnor med 
anemi, år 1998-99, i 
procent 

Totalt Landsbygd Stadsbygd 
Scheduled 

castes 
Scheduled 

tribes 

Punjab 41,5 42,6 39,1 47,8 - 
Indien 51,8 53,9 45,7 56,0 64,9 
Tabell 20 - Andel kvinnor med anemi i Punjab. Källa: National HDR 2001, s. 246. 
 
Den mentala hälsan bland delstatens invånare har inte varit upphov till särskilt mycket 
diskussion. Antalet självmord per 100 000 invånare i Punjab är 3, medan genomsnittet för 
Indien ligger på 10 år 1997. Däremot har våld mot kvinnor har ökat i delstaten. Jämfört med 
år 1991 var exempelvis antalet anmälda våldtäkter fyra gånger fler år 1998 och antalet 
anmälda hemgiftsrelaterade brott var över 20 gånger fler.251 Enligt Linda Stone och Caroline 
James252 är dödsfall i samband med bråk över hemgift [dowry deaths] vanligast i arrangerade 
äktenskap och bland den urbana medelklassen. I takt med att konsumtionssamhället spridit ut 
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sig har hemgiften ökat i omfattning de senaste åren och många kräver nu tv-apparater, 
scooters, kylskåp och stora summor pengar. Många forskare relaterar dessa brott till en 
frustration hos den urbana medelklassen som jagar statusprylar och en livsstil de inte har råd 
med. Det vanligaste tillvägagångssättet vid hemgiftsmord är att hälla fotogen på bruden och 
sedan sätta eld på henne, vilket kan se ut som självmord eller olyckshändelse i köket. Många 
mord involverar svärmodern som ofta har en aktiv del i händelserna och i utpressningar och 
trakasserier i samband med hemgift. Ett sätt för kvinnor att få högre status i familjen har varit 
att föda barn, särskilt söner. Men med sjunkande fertilitet har kvinnors position blivit osäkrare 
och många mord är på kvinnor som redan fött barn eller är gravida. Att ha många barn har 
blivit mindre viktigt än att kunna skylta med sin rikedom och moderna livsstil. Många kvinnor 
får inte längre värde genom de barn de föder utan istället endast genom den hemgift de för 
med sig till boet.253 

3.3.4   Utbildning 

I Punjab är läskunnigheten bland befolkningen något högre än genomsnittet i Indien. Tabell 
21 visar dock att det finns skillnad mellan andelen män och kvinnor som kan läsa. Vidare är 
skillnaderna i kvinnors läskunnighet stora mellan landsbygd och stadsbygd.254 
Läskunnigheten för kvinnor på landsbygden i Punjab var år 2001 på 58 % och i stadsbygd på 
75 % medan samma siffror för Indien var 47 % respektive 73 %. Läskunnigheten bland 
kvinnor av låg kast år 1991var 31 % att jämföra med Indien på 24 %.  I Punjab finns knappt 
några stamfolk.255 
 

Läskunnighet bland befolkningen, 
i procent256 

Totalt, 
Punjab 

Totalt, 
Indien 

Kvinnor, 
Punjab 

Kvinnor, 
Indien 

Män, 
Punjab 

Män, 
Indien 

1981 43,4 43,6 34,4 29,8 51,2 56,4 
1991 58,5 52,2 50,4 39,3 65,7 64,1 
2001 70,0 65,2 63,6 54,0 75,6 75,6 
Tabell 21 - Läskunnighet bland befolkningen i Punjab. Källa: Punjab HDR 2004, s. 94. 
Tabell 22 visar att inskrivning för barn i olika åldrar i Punjab är hög samt att det finns 
skillnader mellan landsbygd och stadsbygd. I övriga Indien finns det en klar koppling mellan 
deltagande i utbildning och hushållets ekonomiska status. Detta gäller även i Punjab där 
andelen barn som går i skolan är högre bland de rikare hushållen än bland de fattigare. Dock 
är skillnaderna inte så stora som i övriga Indien.257 Punjab har byggt ut skolor i stor 
omfattning de senaste årtiondena. Idag har delstaten Indiens tredje bästa utbildningsmässiga 
infrastruktur. Det finns grundskolor mindre än en kilometer från 96 % av delstatens bebyggda 
områden. För att öka utbildningsnivån bland lägre kaster har skolor i vissa områden 
introducerat stipendier samt gratis böcker och luncher till eleverna. De flesta skolor drivs i 
statlig regi. Dock har staten kritiserats för dålig utbildningskvalitet och antalet elever per 
lärare var 41 år 2001.258  
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Inskrivning i skola för barn i 
olika åldrar, år 1991, i 
procent 

Punjab, 
totalt 

Indien, 
totalt 

Punjab, 
kvinnor 

Indien, 
kvinnor 

Punjab, 
män 

Indien, 
män 

6-10 år, totalt 66 51 63 45 68 57 
11-14 år, totalt 83 62 68 52 78 71 
6-10 år, landsbygd 64 46 60 39 67 52 
11-14 år, landsbygd 70 57 63 44 76 68 
6-10 år, stadsbygd 71 68 70 66 72 71 
11-14 år, stadsbygd 82 78 81 74 83 81 
Tabell 22 - Inskrivning i skola för barn i olika åldrar i Punjab. Källa: Egen sammanställning av National 
HDR 2001, s. 197ff. 
Hinduiska och sikhiska reformerare argumenterade under slutet av 1800-talet för att införa 
några års formell utbildning för flickor för att träna dem till att bli perfekta hustrur. Men 
många män av hög kast ansåg att utbildning var en fara eftersom kvinnor då kom in i den 
offentliga sfären vilket innebar att utbildningen på flickskolorna främst bestod av att pränta in 
traditionella roller. När idealet om den utbildade hustrun spreds blev utbildning en egenskap 
som ökade efterfrågan på kvinnor på äktenskapsmarknaden.259  

3.3.5 Lagstiftning 

År 1956 gav Hindu Succession Act kvinnor lika arvsrätt som män och garanterade döttrar, 
systrar, änkor och mödrar lika äganderättigheter till egendom. Denna lag bestred traditionerna 
på landsbygden i Punjab där äganderätt främst funnits längs den manliga linjen och många 
jordägare var upprörda. Motstånd kom från män vars intressen påverkades, men även från 
kvinnor trots att lagen var gynnsam för dem själva.260 I Punjab har det gjorts flera försök att 
göra ändringar i den hinduiska arvslagen. Många har argumenterat för att döttrar inte ska ha 
någon rättslig del i jordbruksland eftersom detta skapar sönderdelning och de ju ändå får 
hemgift. Detta förslag motsatte sig många kvinnor i delstaten starkt. Kvinnoorganisationer 
menade att fragmentering ju skedde också när söner fick ärva och att hemgift förbjudits i lag 
redan år 1961.261 Idag har Punjab ett tillägg till Hindu Succession Act som säger att den lika 
äganderätten för flickor och pojkar inte gäller jordbruksegendom.262  
 
I Punjab stiftade britterna lagar utifrån syftet att bevara bysamhället. Enligt britterna hade de 
hinduistiska och muslimska lagar som gällt i städerna varit skadlig för sammanhållningen 
mellan olika grupper i medelklassen. På landsbygden skulle sammanhållning kunna bibehållas 
genom att göra de sedvänjor som stödde den brittiska auktoriteten till lag.263 Britterna införde 
en lag som innebar att endast jordbrukande grupper som Jat och Rajput fick köpa land, vilket 
diskriminerade de högre icke jordbrukande kasterna.264 Oftast samlade britterna in 
information om lokala lagar och sedvänjor från den lokala manliga eliten.265 Beslutet att göra 
sedvana och inte hinduistisk eller muslimsk civilrätt till lag i Punjab inskränkte arvsrätten för 
kvinnor i regionen. Muslimer hävdade att de också var styrda av sedvanerätt liksom hinduerna 
och kunde därmed exkludera kvinnor från arvsrätt över land.266 Döttrar var således ofta 
arvlösa bland både hinduiska och muslimska grupper under denna tid.267 
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Britterna erkände också karewa, en lokal form av omgifte för änkor, för att skydda 
bondfolkets kontroll över jorden och minimera risken för social obalans. Denna sedvänja, 
vanlig bland Jatkasten, innebar att änkan gifte om sig med den döde makens bror. Detta för att 
mannens släktingar skulle kunna behålla kontrollen över jorden och undvika delning av 
egendomen. Många kvinnor visade dock ett motstånd mot seden, men de anmälningar om 
påtvingad karewa som gjordes nonchalerades av britterna.268 Två tredjedelar av Punjabs 
befolkning anses ha praktiserat omgifte för änkor under slutet av 1800-talet. Det ökande 
antalet änkor och särskilt unga änkor sågs som ett hot mot upprätthållandet av normer 
förknippade med hög kast. I folkräkningen år 1921 anges att det fanns 2835 änkor under tio 
års ålder. Reformorganisationer förespråkade omgifte för änkor då enligt dem kastens renhet 
kunde försvinna om inte män kontrollerade änkornas sexualitet.269 Trots att omgifte för änkor 
var officiell propaganda var ideal om kyskhet och asketism hos änkor viktiga bland familjer 
ville hävda sin kaststatus. Omgifte förekom sällan bland de högre kasterna.270 Enligt Mohanty 
medförde de koloniala inblandningarna att jordägande grupper stärkte sin ställning, att 
egendomsrätt endast beviljades män samt att lokala seder rörande giftermål fick status som 
lagar. Detta ledde till att vissa befintliga orättvisor förstärktes och att nya skapades.271  

3.3.6 Kultur och familj 

Kvinnors viktiga roll i landsbygdsekonomin ledde till en bred acceptans för den vanliga 
sedvänjan att köpa och sälja brudar bland fattiga Jatfamiljer på landsbygden under 1800-talet. 
Men då vissa jordägande grupper, särskilt vissa Jatfamiljer, försökte stiga i status övergavs 
vissa sedvänjor som ansågs påverka deras heder och traditioner förknippade med hög kast 
anammades. Hemgift blev då vanligare.272 Vidare anammades en striktare kontroll av kvinnor 
och minskad rörelsefrihet samt praktiserandet av sati, änkebränning. Men bland lägre Jat var 
det istället vanligt att bondkvinnorna arbetade på fälten och giftes bort för pengar.273 Med 
bakgrund av den låga andelen kvinnor i befolkningen, förekomsten av brudpris och deras 
användbarhet inom jordbruket fanns idén att en kvinna inte gifte sig med en man utan med en 
familj. Detta betydde i praktiken att två eller tre bröder delade fru, vilket ledde till en utbredd 
sexuell exploatering av kvinnor. Modern forskning274 visar att sedvänjan fortfarande 
praktiseras bland sikher inom Jatkasten i Punjab.275   
 
I bondesamhället läggs mycket värde på sonen. Flickor är inte oönskade hela tiden och 
användbarheten hos dem erkänns, men samtidigt understryks det faktum att deras tid i 
föräldrahemmet är tillfällig.276 En anledning till den starka preferensen för söner är att de ses 
som ekonomiska tillgångar genom sin arbetskraft i jordbruket eller annat arbete. Söner stannar 
också i familjen efter att de gift sig och försörjer föräldrarna på äldre dar. Vidare drar söner in 
hemgift medan döttrar dränerar familjens resurser. Sonpreferens är ofta starkare bland högre 
kaster och jordägande grupper än bland lägre kaster och jordbruksarbetare. Enligt Miller är 
det vanligt med större hemgift där få kvinnor arbetar inom jordbrukssektorn medan det är 
vanligt med mindre hemgift eller brudpris där kvinnlig arbetskraft är starkt efterfrågad.277 En 
orsak till hemgiftens utbredning över religions-, kast- och klassgränser är att det är en snabb 
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väg till högre social och ekonomisk status för brudgummens föräldrar. Men brudens familj 
har inte bara utgifter i samband med bröllopet utan dotterns svärfamilj fortsätter i många fall 
att kräva pengar, kläder och mat vid varje festligt tillfälle därefter. Att ha en dotter innebär 
alltså livslånga kostnader. De flickor som inte tar med sig tillräcklig hemgift kan utsättas för 
förnedring och fysisk misshandel i svärfamiljen.278 Ofta gifts kvinnor bort till andra byar och 
är då i en mer utsatt position eftersom de inte kan räkna med att få stöd från sin familj.279 
Orsakerna till flickors låga status har även förklarats av hypergami280 vilket skapar ogifta 
kvinnor högst upp och ogifta män längst ner i varje kast. Den hierarki som var inbyggd i 
ritualerna runt bröllop, där brudens familj var underlägsen brudgummens gjorde att 
Bedigruppen som var höga inom Khatrikasten använde barnamord på flickor som strategi för 
att kunna röra sig uppåt på den sociala stegen.281  
 
Purdah innebär inte bara beslöjandet av kvinnor utan även rumslig segregation och en 
könsspecifik bestämning av beteende. Det är stark bland muslimer och högkastiga hinduer i 
nordvästra Indien.282 Efter självständigheten var många av de flyktingar som kom till indiska 
delen av Punjab änkor och ensamstående kvinnor och många blev ensamma försörjare för sina 
familjer. Detta innebar att många kvinnor kom ut ur husen och purdah och in i den offentliga 
sfären. Detta förändrade liven för många kvinnor som innan delningen nästan aldrig varit 
utanför hemmets väggar och på landsbygden övergav många kvinnor slöjan. Men trots att 
purdah inte är lika vanligt längre är dess ideologiska inflytande över kvinnor fortfarande 
starkt.283 Enligt Agarwal visade en studie av en Jat-sikhisk by att de flesta gifta kvinnor inte 
visste hur byn faktiskt såg ut eftersom de nästan aldrig varit utomhus sedan de flyttat dit.284  
 
I nordvästra Indien finns många protester från kvinnor i form av sånger. I sånger och talesätt 
uttrycker kvinnor sin missnöjdhet med sitt gifta liv, kritiserar sin svärfamilj och drömmer om 
att återvända till sin födelsefamilj. De kan även innehålla sexuella skämt om manlig impotens 
och försök att undergräva den patriarkala makten. Enligt Agarwal är det de fattigaste 
kvinnorna som är de mest frispråkiga och rättframma, röker tobak och öppet vågar sjunga 
sånger om kärlek och passion. De lämnar även hemmet oftare och är mindre undergivna och 
passiva än de kvinnor som blir försörjda av sina män.285 
 
I Punjab får ofta kvinnor som föder söner mer respekt. När en son föds kan festliga 
arrangemang anordnas och hennes föräldrar köper presenter åt henne. Ofta får hon vila i flera 
månader och får nyttig och hälsosam kost. När en dotter föds är stämningen ofta 
begravningsliknande. Besökare kommer för att beklaga sorgen och kvinnan får ofta sämre 
kost och hon måste börja med hushållssysslorna bara några dagar efter födseln. Inom 
Jatkasten refererar ofta ordspråk till flickor som stenar eller skräphögar.286 Ett ordspråk från 
Malwa-regionen i Punjab lyder; 
  
A boy is meant for the fields,  

a girl should be buried in the sand. 287 
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Studier visar att kvinnor tidigare var under enormt tryck att föda söner och att födseln av 
endast döttrar var en acceptabel orsak för en man att gifta om sig. Malhotra menar dock att 
kvinnor värderade sina kroppar positivt då reproduktion kunde öka deras status i samhället. På 
så sätt deltog många kvinnor i bevarandet av patriarkala strukturer. Men kvinnor hade olika 
positioner i hushållet och olika tillgång till den patriarkala makten. Födseln av en dotter kunde 
försämra relationerna mellan svärmor och svärdotter, liksom födseln av en pojke kunde 
förändra maktrelationerna till svärdotterns fördel.288 Studier av Das Gupta visar att den 
önskade familjesammansättningen idag blir mer maskulin när den önskade familjestorleken 
faller. Vidare försummas ofta döttrar i familjer där det redan finns en dotter och dessa flickor 
har en högre dödlighetsgrad än andra barn i familjen. Många föräldrar vill ha 1-2 söner men 
inte fler än 2-3 barn totalt sett. Att undanröja ”överskottsdöttrar” är ett sätt att uppnå önskad 
könsfördelning inom familjen.289 En undersökning från 2005 visade att 3,5 % av kvinnor med 
två söner och 56,7 % av kvinnor med två döttrar ville ha fler barn.290  

3.3.7 Fattigdom och mänsklig utveckling 

Utvecklingen i Punjab har varit ojämn där vissa regioner och grupper halkat efter. I Punjab 
har södra och sydvästra delen högre fattigdomsnivå än resten av delstaten. Vidare är 
fattigdomen högre bland lägre kaster än bland befolkningen i övrigt.291 Andelen människor 
under fattigdomsgränsen med avseende på inkomst år 2000 var 6,16 % medan det nationella 
genomsnittet var 26,10 %.292 
 
HDI var år 2001 på 0,537 vilket gör att Punjab ligger på andra plats bland Indiens delstater. 
Indexet för Indien som helhet ligger på 0,472.293 Det distrikt med högst värde var Ludhiana 
och det distrikt med lägst var Mansa. GDI för år 2001 låg på 0,614, medan distriktet Rup 
Nagar hade högst värde och Amritsar lägst. Av de tre indikatorerna ekonomi, hälsa och 
utbildning var det störst skillnad mellan kvinnor och män gällande inkomst och minst 
gällande hälsa. Mäns inkomst var sexton gånger större kvinnors inkomst. Förväntad livslängd 
för män var 67,9 år och för kvinnor 71, 4 år. Andelen läskunniga kvinnor 63,6 % och män 
75,6 %.294 Andelen fattiga enligt HPI var år 1991 25 %, vilket var andra plats bland 
delstaterna. Andelen fattiga i Indien var 39 %. HPI på landsbygden låg på 28 % i Punjab och 
45 % i Indien, medan HPI i stadsbygd låg på 18 % i Punjab och 22 % i Indien.295 Tabell 23 
över andel personer som inte förväntas överleva 40 års ålder visar att andelen är mindre i 
Punjab än i landet som helhet samt att skillnaderna mellan kvinnor och män är små. 
 
Andel personer som inte förväntas 
överleva 40 års ålder, år 1991, i procent 

Punjab, 
totalt 

Indien, 
totalt 

Punjab, 
kvinnor 

Indien, 
kvinnor 

Punjab, 
män 

Indien, 
män 

Totalt 13,8 18,0 13,5 19,1 13,8 16,9 
Landsbygd 15,3 19,6 14,8 21,0 15,5 18,3 
Stadsbygd 9,8 11,4 9,9 11,3 10,2 11,5 
Tabell 23 - Andel personer som inte förväntas överleva 40 års ålder i Punjab. Källa: National HDR 2001, 
s. 225. 
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Enligt Sen är Punjab det främsta exemplet på en delstat som minskat fattigdom genom en hög 
ekonomisk tillväxt.296 Ett problem med att använda GDI som mått på jämställdhet i mänsklig 
utveckling i Punjab är att indexet inte tar hänsyn till den låga andelen kvinnor i 
befolkningen.297 Trots att de genomsnittliga utvecklingsindikatorerna för Punjab är höga är 
kvinnors status låg. Politiskt, ekonomiskt och socialt sett ligger kvinnorna i delstaten efter 
männen då de inte tillåtits få samma möjligheter som män. Detta kan ses i indikatorer som 
kvot kvinnor/män i befolkningen, utbildning, barnadödlighet, arbetskraftsdeltagande och 
arvsrätt. Tabell 24 visar kvinnors autonomi definierat i termer av beslutsfattande, rörelsefrihet 
och tillgång till pengar, i Punjab. Av tabellen kan utläsas att kvinnor i Punjab har högre 
autonomi inom alla områden jämfört med Indien som helhet.298 
 
Kvinnors autonomi, år 1998-99, i procent Punjab Indien 
Andel kvinnor ej involverade i något beslutsfattande 1,0 9,4 
Andel kvinnor involverade i beslutsfattande gällande vilken mat som ska lagas 96,7 85,1 
Andel kvinnor involverade i beslutsfattande gällande sin egen hälsovård 78,5 51,6 
Andel kvinnor involverade i beslutsfattande gällande inköp av smycken m.m. 75,3 52,6 
Andel kvinnor involverade i beslutsfattande gällande besök hos föräldrar eller 
syskon 67,6 48,1 

Andel kvinnor som inte behöver tillåtelse för att gå till marknaden 50,1 31,6 
Andel kvinnor som inte behöver tillåtelse för att besöka vänner och släktingar 28,0 24,4 
Andel kvinnor med tillgång till pengar 78,3 59,6 
Tabell 24 - Kvinnors autonomi i Punjab. Källa: Erwér 2003, s. 126. 
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4 Analys 
Kapitlet inleds med en analys utifrån de olika tidigare presenterade områdena och avslutas 

med en sammanfattande diskussion. 

4.1 Ekonomi 
Punjabs och Keralas tillväxttakt har skiljt sig åt under årens lopp. Medan Punjab tidigare hade 
en hög tillväxttakt som på senare år dämpats, hade Kerala länge en låg tillväxttakt som under 
senaste mätperioden översteg Punjabs. Båda delstaterna har upplevt en minskad tillväxttakt 
inom den primära sektorn. Industrierna i den sekundära sektorn har i Kerala genomgått djupa 
kriser medan de i Punjab har fortsatt hög produktion. I båda fallen tillskrivs statens handling 
viss vikt i den ekonomiska utvecklingen. I Punjab anses att staten borde ha fokuserat mer på 
den ekonomiska utvecklingen under 1980-talet och i Kerala anses att staten inte borde ha gett 
efter för intressegrupper som fackföreningar. Båda delstaterna har höga löner vilket i Punjabs 
fall beror på den höga tillväxten och i Keralas fall på styrkan hos fackföreningarna. 
Arbetslösheten mellan delstaterna skiljer sig åt markant där Kerala har bland den högsta 
arbetslösheten i Indien medan Punjab ligger under genomsnittet. I Punjab är det främst yngre 
och säsongsanställda jordbruksarbetare som är arbetslösa medan det i Kerala finns många 
arbetslösa kvinnor med akademisk examen. Tabell 25 visar att arbetslösheten för kvinnor är 
15,1 % i Kerala och 1,2 % i Punjab. Medan arbetslösheten för kvinnor har stigit i Kerala har 
den sjunkit för män. Enligt Sens teori torde svårigheter att hitta arbete begränsa kvinnors 
förmåga att försörja sig själva och leva ett självständigt liv.  
 
Arbetslöshet, 

procent 
Totalt 
Kerala 

Totalt 
Punjab 

Totalt 
Indien 

Kvinnor 
Kerala 

Kvinnor 
Punjab 

Kvinnor 
Indien 

Män 
Kerala 

Män, 
Punjab 

Män, 
Indien 

1983 7,9 2,4 2,0 8,6 2,0 1,3 7,5 2,5 2,3 
1993-94 7,7 1,9 2,0 12,1 1,9 1,7 5,8 1,8 2,1 
1999-00 8,6 2,1 2,3 15,1 1,2 1,8 5,6 2,4 2,5 

Tabell 25 - Arbetslöshet i Kerala och Punjab. Källa: National HDR 2001, s. 161. 
När det gäller deltagande i arbetskraften har såväl Punjab som Kerala en något lägre andel än 
genomsnittet i Indien. Tabell 24 visar att kvinnors deltagande i arbetskraften har sjunkit i båda 
delstaterna. Punjab har lågt kvinnligt deltagande i landsbygdsarbete och detta verkar falla ju 
mer välbärgad familjen är. I Kerala blir allt fler kvinnor hemmafruar. Hemmafruidealet kan 
ses som ett kulturellt hinder för kvinnligt arbetskraftsdeltagande. Men det kan även ses som 
en reaktion på svårigheterna för kvinnor att hitta arbete. I vilket fall innebär det att kvinnor i 
praktiken inte fullt ut har rättmätiga anspråk till deltagande i arbetslivet. Samma sak kan sägas 
om många kvinnor i de rikare jordbruksfamiljerna i Punjab. Ju högre status familjen har desto 
mer restriktioner verkar finnas för kvinnors arbete utanför hemmet. Att inte få söka 
löneanställning är enligt Sen en stor ofrihet. Att många kvinnor lönearbetar mindre betyder ju 
dock inte att de arbetar mindre, bara att de gör det i hemmet och utan betalning.  
 

Andelen 
människor i 

arbetskraften, 
procent 

Totalt 
Kerala 

Totalt 
Punjab 

Totalt 
Indien 

Kvinnor 
Kerala 

Kvinnor 
Punjab 

Kvinnor 
Indien 

Män 
Kerala 

Män 
Punjab 

Män 
Indien 

1983 64 65 67 47 40 44 83 87 87 
1993-94 56 58 65 35 27 42 82 84 85 
1999-00 57 59 62 35 34 39 80 82 84 

Tabell 26 - Andelen människor i arbetskraften i Kerala och Punjab. Källa: National HDR 2001, s. 155. 
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Bland fattiga hushåll i Punjab spelar kvinnor dock fortfarande en viktig roll som arbetskraft i 
jordbruket. Detsamma gäller kvinnor från de lägre kasterna och stammarna i Kerala som i 
högre utsträckning deltar i lönearbete. Förmågan att försörja sig själv och vara oberoende kan 
därmed ibland anses större för kvinnor från de socioekonomiskt mer utsatta grupperna i 
samhället. En orsak till detta kan vara att de helt enkelt inte har råd att bry sig om normer för 
kvinnligt arbete. En annan kan vara att dessa normer heller inte är lika starka bland lägre 
grupper i den socioekonomiska hierarkin. Dock har många fattiga kvinnor som arbetar mindre 
möjligheter att försörja sig själva än män i samma klass då de mindre sällan får avancera i 
grad och oftare får lägre lön, vilket visas av exemplet från Keralas tegelugnsbruk. 

4.2 Politik 
Kerala och Punjab har båda haft regeringar ledda av andra än Kongresspartiet långa perioder. 
I Kerala har staten tagit stort intryck av sociala gräsrotsrörelser, vilket lett till omfördelande 
reformer, offentlig service, utbyggnad av skolor, hälsovård och subventionerad mat. Dessa 
satsningar har lett till att många människor däribland många kvinnor fått utökade rättmätiga 
anspråk till föda, utbildning och sjukvård m.m. I Punjab har staten främst givit efter för krav 
från religiösa intressegrupper. Statens fokus har varit på ekonomisk tillväxt och 
våldsbekämpning, men den har även utvecklat jordbruksteknologier och offentlig hälsovård. 
Dessa satsningar kan sägas ha lett till en förbättrad ekonomi för många familjer, vilket givit 
människor bättre förmåga att undkomma fattigdom på många områden. Dock betyder ju inte 
ökade inkomster för familjer att alla medlemmar får del av dessa och en berättigad fråga är 
hur dessa ökade inkomster fördelats inom familjerna. I Kerala kan sägas att staten försett 
människor med rättmätiga anspråk för att undkomma fattigdom, såsom ett offentligt socialt 
skyddsnät, medan det i Punjabs fall främst är marknadsbaserade rättmätiga anspråk som lett 
till minskad fattigdom, genom stora möjligheter till lönearbete och en högre inkomst.  
 
Många kvinnor deltog tidigt i sociala rörelser i Kerala och kom då ut i offentligheten. Dock 
påverkades deras deltagande av vilken socioekonomisk position de hade i samhället. 
Medelklasskvinnor och kvinnor från Nairkasten deltog främst i nationaliströrelsen medan 
lågkastiga kvinnor gick med i kommuniströrelsen. Vidare fanns ett starkt kvinnligt aktörskap i 
arbetarrörelsen och fabrikskommittéer med moderskapspenning och ojämlika löner på 
agendan bildades. Det kvinnliga deltagandet i Punjabs massrörelser finns nästan ingen 
information om. De rörelser som fanns i Punjab var främst baserade på religion och inte på 
kast. De reformistiska hinduistiska och sikhiska rörelsernas manliga medlemmar försökte 
dock ofta skydda sin status genom ökad kontroll av kvinnor och deras sexualitet vilket till viss 
del torde ha motarbetat kvinnors utgång i offentligheten. 
 
Decentraliseringen i Kerala verkar ha inneburit en fördjupning av den deltagande demokratin 
även för kvinnor varav många är lågutbildade och fattiga. Detta kan ses som en framgång då 
kvinnors aktörskap starkt betonas i Sens och Nussbaums teorier. Många kvinnor tvingas dock 
arbeta i en ovänlig miljö, samt får utstå förtal och spänningar i familjen. Även i Punjab har 
kvinnor som deltagit i panchayatmötena mött motstånd från männen. Dessa uppgifter tyder på 
att kvinnors deltagande i offentligheten är långt ifrån självklar. I både Kerala och Punjab är 
kvinnors deltagande i politiken begränsat. Detta gäller inom partierna, byråkratin, i 
församlingarna och i Keralas fall även fackföreningarna. Det verkar som att många kvinnor 
möter sociala och kulturella hinder för deltagande, särskilt från män och deras rättmätiga 
anspråk till deltagande kan sägas vara begränsade trots deras formella rätt till deltagande 
genom de lagstadgade kvoterade 33 % av platserna.  
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I Kerala är många kvinnor exkluderade från utvecklingen, främst kvinnor i informella sektorn 
vilka inte får del av jämlikhetsreformer, försörjningsbidrag eller arbetslagstiftning. Det finns 
även en diskriminering av de lägre kasterna. Det är alltså stor skillnad på de kvinnor som 
jobbar i informella sektorn och de som jobbar i den formella i termer av möjligheter och 
rättmätiga anspråk till det offentliga skyddsnätet.  

4.3 Demografi och hälsa 

Skillnaden mellan Kerala och Punjab när det gäller könsfördelning i befolkningen är stor. 
Kerala har ett överskott på kvinnor och ligger över det nationella genomsnittet och Punjab har 
ett underskott på kvinnor samt ligger under det nationella genomsnittet. Tabell 27 visar att 
antalet kvinnor ökat både på landsbygd och i stadsbygd i Kerala. I Punjab har antalet kvinnor 
hållit sig på en stabil nivå på landsbygden medan deras andel sjunkit i stadsbygd. Trots att 
Punjab genomgått en snabb ekonomisk tillväxt och ökning av inkomst per capita fortsätter 
paradoxalt nog andelen kvinnor att sjunka, särskilt bland de välbärgade grupperna. Dock 
påverkas statistik över könsfördelningen i befolkningen av faktorer som migration, vilket gör 
att även könsfördelningen bland barn är viktig att undersöka.  
 
Könsfördelning 
i befolkningen, 

kvinnor per 
1000 män 

Kerala 
totalt 

Punjab 
totalt 

Indien 
totalt 

Kerala 
lands-
bygd 

Punjab 
lands-
bygd 

Indien 
lands-
bygd 

Kerala 
stads-
bygd 

Punjab 
stads-
bygd 

Indien 
stads-
bygd 

1961 1022 854 941 - - - - - - 
1971 1016 865 930 -  - -  - 
1981 1032 879 934 1034 884 952 1021 865 880 
1991 1036 882 927 1037 888 939 1034 868 834 
2001 1058 874 933 1059 887 946 1058 848 901 
Tabell 27 - Könsfördelning bland befolkningen i Kerala och Punjab. Källa: Egen sammanställning av 
Kerala HDR 2005, s. 20,  National HDR 2001, s. 240, Punjab HDR 2004, s. 119. 
Av tabell 28 kan utläsas att könsfördelningen bland barn i Kerala ligger inom ramarna för den 
naturliga könsfördelningen vid födseln på 95 kvinnor per 100 män samt att Punjab ligger 
långt under detta.299 Mätningarna för Kerala år 2001 visar att könsfördelningen bland barn 
stigit och fler flickor fötts gentemot mätningen tio år tidigare. Det distrikt med den lägsta 
uppmätta andelen, Ernakulam ligger ändå inom ramen för den naturliga fördelningen. I 
Punjab har andelen flickor minskat under hela mätperioden och detta särskilt i distrikt som är 
mest ekonomiskt avancerade. Vidare är andelen flickor lägre i städerna än på landsbygden 
vilket anses peka på könsselektiva aborter av foster med kvinnligt kön. Anmärkningsvärt är 
att inte ens det distrikt med högst andel flickor i Punjab varken kommer i närheten av den 
naturliga fördelningen eller det distrikt med lägst andel flickor i Kerala. Dessa siffror tyder på 
en större generell förmåga för kvinnor att undkomma fattigdom inom de områden Nussbaum 
benämner liv och kroppshälsa i Kerala, än för kvinnor i Punjab.  
 
Könsfördelning 
bland barn 0-4 
år, kvinnor per 

1000 män 

Kerala 
totalt 

Punjab 
totalt 

Indien 
totalt 

Kerala 
lands-
bygd 

Punjab 
lands-
bygd 

Indien 
lands- 
bygd 

Kerala 
stads-
bygd 

Punjab 
stads-
bygd 

Indien 
stads-
bygd 

1981 975 925 978 978 927 979 962 920 973 
1991 951 874 955 949 877 959 958 867 943 
2001 963 793 927 - 795* - - 789* - 
Tabell 28 - Könsfördelningen bland barn 0-4 år i Kerala och Punjab. Källa: National HDR 2001, s. 242. 

                                                 
299 National HDR 2001, s. 242. * anger barn 0-6 år. 
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Fertilitetstalen i Kerala och Punjab har båda sjunkit mycket de senaste årtiondena. Kerala 
uppvisar det lägsta med 1,7 barn per kvinna medan Punjab har 2,7 barn per kvinna. Det 
distrikt i Kerala med högst fertilitetstal; Malappuram (2,4), låg lägre än genomsnittet för 
Punjab. Lägst födelsetal i Kerala hade distriktet Ernakulam (1,5). Keralas fertilitetsminskning 
anses ha uppkommit utan tvång. I Punjab har staten delvis använt tvångsåtgärder men orsaken 
till det sjunkande talet anses dock vara den minskade dödligheten som gjort att familjer själva 
anpassat sin reproduktion till nya förhållanden. Andra faktorer som anses ha påverkat 
fertilitetstalet för båda delstaterna är media och offentlig diskussion. Enligt Sen innebär en 
sänkning av fertilitetstalet att kvinnors frihet att fullfölja sina mål i livet ökar. Utifrån detta 
torde utvecklingen haft positiv inverkan på kvinnors frihet särskilt i Kerala men även Punjab.  
 
Kvinnors giftermålsålder anses också ha påverkan på fertiliteten. År 1998 var medelåldern för 
kvinnors giftermål 21 år i Punjab och 23 år i Kerala vilka båda överstiger det nationella 
genomsnittet på 20 år. Men det är stor skillnad för kvinnor beroende på vilket distrikt i Kerala 
de bor i. I Kerala har Malappuram vilket är det distrikt med högst fertilitetstal, lägst 
medelålder samt högst andel flickor som gift sig innan den lagstadgade åldern. Särskilt många 
tonårsbröllop sker bland den fattiga muslimska befolkningen. Denna data finns inte för 
Punjab. Man kan anta att den genomsnittliga giftermålsåldern som är något lägre i Punjab än i 
Kerala skulle kunna innebära att en viss andel flickor gifter sig innan 18 år även där. De 
relativt höga giftermålsåldrarna i Punjab och Kerala samt den låga fertiliteten tyder på att 
kvinnor har relativt stor frihet att göra andra saker i livet, även om det finns stora skillnader 
mellan kvinnor i olika distrikt. 
 
Tabell 29 visar att Kerala har den lägsta spädbarns- och barndödligheten i Indien med 42 barn 
per 1000 födda år 1991. I Punjab ligger den på 74 barn vilket också var under det nationella 
genomsnittet. Dock finns stora skillnader mellan olika distrikt inom de båda delstaterna. I 
båda delstaterna är spädbarnsdödligheten lägre för flickor än för pojkar vilket stämmer med 
flickors naturliga överlevnadschanser. I åldern 0-4 år har dock flickor i Kerala en högre 
dödlighet än pojkar på landsbygden och i Punjab gäller detta för såväl landsbygd som 
stadsbygd. Detta är problematiskt med tanke på att kvinnor överlever bättre än män i dessa 
åldrar. Förmågan att leva ett långt liv är viktigt för mänsklig utveckling. Barnamord på flickor 
är inte vanligt i Punjab men det är enligt flera källor systematisk abort av flickfoster, vilket 
inte ens ger många kvinnor möjligheten att få starta ett liv. Förr var flickor bland de högre 
kasterna och Jatkasten samt muslimer extra drabbade. Idag sker könsselektiva aborter främst 
bland de välbeställda i städerna. I praktiken har dessa kvinnor inte rättmätiga anspråk till liv, 
föda och sjukvård i samma utsträckning som män. Avsaknaden av dessa rättmätiga anspråk 
kan inte sägas bygga på ett formellt förbud utan snarare på traditioner och normer i samhället 
där män anses mer viktiga än kvinnor. I vissa fall verkar även kvinnor acceptera och stödja 
dessa normer medan andra tvingas och hotas till aborter av släktingar. När det gäller 
demografi och rättmätiga anspråk till liv, föda och hälsa pekar datan på att kvinnor i Kerala 
generellt sett har mer förmågor och mer frihet än kvinnor i Punjab. Men det bör även 
uppmärksammas att det finns skillnader mellan kvinnor inom delstaterna på denna punkten. I 
Kerala är spädbarnsdödligheten för flickor större bland fattiga, låga kaster och stammar samt i 
fiskesamhällena, medan Punjab uppvisar högre dödlighet för flickor i stadsbygd än på 
landsbygd. 
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Dödlighet bland 
barn, år 1991, 
per 1000 födda 

Kerala 
totalt 

Punjab 
totalt 

Indien 
totalt 

Kerala 
kvinnor 

Punjab 
kvinnor 

Indien 
kvinnor 

Kerala 
män 

Punjab 
män 

Indien 
män 

Spädbarn <1år 42 74 77 41 53 79 45 81 74 
Barn 0-4 år, 
totalt 4,1 17,0 26,5 4,5 18,4 27,5 4,3 15,6 25,6 

Barn 0-4 år, 
landsbygd 4,3 18,4 40,8 3,9 20,3 30,2 4,7 16,7 28,1 

Barn 0-4 år, 
stadsbygd 4,3 13,0 16,0 5,0 13,3 16,6 3,7 12,7 15,4 

Tabell 29 - Dödlighet bland barn i Kerala och Punjab. Källa: Egen sammanställning av National HDR 
2001, s. 226ff. 
När det gäller sjuklighet ligger både Kerala och Punjab på en mycket hög nivå. I båda 
delstaterna är sjukdomar associerade med en modern livsstil vanliga. I Punjab är de lägre 
kasterna och jordlösa jordbruksarbetare mest sjuka. Vidare är alkoholintaget högt. Keralas 
årskonsumtion per capita på 8,3 liter och Punjabs på 7,9 liter ligger långt över det nationella 
genomsnittet på 4 liter. Dessa hälsoproblem kan anses minska många människors förmåga att 
leva ett gott liv.  Båda delstaterna uppvisar dock goda näringsmässiga resultat med en lägre 
nivå av undernärdhet bland barn under tre år än landet som helhet. I Kerala är undernärdheten 
29 %, i Punjab 27 % samt i Indien 46 %. I Kerala är 13 % av kvinnorna undernärda och i 
Punjab 14 % vilket är under det nationella genomsnittet på 33 %. I Keralas fall förklaras detta 
av det offentliga distributionssystemet för ökad tillgång till mat. De senaste åren har övervikt 
bland befolkningen blivit ett allt större problem både i båda delstaterna. Andelen kvinnor som 
är överviktiga är 38 % i Punjab och 34 % i Kerala medan genomsnittet för Indien är 15 %. I 
Punjab finns dock en tendens att favorisera pojkar framför flickor när det gäller näringsrik 
föda. Kanske kan detta vara en förklaring till att Punjab har en hög andel kvinnor med anemi i 
befolkningen. Tabell 30 visar att andelen kvinnor med anemi i Punjab nästan är dubbelt så 
hög som i Kerala. 
 

Andel kvinnor med 
anemi, år 1998-99, i 

procent 
Totalt Landsbygd Stadsbygd 

Scheduled 
castes 

Scheduled 
tribes 

Kerala 22,6 23,3 20,3 26,8 33,4 
Punjab 41,5 42,6 39,1 47,8 - 
Indien 51,8 53,9 45,7 56,0 64,9 
Tabell 30 - Andelen kvinnor med anemi i Kerala och Punjab. Källa National HDR 2001, s. 246. 
I Kerala är den mentala hälsan hos befolkningen sämre än både i Punjab och i Indien. Kerala 
har en av de högsta självmordsgraderna i landet på 28 per 100 000 människor medan samma 
siffra för Punjab är 3 och för Indien är 10. Trots Keralas goda resultat och utveckling inom 
flera områden i samhället är många människor olyckliga. En orsak bakom detta skulle kunna 
vara att kvinnor i Kerala får dubbla budskap där de å ena sidan uppmuntras utbilda sig och å 
andra sidan har svårighet att hitta arbete och verka i offentligheten. Vidare har våld mot 
kvinnor ökat i båda delstaterna. I Punjab har det skett en stor ökning av hemgiftsrelaterat våld. 
Särskilt utsatta för detta är kvinnor i den urbana medelklassen. Viktigt att ha i åtanke är att 
kvinnor ibland ställer till problem för varandra och har olika makt och intressen i familjen. 
Svärmödrar verkar ofta ha en aktiv del i utpressningar och trakasserier av kvinnor i samband 
med hemgift. Tidigare har kvinnor potentiellt kunnat höja sin status i familjen och samhället 
genom att föda söner, men numer anses kvinnors position vara osäkrare och vissa menar att 
deras värde istället ligger i hemgiften. Detta torde göra det svårare för kvinnor som inte 
kommer från rika familjer att numera stiga i status och få mer respekt i familjen. Dock bör 
påpekas att kvinnor oavsett om deras värde är som barnaföderskor eller ekonomiska tillgångar 
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enligt Nussbaums teori snarare ses som medel för andras måluppfyllelse, än individer med 
eget mål och syfte i livet.   

4.4 Utbildning 

I Kerala är både läskunnigheten och skolgången hög. Historiskt sett har utbildning värderats 
högt i regionen. De hinduistiska och kristna reformrörelserna i Kerala förespråkade utbildning 
för alla, medan de hinduistiska och sikhiska reformerarna i Punjab var mer skeptiska till 
kvinnlig utbildning. I Punjab växte det fram förslag om några få års skolning för att lära 
kvinnor att bli perfekta hemmafruar. Detta tyder på att starka rättmätiga anspråk till utbildning 
funnits länge i Kerala medan de i Punjabs fall varit svagare och kommit senare. I Kerala är 
den privata sektorn stark inom utbildningsväsendet medan de flesta skolor i Punjab är i statlig 
regi. Ägandeskapet verkar dock inte ha så stor betydelse för utbildningarnas kvalitet då båda 
delstaterna fått kritik för undermålighet på den punkten.  
 
Tabell 31 visar att 88 % av kvinnorna i Kerala kan läsa medan denna siffra är 64 % i Punjab. 
Vidare skiljer sig knappt läskunnighet bland kvinnor åt mellan landsbygden 87 % och 
stadsbygd 91 % i Kerala. I Punjab är skillnaderna större mellan landsbygd 58 % och 
stadsbygd 75 %. Även läskunnigheten bland kvinnor som tillhör de lägsta kasterna 74 % och 
stammarna 51 % är hög i Kerala vilket inte gäller för Punjab där läskunnigheten bland 
kvinnor av de lägsta kasterna endast är 31 %. Vidare är skillnaden i läskunnighet mellan 
könen större i Punjab än i Kerala. Denna statistik pekar på att det spelar stor roll var kvinnor i 
Punjab bor och vilken position de har i samhället för deras förmåga att kunna läsa och skriva, 
något som inte gäller i samma utsträckning i Kerala.   
 
Läskunnighet 

bland 
befolkningen, 

i procent 

Totalt 
Kerala 

Totalt 
Punjab 

Totalt 
Indien 

Kvinnor 
Kerala 

Kvinnor 
Punjab 

Kvinnor 
Indien 

Män 
Kerala 

Män 
Punjab 

Män 
Indien 

1981 81,6 43,4 43,6 75,7 34,4 29,8 87,7 51,2 56,4 
1991 89,8 58,5 52,2 86,1 50,4 39,3 93,6 65,7 64,1 
2001 90,9 70,0 65,2 87,9 63,6 54,0 94,2 75,6 75,6 
Tabell 31 - Läskunnighet bland befolkningen i Kerala och Punjab. Källa: Egen sammanställning av 
Kerala HDR 2005, s. 33 och Punjab HDR 2004, s. 94. 
Tabell 32 visar att inskrivning för barn i olika åldrar i Kerala är hög samt att skillnaderna 
mellan landsbygd och stadsbygd är små. I Punjab är inskrivning för barn i olika åldrar lägre 
än i Kerala men högre än i Indien och det finns skillnader mellan landsbygd och stadsbygd. I 
Punjab finns det en koppling mellan deltagande i utbildning och hushållets ekonomiska status. 
Detta gäller inte Kerala där andelen barn som går i skolan är lika hög oberoende vilken 
inkomst familjen har. I Punjab verkar alltså bostadsort, kön och familjens ekonomi spela stor 
roll för möjligheterna till utbildning. Vidare är antalet elever per lärare 41 i Punjab och 28 i 
Kerala, vilket torde påverka utbildningens kvalitet negativt i Punjab. För att öka andelen barn 
från fattiga hem i utbildningsväsendet erbjuder Kerala gratis skollunch för alla och flexibla 
skoltider för barn som arbetar. Enligt statistik över inskrivning verkar denna reform ha 
fungerat bra och Punjab gör nu försök med stipendier och gratis luncher till vissa elever från 
lägre kaster. Vidare har Punjab byggt ut skolor i stor omfattning de senaste årtiondena men 
trots delstatens goda utbildningsmässiga infrastruktur går många flickor inte i skolan. Detta 
leder till frågan om det kanske finns kulturella hinder för kvinnors rättmätiga anspråk till 
utbildning i Punjab.  
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Inskrivning i 
skola för barn i 
olika åldrar, år 
1991, i procent 

Kerala 
totalt 

Punjab 
totalt 

Indien 
totalt 

Kerala 
kvinn 

Punjab 
kvinn 

Indien 
kvinn 

Kerala 
män 

Punjab 
män 

Indien 
män 

6-10 år, totalt 91 66 51 91 63 45 91 68 57 
11-14 år, totalt 93 83 62 93 68 52 93 78 71 
6-10 år, 
landsbygd 91 64 46 91 60 39 91 67 52 

11-14 år, 
landsbygd 93 70 57 92 63 44 93 76 68 

6-10 år, 
stadsbygd 

93 71 68 93 70 66 93 72 71 

11-14 år, 
stadsbygd 

95 82 78 94 81 74 94 83 81 

Tabell 32 - Inskrivning i skola för barn i Kerala och Punjab. Källa: Egen sammanställning av National 
HDR 2001, s. 197ff. 
Kvinnors höga utbildningsnivå i Kerala betyder inte att alla kvinnor arbetar. Istället verkar 
stor arbetslöshet och normer om kvinnors traditionella roller gjort att många utbildade kvinnor 
blir hemmafruar. Kvinnlig utbildning kan sägas ha blivit en tillgång på äktenskapsmarknaden 
i både Kerala och Punjab. Det verkar som att kvinnors rättmätiga anspråk till utbildning inte 
lett till rättmätiga anspråk till lönearbete i lika stor utsträckning. Detta tyder på att utbildning 
givit många kvinnor ökad status men inte ökat bemyndigande i Kerala. 

4.5 Lagstiftning 

På grund av Indiens rättssystem där olika lagar gäller för olika religiösa samfund är kvinnors 
formella rättigheter olika. Keralas befolkning som består av stora grupper hinduer, muslimer 
och kristna lyder under tre olika civilrättsliga lagar medan Punjabs befolkning som består av 
stora grupper sikher och hinduer, samt några få procent muslimer till största del lyder under 
hinduisk lag. Ett problem med dessa olika lagar är att kvinnors religiösa tillhörighet vid 
födseln får stor påverkan på vilka rättmätiga anspråk de får senare i livet.  
 
Gemensamt för de olika lagsystemen är att britterna på olika sätt intervenerat i dem. I Kerala 
försämrade britterna lagarna för matrilinjära kvinnor bl.a. genom att män fick rätt att ärva 
kvinnors ägodelar samt att kvinnor och barn blev mäns egendom genom den äktenskapliga 
lagstiftningen. Detta pekar på att matrilinjära kvinnors formella rättmätiga anspråk till 
gemensamt ägande och hushåll, samt deras valfrihet i sexuella relationer inskränktes. 
Britternas inblandning i Kerala kan sägas ha minskat friheten för matrilinjära kvinnor men 
samtidigt ökat friheten för kvinnor bland patriarkala hinduer. Britternas intervention i Punjab 
fick som resultat att lokala patriarkala sedvänjor tolkade genom den lokala manliga eliten fick 
status som lagar. Detta innebar att Jat och Rajput fick högre status medan hinduer och 
muslimer fick styras av sedvanerätt och kunde utesluta döttrar från arvsrätt. För många 
kvinnor bland Jat och Rajput ledde detta till högre status i samhället medan alla hinduiska och 
muslimska kvinnor fick sina rättigheter till jord och arv fråntagna formellt och inte bara 
traditionellt som tidigare.  Vidare blev änkors omgifte en patriarkal reform, där många 
kvinnors val och möjligheter minskade och den patriarkala makten över jorden stärktes. Bland 
många änkor av låg och mellankast skedde en försämring i deras legala rättmätiga anspråk 
trots att de fick lov att gifta om sig. Bland änkor av högre kast var fortfarande ideal om 
kyskhet och asketism starka, särskilt om familjen aspirerade på en högre status. Dessa kvinnor 
hade lika få rättmätiga anspråk till omgifte som förut. 
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Fram tills nyligen var de kristna lagarna genusojämlika vilket drabbade många kristna kvinnor 
i Kerala. För hinduiska kvinnor i Kerala förespråkar den hinduistiska lagen lika arvsrätt 
mellan kvinnor och män. Men för hinduiska och sikhiska kvinnor i Punjab gäller inte den lika 
arvsrätten jordbruksegendom. Dessa kvinnors rättmätiga anspråk till jordbruksegendom fanns 
förut inte i praktiken och nu heller inte formellt enligt lagen. Detta betyder att det inte endast 
är religion som påverkar kvinnors formella rättigheter i Indien, utan även region, eftersom 
delstaterna kan göra tillägg i lagen. Enligt Sens och Nussbaums teorier är rättmätiga anspråk 
till jord av stor vikt för kvinnors handlingsförmåga och självförtroende. Denna lag torde då 
göra det svårare för många hinduiska och sikhiska kvinnor i Punjab att uppnå dessa förmågor. 
För muslimska kvinnor gäller inte rätten till underhåll enligt brottsbalken. Detta betyder att 
endast muslimska kvinnor inte har rättmätiga anspråk gällande underhåll efter skilsmässa, 
vilket kristna, sikhiska och hinduistiska kvinnor har. Detta torde ha negativ inverkan på 
många muslimska änkors förmåga till oberoende och ett tryggt liv.   
 
I båda delstaterna har auktoriteter i samhället protesterat starkt mot jämlika lagar. I Kerala 
protesterade kristna godsägare och den katolska kyrkan mot kvinnors lika arvsrätt. De 
motarbetar även aktivt lagen genom hjälp att skriva testamenten. I Punjab fick protesterna mot 
lika arvsrätt sådan kraft att jordbruksegendom undantogs. Detta motstånd kom inte bara från 
män utan också från kvinnor. Enligt Sens och Nussbaums teorier skulle detta kunna förklaras 
med att kvinnor internaliserat samhällets traditioner och motsätter sig förändringar trots att de 
är gynnsamma för dem själva. I denna fråga kan det vidare vara fruktbart att skilja på 
funktioner och förmågor. Även om vissa kvinnor inte vill ha arvsrätt till egendom är det 
viktigt att möjligheten eller rättigheten finns där. De kvinnor som inte vill använda sig av den 
kan ju helt enkelt ge sin del till någon annan. Det viktiga är att möjligheten och valfriheten 
finns. Protester från patriarkala auktoriteter har varit starka men det har även kvinnors 
protester mot ojämlika villkor varit. I Kerala utmanade Mary Roy den kristna arvslagen och 
fick rätt i domstol. I Punjab har kvinnoorganisationer kritiserat Punjabs speciallag med 
argument om att fragmentering av jorden också sker när söner får ärva. Kvinnor har också 
tidigare protesterat mot tvång i samband med karewa. 

4.6 Kultur och familj 
Historiskt sett kan sägas att delar av kulturen i Kerala och Punjab skiljer sig åt på flera 
punkter. Kerala har en lång historia av matrilinjära samhällen medan Punjab har flera 
utbredda patriarkala traditioner som praktiserandet av purdah och sati. I Kerala ägde kvinnor 
egendom, de hade rätt till underhåll från sin taravad och kunde stanna kvar i sin familj efter 
giftermålet. I Punjab giftes kvinnor bort till andra byar och hamnade därmed ofta i en mer 
utsatt position långt från sin familj. Boendeorten efter bröllopet verkar här ha påverkat 
kvinnors status och position i den nya familjen. I matrilinjära samhällen i Kerala accepterades 
ofta omgifte för skilda kvinnor och änkor och deras sexuella frihet var stor, medan purdah och 
strikt kontroll av kvinnors sexualitet var vanlig bland muslimer, högkastiga hinduer och sikher 
i Punjab, men även bland högkastiga hinduer i Kerala som Namboodiri Brahminer. Historiskt 
sett verkar kvinnor i vissa grupper haft färre kulturella hinder till rättmätiga anspråk och 
förmågor inom de områden Nussbaum benämner kroppsintegritet, anknytning och kontroll 
över den egna omgivningen i Kerala än i Punjab.  
 
I Kerala finns en tradition av att både söner och döttrar är önskvärda medan det i Punjab 
generellt finns en starkare preferens för söner. Sonpreferensen anses ofta vara starkare bland 
jordägande grupper som Jat. Ofta får kvinnor som föder söner mer respekt och det finns ett 
socialt tryck att föda söner. Detta gör att många kvinnor värderar sina kroppar positivt då 
reproduktion kan öka deras status. Detta innebär att vissa kvinnor har ett intresse av att bevara 
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och upprätthålla de patriarkala strukturerna. I takt med att nya normer för familjestorlek växer 
fram blir familjesammansättningen också mer maskulin. Punjabs ekonomiska och sociala 
utveckling kan sägas ha påverkat demografin till flickors nackdel. I Punjab visade en 
undersökning att 3,5 % av kvinnor med två söner och 56,7 % av kvinnor med två döttrar ville 
ha fler barn. I Kerala är dessa siffror 12,5 % samt 13,5 %. Önskan eller tryck att föda söner 
kan därmed sägas vara mindre stark i Kerala än i Punjab. 
 
Men det finns även berättelser om motstånd mot den patriarkala auktoriteten. En sådan är de 
kvinnor bland Namboodiri Brahminer som förr anklagades för syndigt leverne och i trots drog 
med sig många mäktiga män i fallet. I Punjab återfinns kvinnors protester ofta i form av 
sånger och talesätt där vissa sånger kan syfta till att undergräva den manliga makten genom 
skämt om impotens.  
 
Idag har kvinnor i Kerala inte längre samma sexuella frihet och valfrihet som i de matrilinjära 
samhällena. Men inom Nairkasten har kvinnor ofta mycket kontakt med sina släktingar, 
många äger egendom och har en mindre undergiven position i hemmet. Att äga egendom 
menar Sen och Nussbaum har stor inverkan för kvinnors självförtroende. Vidare har änkor det 
ofta bättre än i andra indiska delstater. Men samtidigt verkar normerna för kvinnlighet ha 
förändrats i Kerala och ideal om kvinnan som välutbildad hemmafru spridits. Även hemgiften 
har blivit populärare med den ekonomiska utvecklingen och moderniteten och spridit sig från 
kristna och högkastiga hinduer till arbetarklassen och till muslimer. I Punjab skedde 
utbredningen av hemgift för över ett sekel sedan. En orsak till dess spridning över religions-, 
kast- och klassgränser är att det är en snabb väg till högre social och ekonomisk status för 
brudgummens familj. I Punjab är det dock vanligare med större hemgift där få kvinnor arbetar 
inom jordbrukssektorn och mindre hemgift eller brudpris är vanligt där kvinnlig arbetskraft är 
efterfrågad. Sedan självständigheten har purdah minskat bland kvinnor i Punjab. Men 
ideologin om purdah är fortfarande stark vilket visas av exemplet från en Jat-sikhisk by. 
Vidare är den sexuella exploateringen av kvinnor i form av bruket att en kvinna är gift med 
flera bröder samtidigt till viss del fortfarande praktiserad bland sikher inom Jatkasten. 
 
Viktigt att tänka på är att kvinnor påverkas olika av förändringar. Nadarkvinnornas kamp för 
att få skyla brösten sågs inte med blida ögon av kvinnor av högre kast i Kerala. I Punjab har 
kvinnor ofta olika positioner i hushållet och olika tillgång till den patriarkala makten. Ofta kan 
barnafödande förändra maktrelationerna inom familjen, där födseln av en dotter kan ändra 
dem till moderns nackdel. Kvinnors inflytande beror även på vilken socioekonomisk klass de 
tillhör. I jordägande familjer i Kerala är kvinnor mer beroende av sina män, medan kvinnor i 
fattigare familjer har större autonomi och rörelsefrihet. I Punjab finns samma mönster där 
kvinnor från Jatkasten ofta praktiserar purdah. Det är istället ofta de fattigaste kvinnorna som 
är mest frispråkiga och rättframma, lämnar även hemmet oftare och är mindre undergivna och 
passiva än de kvinnor som blir försörjda av sina män. Kvinnors möjligheter kan även 
påverkas av vilken religiös grupp de tillhör. Kristna kvinnor i Kerala torde ha bättre 
förutsättningar och möjligheter än muslimska kvinnor i Malabardistriktet. Detta då den kristna 
gruppen i Kerala är en av de mest socialt, ekonomiskt och utbildningsmässigt utvecklade i 
landet, medan muslimer i Malabar är bland de fattigaste i Kerala. Dock finns även skillnader 
mellan vissa muslimska kvinnor i Kerala och Punjab då muslimska kvinnor i Kerala 
exempelvis har större rörelsefrihet generellt sett och praktiserar purdah i mer begränsad grad 
än många muslimska kvinnor i Punjab. Kvinnor i de marginaliserade fiskarsamhällena i 
Kerala torde också ha sämre möjligheter till bl.a. utbildning och hälsovård än övriga 
befolkningen. Dock har kvinnor i dessa samhällen hand om pengar och rör sig fritt på 
marknadsplatser och deras arbete är ofta mycket uppskattat i byarna. Trots många 
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fiskarkvinnors låga status i samhällsstrukturen är de kulturella normerna tillåtande och stöder 
kvinnors rättmätiga anspråk till rörelsefrihet, självständighet och arbete utanför hemmet. 

4.7 Fattigdom och mänsklig utveckling 

Den sociala och ekonomiska utvecklingen i Punjab och Kerala har varit ojämn där vissa 
regioner och grupper halkat efter. I Punjab är inkomstfattigdomen särskilt låg. Andelen 
människor under fattigdomsgränsen med avseende på inkomst är där 6,16 % medan den i 
Kerala är 12,72 % och i Indien 26,10 %. När det gäller fattigdom enligt HPI år 1991 var den 
20 % i Kerala och 25 % i Punjab vilket var under det nationella genomsnittet på 39 %. Båda 
delstaterna uppvisar högre fattigdom på landsbygd än i stadsbygd.  
 
När det gäller mänsklig utveckling är båda delstaterna framgångsrika. HDI för Kerala ligger 
på 0,638, för Punjab på 0,537 och för Indien på 0,472. Det finns skillnader mellan distrikten 
men de är inte stora. Jämlikheten i mänsklig utveckling är högst i Kerala med GDI på 0,746 
medan Punjab har 0,614. I Kerala var det minst skillnad mellan kvinnor och män i fråga om 
utbildning medan det i Punjab var hälsa. Störst skillnad var det i inkomst för båda delstaterna. 
I Kerala var mäns inkomst fem gånger högre än kvinnors och i Punjab sexton gånger högre. 
Förväntad livslängd för kvinnor var 75,5 år i Kerala och 71,4 år i Punjab medan mäns var 
73,7 år i Kerala och 67,9 år i Punjab. Andelen läskunniga män var 6,3 procentenheter högre 
än andelen läskunniga kvinnor i Kerala och 12,0 procentenheter i Punjab. Tabell 33 över 
andel personer som inte förväntas överleva 40 års ålder visar att både Kerala och Punjab 
ligger under genomsnittet i Indien men att Keralas andel ligger långt under Punjabs.  
 
Andel personer som 
inte förväntas 
överleva 40 års 
ålder, år 1991, i 
procent 

Kerala 
totalt 

Punjab 
totalt 

Indien 
totalt 

Kerala 
kvinn 

Punjab 
kvinn 

Indien 
kvinn 

Kerala 
män 

Punjab 
män 

Indien 
män 

Totalt 5,1 13,8 18,0 4,4 13,5 19,1 6,0 13,8 16,9 
Landsbygd 5,3 15,3 19,6 4,5 14,8 21,0 6,2 15,5 18,3 
Stadsbygd 4,4 9,8 11,4 3,7 9,9 11,3 5,3 10,2 11,5 
Tabell 33 - Andelen personer som inte förväntas överleva 40 års ålder i Kerala och Punjab. Källa: 
National HDR 2001, s. 225. 
Medan Kerala anses ha minskat den generella fattigdomen genom utbyggnad av ett socialt 
trygghetssystem anses Punjab ha minskat den generella fattigdomen genom ekonomisk 
tillväxt och ökad inkomst. Att Keralas kvinnor fått del av utvecklingen visas av deras goda 
resultat gällande utbildning och hälsa. Detta gäller inte i lika hög grad Punjabs kvinnor där 
särskilt inkomsterna är mycket ojämnt fördelade och mäns inkomster är 16 gånger högre än 
kvinnors. Dock finns problem med att använda GDI som mått på jämställdhet i mänsklig 
utveckling. Det tar inte hänsyn till demografiska faktorer som en låg andel kvinnor i 
befolkningen vilket kan vara ett problem i Punjab där kvinnors status anses vara låg. GDI tar 
inte heller hänsyn till kvinnors självbestämmande och autonomi, vilket kan vara ett problem i 
Keralas fall. Tabell 34 visar kvinnors autonomi definierat i termer av beslutsfattande, 
rörelsefrihet och tillgång till pengar. Av tabellen kan utläsas att kvinnor i Kerala och Punjab 
har högre autonomi inom nästan alla områden jämfört med Indien som helhet. Men den visar 
också att kvinnor i Punjab har högre autonomi; beslutsfattande, rörelsefrihet och tillgång till 
pengar än kvinnor i Kerala. 
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Kvinnors autonomi, år 1998-99, i procent Kerala Punjab Indien 
Andel kvinnor ej involverade i något beslutsfattande 7,2 1,0 9,4 
Andel kvinnor involverade i beslutsfattande gällande vilken mat som ska 
lagas 

80,9 96,7 85,1 

Andel kvinnor involverade i beslutsfattande gällande sin egen hälsovård 72,6 78,5 51,6 
Andel kvinnor involverade i beslutsfattande gällande inköp av smycken 
m.m. 

63,4 75,3 52,6 

Andel kvinnor involverade i beslutsfattande gällande besök hos föräldrar 
eller syskon 

59,7 67,6 48,1 

Andel kvinnor som inte behöver tillåtelse för att gå till marknaden 47,7 50,1 31,6 
Andel kvinnor som inte behöver tillåtelse för att besöka vänner och 
släktingar 

37,9 28,0 24,4 

Andel kvinnor med tillgång till pengar 66,2 78,3 59,6 
Tabell 34 - Kvinnors autonomi i Kerala och Punjab. Källa: Erwér 2003, s. 126. 
Det anses finnas en genusparadox i Kerala som består av att det finns en skillnad mellan 
kvinnors status och bemyndigande. Antalet hemmafruar har ökat och en striktare kulturell kod 
för kvinnor breder ut sig. Materialet tyder på att kvinnors rättmätiga anspråk till arbete och det 
offentliga rummet håller på att minska i Kerala. Anmärkningsvärt är att kvinnor i Punjab där 
purdah traditionellt sett varit stark, verkar ha större rörelsefrihet än kvinnor i Kerala. Enligt 
Sen är inkomst ofta en viktig orsak till förlust av grundläggande förmågor. Trots de stora 
inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män i Punjab vilket skulle kunna tyda på mindre 
förmågor för kvinnor har faktiskt fler kvinnor i Punjab tillgång till pengar än i Kerala där 
inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är mindre. Detta skulle kunna innebära en något 
mer jämlik fördelning inom hushållet i Punjab. Intressant är också att det med Keralas 
matrilinjära historia där kvinnor hade stor makt inom hushållet är hela 20 % av kvinnorna som 
inte deltar i beslutsfattande runt vilken mat som ska tillagas. I Kerala ser en ny kultur och nya 
traditioner ut att sprida ut sig med nya normer som begränsar kvinnors frihet. Kvinnor i 
Kerala verkar ha högre status men relativt låg autonomi medan kvinnor i Punjab verkar ha 
lägre status men relativt hög autonomi. 

4.8 Sammanfattande diskussion 
Kvinnors livssituation och förmåga att undvika fattigdom i Kerala och Punjab kan till viss del 
sägas vara likartade men även olika på en rad punkter. Bland annat är kvinnors 
arbetskraftsdeltagande lika stort medan arbetslösheten är större i Kerala än i Punjab. I Kerala 
har decentraliseringsreformen fört med sig positiva effekter på kvinnors deltagande i politiken 
även om kvinnor fortfarande möter sociala och kulturella hinder och motstånd från män i båda 
delstaterna. Kerala har en naturlig fördelning kvinnor och män i befolkningen medan Punjab 
har en låg andel kvinnor samt högre dödlighet bland flickor. Läskunnigheten och 
inskrivningen i skola är högre bland kvinnor i Kerala än i Punjab. Lagstiftningen i delstaterna 
beror till stor del på religiös tillhörighet men i Punjab finns dock ett regionalt inslag i den 
hinduistiska lagen där jordbruksland är undantaget från kvinnors arvsrätt, vilket inte är fallet 
bland hinduer i Kerala. Våldet mot kvinnor anses ha ökat i båda delstaterna. Vidare kan vissa 
patriarkala traditioner som purdah, kontroll över kvinnors rörelsefrihet och hemgift sägas vara 
mer vanligt i Punjab än i Kerala. Men i Kerala verkar nya normer om kvinnor som 
hemmafruar och minskad rörelsefrihet i den offentliga sfären breda ut sig. Det finns tecken 
som tyder på att kvinnor i Kerala har högre status men något lägre bemyndigande än kvinnor i 
Punjab. Generellt sett kan dock sägas att kvinnor i Kerala har något större förmåga att 
undkomma fattigdom än kvinnor i Punjab.  
 
Men kvinnors livssituation och förmåga att undvika fattigdom i delstaterna beror även på en 
rad olika faktorer som inte har med region att göra. I analysen ovan framkom att vilket distrikt 
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kvinnor bor i ofta har påverkan på deras förmågor. Kvinnors fertilitetstal är exempelvis en 
faktor som i genomsnitt är lägre i Kerala än i Punjab men som varierar stort mellan distrikten i 
Kerala. En annan faktor som inverkar på kvinnors förmågor är om de bor på landsbygd eller i 
stadsbygd. Exempelvis har flickor i Punjab högre dödlighet i urbana områden än på 
landsbygden.  
 
Även klass har effekt på kvinnors förmågor och friheter. Många kvinnor bland rikare 
jordägande familjer i Punjab har färre friheter att söka anställning utanför hemmet än kvinnor 
bland jordbruksarbetarna. Förmåga att försörja sig själv och vara oberoende kan ibland vara 
större bland kvinnor från de socioekonomiskt mer utsatta grupperna i samhället. Dock bör 
även tilläggas att fattiga kvinnor som arbetar i informella sektorn i Kerala ofta inte får del av 
de sociala skyddsnäten och arbetslagstiftningarna och är i en särskilt utsatt position. 
Ytterligare en faktor som visat sig ha påverkan på kvinnors förmågor är kasttillhörighet. 
Kvinnor av hög kast har ofta fler restriktioner gällande rörelsefrihet än kvinnor från de lägre 
kasterna. Vidare verkar vissa patriarkala sedvänjor vara vanligare bland vissa kaster såsom Jat 
där purdah, preferens för söner och bröder som delar fru inte är ovanligt. Även 
stamtillhörighet har påverkan på kvinnors förmågor då exempelvis spädbarnsdödligheten är 
högre bland låga stammar än bland övriga befolkningen i Kerala. 
 
Religiös tillhörighet har också påverkan på kvinnors förmågor i delstaterna bland annat 
genom lagstiftningen. Muslimska kvinnor har till exempel inte rätt till underhåll efter 
skilsmässa vilket hinduiska, sikhiska och kristna kvinnor har. Även ordning i syskonskaran 
har betydelse för kvinnors förmåga då andra, tredje och fjärde dottern i familjen har högre 
dödlighetsrisk än den första i Punjab. Ytterligare en faktor som påverkar kvinnors förmågor är 
vilken position de har i familjen och vilken relation de har till den patriarkala makten. I 
Punjab får ofta de svärdöttrar som föder söner högre status och mer respekt av övriga 
familjemedlemmar än de svärdöttrar som föder döttrar.    
 
Vidare har det i materialet framkommit några möjliga förklaringar till kvinnors olika 
livssituation i delstaterna. En sådan förklaring är att delstaternas politik skiljt sig åt sedan 
självständigheten. I Punjab har statens fokus legat på ekonomisk tillväxt medan statens fokus i 
Kerala legat på sociala reformer. I Kerala kan sägas att staten försett människor med 
rättmätiga anspråk att undvika fattigdom genom ett socialt skyddsnät medan staten i Punjab 
försett människor med marknadsbaserade rättmätiga anspråk att undkomma fattigdom genom 
möjlighet till lönearbete. Dessa sätt kan ha påverkat kvinnor olika då det sociala skyddsnätet i 
Kerala troligen gynnat både män och kvinnor medan möjligheter till lönearbete i Punjab av 
kulturella skäl troligen främst gynnat män. En annan förklaring är att kvinnor historiskt sett 
varit mer aktiva i de politiska massrörelserna i Kerala än i Punjab vilket kan ha påverkat 
politiken samt föreställningar om kvinnors roller i samhället. En annan förklaring till kvinnors 
ställning i delstaterna är att det i Kerala funnits en tradition av att betona läskunnighet och 
utbildning för kvinnor medan reformrörelser och religiösa auktoriteter i Punjab haft en mer 
försiktig inställning till kvinnors utbildning. Ytterligare en förklaring är att det i Punjab länge 
verkar ha funnits en preferens för söner, vilket inte verkar ha varit fallet i Kerala. Vidare har 
Punjab historiskt sett fler patriarkala traditioner som purdah, sati, karewa, hemgift och 
striktare sexuell kontroll av kvinnor. I Kerala finns istället historiska matrilinjära traditioner 
av kvinnligt ägande, samt större sexuell frihet och rörelsefrihet vilka anses ha påverkat 
kvinnors nutida status. 
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5 Slutsats  
Uppsatsen syftade till att beskriva kvinnors livssituation och förmåga att undkomma 
fattigdom i Kerala och Punjab samt att söka identifiera några förklaringar till kvinnors 
divergerande ställning gällande dessa. De slutsatser som kan dras är att kvinnors livssituation 
och förmåga att undvika fattigdom i Kerala och Punjab är starkt beroende av många olika 
faktorer såsom distrikt, bosättningsort, klass, kast, stam, religiös tillhörighet, ordning i 
syskonskaran, samt position i familjen. Med detta sagt kan dock påstås att det finns vissa 
generella strukturer som gynnat kvinnor olika i delstaterna.  
 
Demografin i Punjab avslöjar att sonpreferensen är stark och missgynnar kvinnor bland de 
flesta samhällslager. Keralas utbredda sociala skyddsnät täcker nästan hela befolkningen och 
ger de flesta kvinnor vissa grundläggande rättmätiga anspråk i delstaten. Vidare har Kerala en 
högre läskunnighet bland kvinnor och högre andel flickor inskrivna i skolan än Punjab. 
Punjab har fler patriarkala traditioner som missgynnar kvinnor än Kerala även om vissa 
patriarkala sedvänjor och normer om kvinnor som hemmafruar och hemgift spridit sig i 
Kerala de senaste åren. Sammantaget verkar dock kvinnor i Kerala på det stora hela ha något 
större förmåga att undkomma fattigdom än kvinnor i Punjab  
 
Uppsatsen har även identifierat några förklaringar till kvinnors olika livssituation och förmåga 
att undkomma fattigdom i regionerna. Några möjliga förklaringar är delstaternas olika 
politiska fokus, olika traditioner och inställning till utbildning, olika traditioner kring kvinnors 
politiska organisering samt olika traditioner och sedvänjor gällande kvinnors position och 
frihet inom familjen.   
 
Indien utgör ett bra underlag för jämförande studier då delstaterna har vissa faktorer 
gemensamt som politiskt system, demokrati och viss lagstiftning men ändå många faktorer 
som skiljer sig åt. Ett förslag till vidare forskning är att fokusera mer ingående på ett område 
och göra intervjuer på plats i Indien. En fördel med denna metod är att teorierna som ju rör sig 
på individnivå mer kommer till sin rätt. Vidare vore det intressant att undersöka den s.k. 
genusparadoxen i Kerala närmare då detta är ett relativt obeforskat och nytt område. Ett sista 
förslag är att utföra en etnografisk studie av någon f.d. matrilinjär grupp förutom Nair på 
vilken det mesta fokus hittills varit. Den muslimska matrilinjära gruppen Mappila i norra 
Kerala finns mycket lite forskning om i modern tid. Kvinnor i denna grupp hade liksom de 
flesta matrilinjära grupper relativt stor trygghet och autonomi i den egna storfamiljen där de 
var garanterade försörjning och hade rätt att äga egendom. Intressant hade varit att undersöka 
hur deras samhälle ser ut idag bland annat efter införandet av den muslimska skilsmässolagen 
som berövar alla muslimska kvinnor rätten till underhåll efter skilsmässa.  
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