
Den 15 augusti i år är det sjuttio år sedan Indien blev 
självständigt. Den indiska grundlagen från 1950 före
skriver att alla medborgare har rätt att tala fritt och föra 
fram sina åsikter. Trots det har medborgarna fått sin 
yttrandefrihet strypt. Censuren har ökat under senare 
tid. Tavlor rivs ner i gallerier, filmer stoppas, böcker 
censureras och människor som uttrycker sig kritiskt 
om vissa traditioner inom hinduismen hotas och mör
das. Hösten 2015 valde sextio författare, filmregissörer 
och akademiker att lämna tillbaka de utmärkelser som 
de fått av den indiska staten. Med denna gest ville de 
 understryka sina rättigheter att fritt uttrycka sig och 
ifrågasätta religiös vidskepelse.

Indien genomgår snabba ekonomiska och sociala 
förändringar. Det bestialiska mordet på tjugotreåriga 
Jyothi Singh i december 2012 ledde till massdemon
strationer där man ifrågasatte varför regeringen inte 
gör mer för att skydda kvinnor mot trakasserier och 
våld. Kraven på jämställdhet växer och kvinnor från alla 

samhällsklasser accep terar inte längre att tryckas ner av patriarkala strukturer, utan har förvänt
ningar och krav på hur deras liv ska gestalta sig. 

Landet är stort och rymmer skiftande kulturer och traditioner. I delstaten Meghalaya bor 
folkgruppen Khasi, där kvinnorna har större frihet än i andra delar av Indien. De lever i matri
linjära familjestrukturer, vilket bland annat innebär att barnen tar  moderns efternamn och att 
det är kvinnan som ansvarar för familjens egendom.

Om detta och mycket annat – som Taj Mahal och miljöförstöringen, den växande medel
klassen samt konsekvenserna av att flera delstater förbjudit koslakt – berättar Pär Jansson i  
Indien – En reportageresa.

Pär Jansson är journalist och författare och har gjort reportageresor till Indien sedan 
1980talet. Han har tidigare skrivit Bombay: Indiens framtid (2005), Bollywood: Indiens dröm-
fabrik (2007), Diamantfeber: En resa genom diamanternas Indien (2014) och Sikherna och deras 
värld (2017).
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pär jansson är journalist och författare 
och har gjort reportageresor till Indien  
sedan 1980-talet. Tidigare har han givit ut 
Bombay: Indiens framtid (2005), Bollywood: 
Indiens drömfabrik (2007), Diamantfeber: 
En resa genom diamanternas Indien (2014) 
och Sikherna och deras värld (2017).

indien genomgår en snabb förändring. Gamla tradi-
tioner ifrågasätts och ett nytt mer individualistiskt sam-
hälle växer fram. Kvinnor vill forma sina egna liv, låg-
kastiga protesterar mot orättvisor, unga indier gifter sig 
av kärlek och en växande medelklass organiserar sig mot 
korruptionen.

På sin resa genom landet och städerna Calcutta, Vara-
nasi, New Delhi, Bombay och Mysore möter journalisten 
Pär Jansson människor som berättar om sina liv och sitt 
land. Bland dem finns rektorn som kämpar för att även 
fattiga barn ska få en gedigen utbildning, släktingen till 
Mahatma Gandhi som försvarar sin anfaders minne, 
miljö aktivister som vill rädda mausoleet Taj Mahal från 
att vittra sönder och svenskan som flyttat till den alterna-
tiva staden Auroville. Pär Jansson ger historiska tillbaka-
blickar och låter oss också möta människor som vigt sina 
liv åt att rädda den indiska kon och unga kvinnor och män 
som drömmer om stjärnstatus i Bollywood.

*

Indien – En reportageresa är en personlig och generöst illus-
trerad bok, som tar med läsaren bortom turiststråken och 
ger en mångfacetterad bild av dagens Indien.

»Det brukar sägas att man antingen 
älskar eller hatar Indien. Det finns 
ingen gråskala. Jag tillhör dem som 
fascineras av landet, som redan på 
flygplatsen på väg hem planerar nästa 
besök.«

 
»Det blir en turbulent tid framöver, 
men landet är robust och indierna tar 
sig med all säkerhet stärkta ur denna 
transformering av samhället.

Indien – En reportageresa bjuder på 
nedslag i den förändring som Indien 
genomgår och möten med männis-
kor som är med och skapar det nya 
landet.«
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