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INLEIDING
1.
Op 31 oktober werd de premier van India, Indira
Gandhi, door twee leden van haar lijfwacht doodgeschoten. Hoewel dit ongetwijfeld een wereldschokkende gebeurtenis is die
belangrijke gevolgen kan h e b b e n , was het een rechtstreeks en
misschien onvermijdelijk gevolg van de ontwikkelingen in India
van de afgelopen tijd. Over de omstandigheden die tot deze
moord hebben geleid handelt dit hoofdstuk; tevens zal worden
ingegaan op de toekomstperspektieven die India heeft. Tenslotte
zal enige aandacht worden besteed aan de internationale aspecten die verbonden zijn aan het wegvallen van Indira G a n d h i als
regionaal en wereldleider.
DE R E G E R I N G VAN I N D I R A G A N D H I
2.
Indira Gandhi werd in 1917 geboren als het enige kind
van de legendarische Pandit Nehroe, die de eerste premier van
India zou worden na de onafhankelijkheid van 1947. Indira
studeerde in Zwitserland en Engeland. In 1942 trouwde ze met
een medestudent die, hoewel hij geen familie van de Mahatma
was, de voor Indira later zo belangrijke achternaam Gandhi
droeg. Mede door standsverschillen (haar man was geen Hindoe)
hield het huwelijk slechts enkele jaren stand. Er werden twee
zoons geboren, Sanjay en Rajiv.
3.
Toen Nehroe premier was geworden, introduceerde hij
zijn dochter in de kringen van zijn Congrespartij. A a n v a n k e lijk verrichtte Indira slechts ceremoniële functies, maar dit
resulteerde toch in 1959 in haar eerste officiële ambt, dat
van voorzitter van de Congrespartij. Na het overlijden van
Nehroe kreeg Indira in het kabinet van zijn opvolger Shastri
haar eerste ministerpost. Maar haar grote doorbraak kwam bij
de dood van Shastri in 1966. Uit een groot aantal g e g a d i g d e n
koos de partij Indira Gandhi als zijn o p v o l g e r , waarschijnlijk geleid door de mening dat zij als marionet te gebruiken
zou zijn. Haar onopvallend optreden tot dan toe leek die verwachting te wettigen. Maar na haar aanstelling bleek Indira
een pragmatica van de eerste orde, die al snel haar rivalen
buitenspel zette. Sinds 1969 was zij ontegenzeglijk de machtigste persoon in India.
4.
Haar populariteit was uiteraard groot. De dochter van
de grote Nehroe, die zich altijd had weten te stellen b o v e n de
partij- en factie-twisten die in India endemisch zijn, leek
zelf ook een dergelijke neutraliteitspositie te ambiëren. Was
niet haar huwelijk met een Parsi een bewijs dat zij niet de
neiging had zich uitsluitend op haar eigen kaste te oriënteren?
Maar haar p o p u l a r i t e i t had het zenit nog niet bereikt. Dat gebeurde in 1971, toen
India ingreep in de burgeroorlog tussen
Oost en West-
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Oost en West-Pakistan. De interventie, die uitliep op een
groot militair succes (en het ontstaan van Bangladesh mogelijk maakte), deed Indira uitgroeien tot een symbool van
India.
5.
In feite heeft zij sindsdien geteerd op deze populariteit. Het pragmatisme dat haar de macht bezorgde heeft zij
aangewend om deze te behouden. Dit wil niet zeggen, dat het
de belangen van India geschaad heeft. Op economisch terrein
maakt het land een periode van groei door, die die van de bevolking overtreft. In de internationale politiek heeft m e v r o u w
Gandhi, ondanks haar klaarblijkelijke persoonlijke v o o r k e u r
voor het bijna-buurland, de Sowjet-Unie, altijd een koers gevaren die tussen de beide supermachten doorvoerde zonder
openlijke keuze. Maar intern is ze iedere bedreiging van haar
positie energiek tegengegaan, waarbij ze zich niet altijd
heeft gehouden aan de democratische rechten en conventies.
Het grootste probleem hiervan is, dat zij de ontwikkeling van
de democratie in India niet b e v o r d e r d e en bovendien, dat zij
haar aureool van neutraliteit verloor. V/an symbool van eenheid zakte zij af naar de status van "gewoon" politicus, hetgeen het onderling zo verdeelde India niet ten goede kwam.
6.
Het is niet eenvoudig om deze ontwikkeling precies
te dateren, maar de wortel ligt in de jaren na de v e r k i e z i n g e n
van 1971 die, mede door de successen in de oorlog, een monsterzege voor Indiïa werden. In de jaren nadien trad ze op als een
autocraat, ontsloeg en b e n o e m d e partij- en regeringsfunctionarissen naar believen en m a a k t e zich schuldig aan nepotisme
en corruptie. De oppositie werd navenant sterker en zelfs delen van de Congrespartij vielen haar af. Toen een rechtbank
haar op grond van corruptie zes jaar uitsloot van openbare
ambten, kondigde zij de noodtoestand af en regeerde India
gedurende twee jaar dictatoriaal. Uit deze periode stamt de
opkomst van haar zoon Sanjay, die haar terzijde stond en die
reeds voor die tijd een reputatie van corruptie had opgebouwd.
Het was duidelijk, dat m e v r o u w Gandhi in Sanjay haar opvolger
zag en zij bevorderde zijn positie waar zij kon. Haar andere
zoon, Rajiv, koesterde geen politieke ambities. Hij werd gezagvoerder bij de Indiase luchtvaartmaatschappij en huwde met
een Italiaanse.
7.
In 1977 schafte Indira de noodtoestand af en schreef
verkiezingen uit. Wat volgde doet ons achteraf weinig verrassend aan: de oppositie won de verkiezingen glansrijk en
nam de regering over. Drie jaar voerde de Congrespartij oppositie en met veel succes want haar tegenstanders, t e v o r e n
verenigd in de afkeer van m e v r o u w Gandhi, lagen al snel met
elkaar o v e r h o o p . Na de verkiezingen van 1980 kon Indira het
premierschap weer overnemen. Deze triomf werd echter overschaduwd door de dood van Sanjay die de passie voor vliegen
met zijn broer gemeen had en in juni van dat jaar met zijn
p r i v é - v l i e g t u i g verongelukte.

8. Hoewel dit
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Sikh is zeer snel herkenbaar aan zijn turban, zijn b a a r d , zijn
dolk en het achtervoegsel "Singh" (leeuw) achter zijn naam;
de laatste twee zijn symbolen van de strijdbaarheid die de
Sikhs nog steeds kenmerkt. Hoewel overal in India Sikhs wonen,
is hun aantal het grootst in en om de federale hoofdstad
Nieuw-Delhi en in de deelstaat Punjab, waar zij een kleine
meerderheid van de b e v o l k i n g vormen.
12.
Hoewel zij slechts 2% van de bevolking van India
uitmaken, is de rol die de Sikhs in het land spelen groter dan
hun aantallen zouden doen vermoeden. Ten eerste is Punjab een
welvarend land met landbouw en kleine industrie, waarin de
Sikhs een belangrijk aandeel hebben. Ook elders zijn Sikhs
zeer aktief in handel en n i j v e r h e i d , zodat hun welstand over
het algemeen groter is dan die van de gemiddelde Indiër. Een
ander gebied waar Sikhs een buitengewoon groot deel van uitmaken is de Indiase krijgsmacht. Tenminste 15% d a a r v a n bestaat
uit Sikhs, een cijfer dat in de hogere officiersrangen nog
groter is. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat bijvoorbeeld
de chef van de Indiase luchtmachtstaf een Sikh is.
13.
Deze positie verklaart voor een belangrijk deel de
problemen die in verband met de Sikhs bestaan. Enerzijds wekt
deze bevoorrechte positie de jaloezie van niet-Sikhs op, met
name onder de grote Hindoe-minderheid in Punjab. Anderzijds
leeft onder veel Sikhs het verlangen naar een status, die
meer overeenkomt met hun belang. Onderling zijn de Sikhs
minstens even verdeeld als de rest van de Indiase bevolking,
maar de belangrijkste verlangens die diverse Sikh-groeperingen
koesteren, zijn:
a. Inlijving van de voor Sikhs heilige hoofdstad
van Punjab, Chandigarh, die momenteel met
Haryana gedeeld wordt, bij Punjab.
b. Een autonome Sikh-staat onder de naam Khalisten.
c. Toekenning van de status van heilige stad aan
Amritsar, waar het belangrijkste heiligdom van
de Sikhs staat.
d. Een r o o k v e r b o d , zo mogelijk in de hele Punjab;
Sikhs mogen namelijk niet roken en Hindoes wel.
e. Promotie van het Sikh-dom, dat bij grondwet
een Hindoe-sekte is, tot officiële religie.
14.
Het spreekt vanzelf, dat deze verlangens tot gevolg
h e b b e n dat er tussen Sikhs o n d e r l i n g , tussen Sikhs en Hindoes
in Punjab en tussen de Sikhs en de federale regering van
mevrouw Gandhi een gespannen situatie bestond. Reeds lang
brak er van tijd tot tijd geweld uit tussen Sikhs en
Hindoes, maar een duidelijke escalatie is merkbaar geweest
sinds 1982. In het belangrijkste heiligdom van de Sikhs,
de Gouden Tempel
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de Gouden Tempel in Amritsar, huisde de radicale Sant Jarnal
Singh Bhindranwale, een fanaticus die de heilige oorlog tegen
de Hindoes en de regering preekte. Onder zijn invloed was een
radicalisatie van het Sikh-streven merkbaar hetgeen zich onder
meer uitte in toenemende terreur jegens de Hindoes in Punjab.
15.
Achteraf kunnen we stellen, dat Indira Gandhi te
laat heeft ingegrepen. Zelfs toen Punjab rechtstreeks onder
presidentieel bestuur geplaatst werd (oktober 1983) maakte
dit geen einde aan de blinde moordpartijen op Hindoes, wier
geloofsgenoten overigens opmerkelijk gematigd reageerden.
Hoewel bijna dagelijks doden vielen, werd de methode van bloedwraak zelden ter hand genomen. Ook de regering deed weinig,
maar we mogen de verdenking uiten, dat Indira Gandhi daarmee
gedeeltelijk uit eigen belang handelde. Zij bediende zich van
de bewering dat zij de drijvende kracht achter de terreur niet
kon bereiken omdat leger en politie krachtens traditie de
Gouden Tempel niet betreden, maar het was duidelijk dat zij
tevens hoopte een afkeer van het Sikh-extremisme te kweken,
niet alleen bij de Hindoes in de Punjab, maar ook bij de gematigde Sikhs. Ongetwijfeld heeft zij gehoopt op die wijze
meer sympathie te kweken voor haar Congrespartij met stemmenwinst bij de volgende verkiezingen. Ook hier zien we dus een
nauwelijks democratisch te noemen optreden van deze partij,
met als doel aan macht te winnen.
16.
Maar in Punjab is deze strategie mislukt, met rampzalige gevolgen. De terreur tussen Sikhs onderling en tegen
Hindoes nam de vormen van een burgeroorlog aan, compleet met
brandstichting en bomaanslagen. Toen na het toekennen van de
meer gematigde eisen het geweld niet ophield, zag Indira
Gandhi zich gedwongen om in juni van dit jaar federale troepen
naar Punjab te sturen. De Gouden Tempel werd omsingeld en na
enkele vuurgevechten bestormd. Vele Sikh-leiders werden gearresteerd, maar velen verkozen ook te strijden tot de dood.
Onder deze laatste was Bhindrawale.
17.
Daarmee was het verzet van de extremistische Sikhs
gebroken, maar m e v r o u w Gandhi moest een hoge tol voor haar
non-interventie politiek betalen. De meest radicale Sikhs
waren woedend over de dood van hun leider, maar ook de meer
gematigden over de schending van het heiligdom. Met name in
de krijgsmacht was het onrustig. Er werden muiterijen gemeld onder Sikh-recruten, waarbij meer dan 100 deserteurs
zouden zijn gedood. In Londen werd een regering van Khalistan
in ballingschap opgericht. Sindsdien is een duidelijke polarisatie onder de Sikhs waar te nemen geweest, waarbij voorheen g e m a t i g d e n nu radicaal zijn geworden. Het beste voorbeeld wordt gevormd door de twee Sikhs uit de lijfwacht van
m e v r o u w Gandhi, die de moordaanslag pleegden. Een van hen
had reeds acht jaar trouwe dienst achter de rug. Men heeft
nog niet kunnen vaststellen of de aanslag het resultaat was
van een samenzwering, maar gezien de stemming onder de Sikhs
moet het heel goed mogelijk worden geacht, dat de wraakgevoelens van twee individuele personen verantwoordelijk
zijn voor de schietpartij.
NA INDIRA
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NA INDIRA
18.
Onmiddellijk nadat het overlijden van mevrouw Gandhi
bekend was geworden, werd haar zoon Rajiv door de (Sikh-)
president van India beëdigd als de nieuwe premier. Het lijkt
weinig twijfel dat deze stap bijgedragen heeft tot het behouden van de eenheid van India. In de bloedige wraak die
woedende Hindoes in het gehele land op duizenden Sikhs n a m e n ,
had het bij een onzekere leiding kunnen komen tot een blijvende
scheuring. De nieuwe premier heeft zich in de eerste dagen
hoopgevend gedragen. Toen de eerste, waarschijnlijk onvermijdelijke, manifestaties van volkswoede waren geluwd, heeft hij
opgeroepen tot rust en orde en gevraagd niet een hele b e v o l k i n g s groep te straffen voor de doden van enkelen. De getroffen Sikhs
bood hij bescherming en verzoening. Klaarblijkelijk is het zijn
ambitie om in de voetsporen te treden van zijn grootvader
Nehroe, die boven de vele groeperingen stond en een leider voor
alle Indiërs probeerde te zijn. Reeds voor de moord op zijn
moeder had Rajiv er blijk van gegeven dat hij vond dat zij
deze beleidslijn onvoldoende volgde. Het lijdt geen twijfel
dat de interne rust en de ontwikkeling van de democratie in
India gebaat zijn bij een dergelijk leidersfiguur, en het
valt slechts te hopen dat Rajiv deze beloften kan waarmaken.
19.
Zijn onervarenheid en gebrek aan politieke ambitie
lijken bij deze taak handicaps, maar hoeven dit niet te zijn.
In ieder geval aanvaardt hij zijn taak met
klaarblijkelijk schone handen. Het feit dat er weinig over hem bekend is
wettigt niet de voorspelling dat hij een zwak heerser zal
worden; het voorbeeld van zijn moeder, die ook eens manipuleerbaar werd geacht, bewijst het tegenovergestelde. En Rajiv
heeft enkele voordelen, die hem een unieke positie geven. Ten
eerste draagt hij een achternaam, die voor veel Indiërs magisch
klinkt.Ten tweede is hij de zoon en kleinzoon van twee legendarische leiders. En ten derde wekt zijn levensloop tot nu toe
het vermoeden, dat hij niet uit eigenbelang zijn ambt heeft
gezocht, maar dat hij het als zijn taak zag. Het is mogelijk
dat Rajiv het nieuwe nationale symbool wordt, die tot interne
vrede en democratie uitnodigt. Zijn snelle reaktie op de giframp in Bhopal is een bewijs van goede wil, maar ook niet meer
dan dat. Indien het Rajiv ernst is, dan zal een van zijn meest
urgente grote taken zijn het zuiveren van de rangen van de
Congrespartij. Dit proces kan jaren duren, maar het zal een
goede graadmeter zijn voor de waarde van Rajiv Gandhi als
leider van India.
INTERNATIONALE ASPECTEN
20.
Aangezien India in een g e v o e l i g e regio ligt en b o v e n dien een van de belangrijkste Derde Wereldlanden is, kunnen we
niet volstaan met het vermelden van de interne verhoudingen.
Met name is het een natuurlijke reaktie om onmiddellijk te
kijken naar de houding van de "eeuwige rivaal" in de regio
Pakistan. Men zou kunnen v e r w a c h t e n , dat de Pakistaanse reaktie

er een van
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e r e'e'n van vreugde en opluchting zou zijn; immers de heldin
van de oorlog van 1971, de architect van het Indiase nucleaire
programma, is niet meer en iedere politieke verzwakking van
India is een potentiële versterking van Pakistan. Ongetwijfeld
zullen bij president Zia UI Haq gevoelens van tevredenheid
hebben meegespeeld; maar toch was zijn reaktie opvallend gematigd. Als eerste zond hij zijn condoleances aan Rajiv Gandhi
waarbij duidelijk maakte dat de relatie tussen beide landen
niet mocht lijden onder deze moord. Enkele dagen later, na de
crematie van Indira, heeft Zia in een gesprek met de nieuwe
premier benadrukt dat hij oprecht geïnteresseerd was in het
verbeteren van de onderlinge betrekkingen.
21.
Voor deze reaktie zijn diverse redenen aan te wijzen. Ten eerste maken het nucleaire potentieel en de snelle
economische groei India momenteel ongetwijfeld de sterkste
van de twee. Daarbij komt dat Zia min of meer gedwongen wordt
om zich van een gematigde kant te laten zien, omdat dit een
voorwaarde is die de Verenigde Staten stellen bij de verlening van hulp aan zijn land. Ook hem staan binnenkort verkiezingen te wachten en verstoring van het evenwicht in de regio
zou ernstige interne of internationale gevolgen kunnen hebben.
Een minstens even belangrijke factor is het feit dat het de
laatste maanden onrustig is geweest aan de grens tussen Pakistan en Afghanistan. Dit laatste land heeft een oude claim op
Pakistaans grondgebied nieuw leven ingeblazen en zou best van
een verslechterde verhouding tussen India en Pakistan gebruik
kunnen maken, om zijn wensen kracht bij te zetten.
22.
Terwijl dit alles reeds voldoende zou zijn om Pakistan tot gematigdheid te bewegen, is er in dit geval nog een
specifieke factor die Zia tot uiterste voorzichtigheid dwingt.
Bij de tweedeling tussen India en Pakistan werd namelijk het
gebied van de oorspronkelijke Limjab in tweeën gedeeld. Dit
heeft tot gevolg dat niet alleen in en om de Pakistaanse stad
Labore een Sikh-minderheid woont, maar ook dat een gedeelte
van de door sommige Sikhs gewenste staat Khalistan op Pakistaans -grondgebied zou moeten worden gevestigd. De g e v o l g e n
hiervan voor Zia zijn momenteel tweeledig, en inspireren beide
tot grote voorzichtigheid ten opzichte van de Indiase leiding.
Ten eerste heeft hij duidelijk willen maken dat hij niet de
inspirator van de moordaanslag op Indira Gandhi is geweest,
waartoe hij zeker in de gelegenheid was. Ten tweede lopen de
belangen van India en Pakistan in de bestrijding van het
streven naar autonomie van de Sikhs
parallel en zou verdeeldheid tussen beide landen voor beiden ongewenste gevolgen kunnen hebben.

23. In de Sowjet-Unie

- IV. 7 -

23.
In de Sowjet-Unie heeft men het verdwijnen van
Indira Gandhi ongetwijfeld met g e m e n g d e gevoelens ontvangen.
Hoewel Indira met beide supermachten een redelijke relatie
onderhield, was het duidelijk dat haar persoonlijke sympathie meer bij Moskou lag. De Sowjet-Unie was bijvoorbeeld
het enige land waarmee India een v r i e n d s c h a p s v e r d r a g had. Op
zich is dit een begrijpelijke voorkeur, gezien de lange geschiedenis van Chinees-Indiase grensconflicten, en gezien het
feit dat Moskou middels Indiase communisten een belangrijke
rol in de destabilisatie van India zou kunnen spelen. Toch is
men er in het Kremlin blijkbaar niet gerust op dat Rajiv dezelfde voorkeur zal tonen; v a n d a a r de in de Sowjet pers meermalen geuite beschuldiging dat de CIA achter de moord op
Indira zou zitten. Een vermoeden dat absurd en daardoor bijna
onbeholpen klinkt. Het is overigens niet te verwachten, dat
Rajiv al snel een radicale breuk met de beleidslijnen van zijn
moeder zal doorvoeren; eerder zal hij voortdurend kleine
koerscorrecties toepassen. Hoe zijn persoonlijke houding t.o.v.
de Sowjet-unie is, laat zich nog slechts raden. Hoewel hij het
land ongetwijfeld te vriend zal willen houden, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij meer pro-Moskou zou zijn dan zijn moeder .
24.
Een belangrijke groep van landen, die met Indira
Gandhi zijn leider verliest, is de Beweging van Niet-Gebonden
Landen. Nadat de poging van Castro en de zijnen, om de beweging in het linkse kamp te krijgen, mislukt was, werd de verkiezing van Indira tot voorzitter verwelkomd als een terugkeer naar de ware geest van de beweging. Deze beoogt namelijk
een derde blok te zijn naast de bestaande supermachten, dat
door de eendracht neutraal weet te blijven. Het bezit van een
charismatische en tot de verbeelding sprekende leider is
hiervan een belangrijk aspect. Tito, Soekarno en Indira G a n d h i
waren zulke leiders; maar na de dood van deze laatste is het
niet eenvoudig om de aangewezen opvolg(st)er te onderscheiden.
Het is dus niet onmogelijk dat de beweging, na een kort herstel onder Gandhi, weer in een periode van verval zal raken.
CONCLUSIE
25.
Met de dood van Indira Gandhi is, zowel in haar
eigen land als internationaal, een leegte ontstaan die niet
eenvoudig op te vullen is. Hoewel haar zoon en opvolger tijd
nodig zal hebben om een eigen politieke koers uit te zetten,
is het gerechtvaardigd om de hoop uit te spreken dat een voor
India gevaarlijke ontwikkeling zal worden gekeerd. Spectaculaire veranderingen in de Zuid-Aziatische regio zijn niet te
verwachten en de positie van India in de mondiale politiek
zal zich ook niet radicaal wijzigen. Voor de Beweging van
N i e t - G e b o n d e n Landen is het verlies van haar voorzitter een
slag, die in laatste instantie haar bestaan zou kunnen bedreigen.
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