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BJP:s seger med Narendra Modis ledarskap indikerar att en intensifiering av
exploateringen, förtrycket och fascismen i landet kommer! Bygg en omfattande kamp för att slå tillbaka hotet från de brahmanska hindu-fascisterna
genom att förena alla revolutionära och demokratiska krafter.
Pressmeddelande, 19 maj 2014.
Den så kallade största demokratiska processen i världen, valen för
Lok Sabha (folkets kammare) har
genomförts på ett aldrig tidigare
skådat sätt utvidgat till över nio
faser. För detta har 70 lahk (en
lakh är 100,000, översättarens
anmärkning) valförrättare och
milliontals väpnade styrkor rekryterats. Offentliga medel upp till
tiotusentals crore rupier (en crore
är 10 miljoner, ö. a.) som tillhör
landets folk har spenderats i detta.
Valkommissionen hävdade att det
har gjorts för att säkerställa ett
fritt, rättvist och opartiskt val. Men
det har funnits en stor ilska bland
massorna mot de farsartade parlamentsvalen.
Vårt parti CPI(Maoisterna) och de
nationella befrielserörelserna i Kashmir och några styrkor i Nord-öst
särskilt i Manipur krävde en bojkott
av detta farsartade val. Det var bara
för att kväva den växande ilskan hos
folket som det stora antalet väpnade
styrkor rekryterades under valet över
hela landet, och i de områden där
folkkriget pågår i synnerhet. Valet genomfördes som en krigsövning under
överinseende och kontroll av indiska
arméns styrkor. Valkommissionen har
på ett aldrig tidigare skådat sätt genomfört många nya manövrar för att
locka folket i landet att rösta och öka
den procentuella andelen röstande

sedan det femtonde valet 2009 till
Folkets Kammare vilket fortsatte också i årets val. Användningen av alla
typer av hjälpmedel intensifierades
av de imperialistiska organen bakom
kulisserna för att genomföra processen och landets företag direkt in i valstriden genom stöd för att trumma ut
vikten av att använda rösträtten. Med
hjälp av storbolagsmedierna gick partierna som vanligt ut med sina falska
löften till folket. En illusion skapades
om betydelsen av de parlamentariska
valen i ett högt tempo. Människor
pressades att rösta i de områden där
massorna är kritiska till det parlamentariska systemet. Det påstås att
valkommissionen har lagt ner enorma
ansträngningar på att genomföra ett
framgångsrikt val vilket har krävt pengar och muskelmakt.
Alla partier presenterade skumma
typer, gangsters och kriminella som
kandidater inför folket. Inte ett enda
parti lyfte de grundläggande problem
som större delen av folket står inför
runt om i landet. Under valkampanjen koncentrerade sig partierna och
dess kandidater mer på att attackera
varandra och därmed demaskera
varandra som anti-folkliga och genomreaktionära med sina egennyttiga aktiviteter, bedrägerier och korruption. Svarta pengar, muskelkraft,
religion, kast, regionalism, sprit,
droger och andra lockelser eller rena
tvångsåtgärder användes flitigt av alla

partier och kandidater. Som exempel
användes mer än 200 crores kontanta
medel och över 2 crore liter sprit
beslagtogs av polisen över hela landet
under valet som var tänkt att fördelas
bland väljarna. Man kan föreställa sig
att detta bara toppen på det berömda
isberget.
Storbolagsmedierna har själva visat att
mer än 30,000 crore rupier användes
enbart för att marknadsföra Narendra
Modi. Det ska ställas mot den officiella utgiftsgränsen på 70 lakhs (en lakh
är 100,000) per kandidat och detta
gick ostraffat igenom, varje kandidat
förbrukade i genomsnitt 8 crore rupier under detta val. Så löjeväckande
är det största parlamentariska valet i
världen. Kongresspartiets roll under
de senaste tio åren har varit enormt
reaktionär och förrädiskt gentemot
folket och de har på ett aggressivt sätt
genomfört den politik som imperialisterna och de härskande klasserna önskat. Kongressregeringen har begått
alla möjliga slags brott mot vårt land
och vårt folk. Resultatet blev att deras
platser minskade till mindre än femtio
på ett aldrig tidigare skådat sätt i detta
val – den värsta valförlusten i dess historia. Med hjälp av folkets uppdämda
ilska mot kongresspartiet kunde BJP
och NDA under ledning av Modi
som första partikoalition efter Kongresspartiet vinna en klar majoritet i
parlamentet med 282 platser och tillsammans med sin partner NDA uppta
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334 platser av 543.
Redan innan offentliggörandet av
valresultatet förflyttades ytterligare
ett stort antal paramilitäriska styrkor och krigsmakten intensifierade
avspärrnings och sökverksamheten i
alla de 14 revolutionära delstaterna
och i områdena med nationell befrielsekamp, i Kashmir och nordöst
och i andra regioner där folket motståndsrörelser finns. Den veckolånga (26 december 2013 till 1 januari
2014) undertryckningskampanjen
(mot den revolutionära rörelsen
ö.a.) genomfördes i 9 delstater med
40 tusen extra paramilitärer och
statspolisiära styrkor. I den andra
undertryckningskampanjen som varade från 19 mars till 27 mars 2014,
användes mer än hundratusen paramilitära trupper och 6000 kommandosoldater, fyra israeliska spionplan,
ett stort antal minskyddade fordon
med radar etc, användes och leddes
av 70 Generalinspektörer (GI) i sex
delstater där den maoistiska rörelsen
är aktiv. Dessa kontrarevolutionära
kampanjer syftar till att skapa en vit
terror för att genomföra deras ”demokratiska” val. I de områden där
de revolutionära rörelsen och de
nationella befrielserörelserna finns
mördades tiotals politiska aktivister
och vanligt folk av dessa styrkor.
Ett stort antal människor och politiska aktivister tillfångatogs och
torterades. De sparade inte ens
kvinnor, barn och gamla. Byar attackerades och invånarna straffades
kollektivt med skoningslöst våld.
Valet genomfördes under pistolhot
och de släppte lös en omfattande
statsterrorism. En strejk i hela
Kashmir genomfördes i protest mot
kvarhållandet av Hurriyat-konferensens ledare och uppmanade till
valbojkott genomfördes framgångsrikt den 21 april. Kashmirdalen
kokade av strejker och protester mot
den indiska armén och andra statliga styrkors övergrepp och förtryck
och utegångsförbudet. Människor
i Kashmir utkämpade rena fältslag
mot armén och de paramilitära styrkorna med stenar och de trotsade
utegångsförbudet och andra förbudsorder.
Trots användandet av en hög grad
av tvång och hot och en atmosfär av
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skräck låg andelen röstande långt
under valkommissionens mål som
var 90 %. Bara 66 % valde att rösta
visar officiella rapporter. De verkliga siffrorna torde dock vara mycket
lägre om vi beaktar att andelen uppdiktade och falska röster. Pengamakt
och muskelmakt, statsapparaten
och de väpnade styrkorna användes
våldsamt till valfusk som omfattar
alla de stora parlamentariska partierna.
Även efteråt distribueras otaliga helikoptrar och flygplan från indiska
flygvapnet och indiska och utländska privata företag används till
transport av valförrättare och material, många valstugor gjordes om till
polisstationer och paramilitära läger
i de områden där revolutionära och
nationella rörelser är starka med
förevändningen att valet skulle vara
svårt att genomföra i dessa områden.
Mängder med falska röster lades i
dessa valstugor. Ändå uteblev 5 till
20 % av de röstande i Dandakaranya, Bihar-Jharkhand, Odisha och på
Andrah/Odishagränsen och i andra
områden där de revolutionära kommittéerna finns och den maoistiska
rörelsen är stark.
Även efter statsterrorn i Kashmir
blev de röstandes antal bara 27 %
enligt officiella källor. I samband
med valet ekade slogans som ”Azad
Kashmir” i dalen. Alternativet
NOTA (None Of The Above, nytt
valtekniskt fenomen ö.a.) tillkom för
att neka folket rätten att inte rösta
i brist på alternativ och hot från de
politiska partierna och krigsmakten
och mer än 10 miljoner väljare tryckte på NOTA-knappen. Detta beror
främst på att de som valt att inte
rösta ofta stämplas som terrorister
eller maoister. I de revolutionära
och nationella befrielserörelsernas
områden svarade folket med bojkott
av valet, människor i dessa områden
där demokratiska rörelser och antitvångsförflyttningsorganisationer
arbetar har till stora delar motsatt
sig detta farsartade val. I protest
mot den antifolkliga politiken och
repressionen som regeringen står
för så framför CPI(Maoist):s centralkommitté revolutionära hyllningar
till alla dem som vågade stå emot
staten och bojkotta valet trots grova
hot och terror.

I defensiva aktioner mot de reaktionära krafterna genomförde våra
röda kämpar många heroiska attacker i Dandakaranya, Jharkhand,
Odisha, och i gränsområdet Andrah-Odisha och i andra regioner
tillfogade de fiendens trupper förluster och beslagtog många vapen
och ammunition. Det är dock mycket beklagligt att våra PLGA styrkor
av misstag överföll ett fordon som
transporterade valarbetare då de
trodde det var ett polisfordon. En del
valanställda dog eller blev skadade
på grund av sådana misstag. Berörda
enheter i vårt parti har redan bett om
ursäkt för dessa olyckliga händelser.
Vi ber åter igen om ursäkt till folket
och uttrycker våra uppriktiga kondoleanser till släkt och vänner till de
avlidna.
I det farsartade valet har BJP hävdat att de vunnit en aldrig tidigare
skådad historisk seger. Den totala röstandelen de fått är dock inte
större än 35 procent. Det kan blir en
större bankrutt än i denna så kallade
största demokrati än att deklarera seger med bara 35 procent av
rösterna. Åter igen har rufflare,
gangsters och kriminella kommit till
makten och avslöjat detta farsartade
parlamentariska systems natur. Narendra Modi fördes fram som BJP:s
(Bharatiya Janata Party, Indiska folkpartiet) premiärministerkandidat av
Sang-Parviar med sin sponsring och
fulla delaktighet i valet, vilket gjorde
att BJP fick en aldrig tidigare skådad
seger under ledning av Modi. Å andra sidan fick den UPA-ledda (United Progressive Alliance) kongressen
lida ett förödmjukande nederlag.
Under UPA-regeringen genomfördes den nyliberala ekonomiska,
kulturella och ekologiska politiken
i stor skala. Korruption och bedrägerier manifesterade sig på ett sätt
som saknar motstycke, priserna sköt
i höjden, tillgången på hälsovård och
utbildning blev mycket mager för
folket, hög arbetslöshet, avskedanden, bönders självmord, övergrepp
och våld mot kvinnor, klyftan i den
sociala jämlikheten ökade, svält,
grymheter mot daliterna genom
det brahminska kastförtrycket, indragna rättigheter för de förtryckta
nationaliteterna. De berövade adivasis deras jal-jangal-zameen, haq-adhikar aur izzat, (lag som ger tillgång

till land, vatten och skog för indiens
fattiga, översättarens anmärkning)
statligt förtryck av motståndsrörelser och separata statsbildningar i
främst Telengana och Gorkhaland,
skenande ekologisk förstörelse
etc. De är viktiga skäl till att folkets
vrede ökar mot kongressen och dess
allierade. Massornas ilska mot UPAregeringen och kampanjen mot
korruption som initierades av Anna
Hazares parti Aam Aadmis Party
(AAP) har framgångsrikt används av
BJP för att vinna valet.

han Singh som alternativ för folket, kontrolleras, arbetstillfällen skapas,
bara för att lura dem med parlamen- kvinnors säkerhet kommer att säktariska illusioner i ytterligare fem år. erställas, etc. under Modi´s NDA
regim.
I detta val utplånades UPA och särskilt Kongresspartiet i Rajasthan, Modi och andra mästare av BrahGujarat, Seemandhra, Delhi och an- minsk Hindutva kommer aldrig att
dra platser. I de flesta andra staterna uppfylla dessa ambitioner. Tvärt
reducerades de till att få ett fåtal om körs den nyliberala politik som
platser. Trots att AAP använde lite genomfördes av UPA´s regering
reformistisk retorik lyckades de inte nu ännu mer aggressivt av NDA´s
då de saknade en entydig ståndpunkt regering under Modi´s ledning.
rörande de grundläggande problem Villkoren för massorna kommer att
som folket och landet står inför.
försämras ytterligare på alla fronter.

Bakom kulisserna iscensatte BJP
och RSS (Rashtriya Swayamsevak
Sangh, fascistorganisation ö.a.) antimuslimska attacker och rörde upp
hinduisk religiös chauvinism mot
dem i hela landet, särskilt genom attackerna i Muzaffarnagar och Samli.
RSS spelade en central roll i detta.
I Nordöst, särskilt i Assam, kunde
BJP mobilsera hinduer i viss mån
mot de märkbara bangladeshiska
muslimska invandrarna och få deras
röster. Ovanstående förklarar att
BJP hävdar att de fått röster från alla
sektioner och därmed inom olika religioner, kaster, samfund och av både
män och kvinnor. Det är ett faktum
att BJP inte fick många röster från
muslimer och daliter. Valresultatet
i Kerala, Odisha, Bengalen, Tamil
Nadu, Telengana, Seemandhra etc.
gjorde de inte bra ifrån sig och det
visar att bakom BJP:s valseger finns
ingen ”Modi-våg”.

NDA´s klara majoritet i parlamentet
under ledning av Modi med avsaknaden av en stark opposition och
viktigast av allt RSS/BJP:s hindutvaagenda (En ideologi som befäster
den hinduiska överhögheten i Indien
vad gäller kulturen, värderingar och
politik, översättarens anmärkning)
är en indikation på kommande fascistiska angrepp. Det kommer inte
att ta lång tid för den BJP-ledda regeringen att avslöja sitt fascistiska,
pro-imperialistiska, antifederala och
expansionistiska ansikte medan de
använder folkets mandat för att motivera sina handlingar mot folket.
Arbetare, bönder, muslimer, daliter
och andra exploaterade massor kommer snart befinna sig mitt i en växande förföljelse när BJP´s regering
avslöjar sitt fascistiska ansikte.

SP, BSP, RJD, JD(U), DMK, Left
Front lett av CPI(M) och andra regionala partier som har haft samma
politik som Manmohan Singhs regering var fast i korruption och förtryck, exploatering och opportunism kom även de att lida ett nesligt
nederlag. I synnerhet har DMK,
BSP och National Conference spolats bort och de finns inte längre i
parlamentet. I Odisha kom BJD till
makten för fjärde gången på grund
av avsaknaden av en effektiv opposition. I Andhra Pradesh drog Tegulu
Desam-partiet och TSR fördel av
folkets ilska och vann segrar. I Kashmir fick den Nationella Konferensen
betala för sin samverkan med Kongresspartiets som syftar till att krossa och likvidera Kashmirs Nationella
Befrielserörelse. Efter att ha säkrat
en enkel majoritet i parlamentet
under ledning av Modi, agerar BJP
storsint i sin seger och lovar att
hänga ihop med sin partner NDA.
I Taripura, Arunachal Pradesh och De har lovat att arbeta även för de
Sikkim har inga NDA-partier (Na- väljare och sociala sektorer som inte
tional Democratic Alliance ö.a.) röstade på dem. Modi sa själv i sitt
vunnit. Den så kallade Modivågen tal till folket efter segern att ”det är
är de stora företagens och medier- en seger för Bhrat”, (Bhrat är Indien
nas skapelse. Narendra Modi har på Hindispråket. Översättarens anförts fram av imperialisterna, de märkning.) Att Indien kommer bli
multinationella företagen och de in- självständigt och att ”Acce din anhemska byråkratkapitalisterna och ewale” (”Goda dagar kommer.”)
storjordägarna för att avleda folkets
vrede mot den nyliberala politiken När människor hörde detta fick de
och bort från de härskande klasser- en illusion av att Modi tänker föra
na och för fram en hitlerlik fascism fram förändringar. En del naiva tror
för att tjäna deras intressen mer ef- också att BJP inte kommer att driva
fektivt. I själva verket har Kongress- sin regering på grundval av sin Hinpartiet blivit grundligt exponerat du-fascistiska agenda som i Gujarat
som ett renodlat hot mot folket, ett utan på en bas av en utvecklingsareaktionärt och korrupt parti. Im- genda. Vissa tror att dagarna 2002
perialisterna har tagit tillvara folkets då pogromen i Gujarat pågick har
ilska och uppvisat ett annat slags lämnats bakom och att alla sektioner
härskarklassparti i form av BJP och och samhällen kommer att behandNarendra Modi i stället för Manmo- las lika, korruptionen kommer att

Modi och kompani och de stora finansiärerna och jordägarna främjar
hans ”Gujaratmodell” i sina försök
att skapa illusioner bland massorna.
Den verkliga innebörden av denna
Gujaratmodell som har sagts vara
ett ”hindutva-laboratorium” (hindufascistiskt ö.a.) är utrotandet av alla
former av oliktänkande, då särskilt
muslimer, arbetare, bönder, religiösa minoriteter och andra utnyttjade
och förtyckta sektioner i samhället.
Det betyder förtryck och kontroll av
missnöjesyttringar och även inom
det egna lägret. Det öppnar dörrarna för de inhemska och internationella storföretagen att plundra och
röva så mycket de önskar och annat
som det för med sig. Kombinerat
med detta innebär ”gujaratmodellen” en omfattande användning av
massmedia på känt Goebbelsmanér
och att presentera en järnviljans ledare och ett starkt parti kapabelt att
lösa alla människors problem.
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Modis ”Gujaratmodell” är av fascistisk natur och breder nu ut sig
över hela landet och förstärker det
expansionistiska hotet i hela den
sydasiatiska subkontinenten. Valmanifestet för BJP glömmer inte att
presentera sin antimuslimska, antiKashmir och hindutva agenda. De
lovar att skrota artikel 370, införa en
enhetlig civillag och bygga ram tempel m.m. Detta utgör ett hot mot det
indiska folket och ett existentiellt
hot mot den revolutionära rörelsen
på landsbygden, mot religiösa minoriteter och förtryckta samhällen.
Tillkomsten av fascismen för att
övervinna kriser och motverka tillväxten av revolutionära, nationella
demokratiska befrielserörelser i
samband med fördjupade imperialistiska kriser över hela världen är
ett växande fenomen i vår tid. För
att effektivt genomföra den nyliberala politiken, försöker imperiali-
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sterna och deras allierade etablera
nyfascistiska former för sin makt.
Detta kan också ses i Indien. Det är
en utmaning för revolutionära och
demokratiska krafter och den stora
massan i vårt land. Det är därför de
exploaterade massorna i Indien,
förtyckta nationaliteter, patrioter
och människovänliga individer och
organisationer, studenter, intellektuella och andra progressiva krafter
bör förstå det allvarliga hot som
tillväxten av de brahminska hindufascisterna utgör. Att bygga breda
och kraftfulla massrörelser genom
att förena alla revolutionära och demokratiska organisationer, krafter
och individer och den stora massan
mot de härskande klasserna, särskilt
mot den hindu-fascismen är en viktig uppgift för oss. Samtidigt måste
kampen för att lösa de dagliga och
grundläggande problemen för massorna föras. Ingen rätt för folket kan
vinnas utan kamp. Endast genom att

förena alla de kämpande styrkorna
och försvara och intensifiera det
växande långvariga folkkriget och
slutföra den demokratiska revolutionen med den väpnade agrarrevolutionen som axel kan de grundläggande problemen för vårt land lösas
och alla reaktionära, fascistiska och
kontrarevolutionära ogräs utrotas.
(Abhay)
Talesperson,
Centralkommittén CPI(Maoisterna)
Översättning till svenska Pia E.
Hanzén

