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Lest  
siden  
sist

Jeg mener at det er mange 
muligheter for ungdom til å 
trives på landsbygda. En kan 
f.eks. drive med friluftsliv, 
idrett, musikk og annen kultur, 
hagearbeid og mange andre 
aktiviteter som skaper trivsel.
Leserbrevskriver i Tidens Krav 
forklarer hvordan ungdom kan 
trives på bygdene, blant annet 
ved hjelp av hagearbeid. 

Jonas Gahr Støre kunne med 
fordel formulere seg mer 
konkret og folkelig.
Men avisen Nordlys er likevel 
positiv til Arbeiderparti-leder 
Støres satsing på «havrommet». 

De som ønsker endring må 
gjerne arbeide for nye regler 
– men da må de bruke lovlige 
midler.
VG synes regler for søndags-
handel må følges, mens 
kommaregler fritt kan brytes. 

Jeg har selv kjørt grave  maskin 
uten noen som helst 
 instruksjon.
Frps Carl I. Hagen avslører i 
Dagbladet at han ikke bare er en 
politisk bulldoser. 

Jeg skulle ønske «Skam» ikke 
vant tre Gullruten-priser. For – 
om ikke tastaturene var varme 
nok fra før, blir de glovarme nå.
«Skam»-fan Marianne Jorfall 
Ekvang har satt seg ved 
tastaturet og skrevet innlegg i 
Dagbladet for å advare mot at 
folk skriver for mye om «Skam». 

Landbrukspolitikk handler 
også om mat.
VG presiserer på lederplass at 
landbruk ikke bare handler om 
distrikter og kulturlandskap. 

Fiskeriministeren vil at 
svenskene skal spise mer norsk 
fisk. Mandag besøker han 
fiskehandleren Fisk i Focus for 
å snakke om hva som må til for 
å øke fiskekonsumet i Sverige.
Pressinvitasjon fra Nærings- og 
fiskeridepartementet avslører 
at makrell i tomat har fått 
selskap av fisk i fokus. 

KRAGERØ: I morgentimene 
torsdag, opplyser telemarkspo-
litiet om et tre, eller en stor 
busk, som ligger i midt i veien. 
Ifølge politiet skal den ligge 
midt i Bambletunnelen på E18. 
– Den kan komme brått på, 
opplyser politiets operasjonsle-
der klokken 08.21.
KV–Kragerø Blad Vestmar 

lestsidensist@dn.no

utdannelse, økende ulikheter – 
sammen med at krake søker 
make i parforhold. Yrker arves. 
Noen er født i familier med 
utdannelse og som derfor 
prioriterer og har råd til å gi 
barna den samme utdannelsen. 

Noe av det verste er at så mange 
tydeligvis syns det er naturlig at 
det skal være sånn i den vestlige 
verden – men ikke i India.

Kalle Moene, 
professor ved Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo

har stillingene fordi de er 
høykaste.

Dalits derimot, utbyttes og 
diskrimineres systematisk enten 
de har utdannelse eller ikke. Den 
store majoriteten av dem havner 
på inntektsbunnen, selvsagt ikke 
fordi de er talentløse, men fordi 
de er født i gal kaste. 

Slik motvirker kastesystemet 
markedskreftene og en rimelig 
fordeling av talent på jobber. 
Sløsingen og den sosial katastro-
fen er åpenbar. Trolig har 
kastesystemet ledet til et større 

avvik fra marked og effektivitet 
enn det føydale systemet i sin tid 
gjorde i Europa. Kastesystemet 
bremser også den økonomiske 
veksten og forhindrer at 
resultatet blir fordelt på en noen-
lunde rettferdig måte.

India får derfor aldri en positiv 
utvikling for alle med mindre 
landet tar et skikkelig oppgjør 
med kastene. Det hjelper ikke 
med små støtteordninger og store 
ord om å være kasteblind. Tvert 
om kan det lede til at systemet 
opprettholdes. Det trengs et 
opprør som gjør det er like 
naturlig å gifte seg på tvers av 
gamle kasteskiller som på tvers 
av gamle kommunegrenser. 

Men hva med oss i den 
vestlige verden, er vi egentlig så 
kasteløse som vi tror? Det er 
godt dokumentert at folk gifter 
seg med andre som har samme 
utdannelse, samme inntekt og 
faktisk de samme politiske 
meningene og prioriteringene. I 
høyere utdannelse øker skole-
pengene og studieavgiftene i 
flere land. De unge som får 
høyere utdannelse må derfor i 
sterkere grad ha foreldre med 
formue og en innstilling om at 
utdannelse er viktig. 

Kombinerer vi dette med at 
økonomisk arv for tiden betyr 
mer og mer, fordi den økono-
miske veksten er lav, får vi lett et 
usynlig kastesystem basert på et 
samspill mellom arv, privatisert 

Sosialt apartheid

Vi hoverer over det indiske kastesystemet, samtidig som vi 
kanskje innfører et usynlig kastesystem i den vestlige verden.

M
ange mener at 
kastesystemet 
i India er 
avskaffet – i 
alle fall i 
byene. Urbane 

indere hevder gjerne at de er 
kasteblinde. Men når jeg spør 
indiske venner om de kjenner 
noen som har giftet seg utenfor 
egen kaste, har jeg til nå aldri 
fått et positivt svar. 

De offisielle tallene bekrefter 
mistanken: Bare ti prosent av 
ekteskapene i India går på tvers 
av kasteskiller. 

Ifølge den indiske sosialfiloso-
fen Gopal Guru er kastesystemet 
ett av verdens eldste formelle 
hierarkier som folk er født inn i. 
Det er fire tradisjonelle «varnas»: 
Brahmins (prestene og lærerne), 
Kshatriyas (politiske ledere og 
krigere), Vaishyas (kjøpmenn og 
selgere), Shudras (bønder og 
håndverkere).

Folk må forbli innenfor den 
kasten de er født i til de dør. 
Dalits («untouchables», tradisjo-
nelt regnet som urene smittebæ-
rere) er en femte kategori 
utenfor varnasystemet.

Offisielt har alle like rettigheter 
i India. I realiteten har landet et 
dårlig skjult apartheidsystem der 
tilgangen på yrker og ressurser er 
bestemt av kastetilhørighet.

Flertallet av Dalits bor på 
landsbygda. Mange er jordløse 
jordbruksarbeidere. De bor i 
samme landsby som høyere 
kaster, men får ikke engang 
drikke vann fra samme brønn 
som de andre. De må ta drittjob-
bene, bokstavelig talt. De gjør 
rent i latrinene og feier offentlige 
plasser. To tredjedeler er 
analfabeter. 

Segregeringen er også tydelig i 
byene. Undersøkelsen som 
økonomen og aktivisten Jean 
Dreze nylig gjennomførte i byen 
Allahabad i Uttar Pradesh, viser 
det urbane kastesystemet i 
praksis. Både Brahmins og Dalits 
utgjør litt over en femtedel av en 
bybefolkning på fem millioner. 
Av bedriftslederne i byen er 80 
prosent Brahmins, mens ingen er 
Dalits. Blant ufaglærte arbeidsta-
gere er nesten halvparten Dalits, 
mens bare tre prosent er 
Brahmins.

De høyere kastene har tatt alle 
maktposisjoner både i offentlig 
og privat sektor. De dominerer til 
og med i ledelsen av fagforenin-
gene. Men de er ikke høykaste 
fordi de har disse stillingene. De 

Offisielt har alle like rettigheter i India, men tallene forteller noe annet. Foto: Dhiraj Singh/Bloomberg
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