08.12.11

POLITIKEN

Søndag 8. april 2012

sukí skin care • The Organic Pharmacy • Logona • Jane Iredale m. fl.

økologisk ansigtsløft

Kamlesh blev smidt på bålet
for at tage den forkerte sti

Valgt som nr. 1
af pure shops
kunder blandt
1475 økologiske
produkter

•
•
•

8 Internationalt

Siden er redigeret/layoutet af:
Peter Schøler/Karina Kofoed

fugter
anti-age
reparerer

Fugt, reparer og opstram huden med sukí skin
cares eksklusive, aktive anti-age serum pure
facial moisture nourishing - helt økologisk
Besøg Danmarks største økologiske parfumeri
i Grønnegade og få gode råd tilpasset din hudtype
Webshop: pureshop.dk • Fragtfrit over 500 kr.
Butikker: Grønnegade 31 & 36 • Kbh. K • Tlf. 33 17 00 70

Som seksårig blev
Kamlesh skamferet af fire
mænd. Hendes forbrydelse
var, at hun gik forbi et hus,
der tilhørte en familie af en
højere kaste.

q
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Dalit betyder knækket, smadret
eller urørlig, og kasten menes at
omfatte omkring 250 millioner
indere, svarende til cirka 16 procent
af Indiens befolkning.
Den indiske grundlov forbyder det
3.000 år gamle kastesystem, men i
praksis lever det i bedste velgående.
FN registrerede i 2005 110.000
tilfælde af alvorlig vold i Indien, der
var relateret til kastesystemet.

Indiens kaster
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Jordans højdepunkter med
Lally Hoffmann & Ole Wøhlers
Tag med ambassadør Ole Wøhlers Olsen og journalist og
forfatter Lally Hoffman på denne unikke rejse til kongedømmet Jordan i fodsporene på Lawrence of Arabia.
Jordan er upåvirket af ”Det arabiske Forår” og modtager sine tilrejsende med stor imødekommenhed og den
traditionelle arabiske gæstfrihed. Jordan rummer utroligt smukke landskaber og et utal af historiske mindesmærker fra den bibelske og romerske periode samt ikke
mindst den helt utroligt smukke gamle nabatæerby Petra, som er klassificeret som et af verdens vidundere.
Rejseledere: Lally Hoffmann & Ole Wøhlers Olsen
29. sep-7. okt 2012 | 19.990 kr.

å afstand ligner Kamlesh en næsten hvilken som helst glad niårig
pige. Øjnene slår smut, og hun hader at sidde stille alt for længe ad gangen i
den store sofa i den lejlighed i Delhi, hvor
hun bor sammen med sine plejeforældre.
Men så snart man kommer lidt tættere
på hende, bliver det tydeligt, at ikke alt ved
Kamlesh er helt, som
det skal være. Under
den farvestrålende Tshirt bærer hun stramLONE THEILS,
me bandager. Og under
KORRESPONdem gemmer der sig en
DENT, DELHI
grufuld historie om,
hvordan Indiens mere end 3.000 år gamle kastesystem lever i bedste velgående.
Selv om kastesystemet på papiret ofﬁcielt blev afskaffet i 1950, er det stadig en
rettesnor, som millioner af indere lever
efter fra vugge til død. Kamlesh og hendes
familie hører til den laveste kategori af
dem alle: dalit.
Dalit betyder knækket eller urørlig, og
det er medlemmer fra denne kaste, der
bliver født på det laveste trin i det indiske
samfunds komplicerede rangstige. De får
ofte job, som ingen andre vil tage sig af.
De renser kloakker, de samler skrald. De
bliver af mange anset for så urene, at de
ikke engang får tilladelse til at gå ind i
folks huse for at hente affald, men må
samle det op udenfor.
Det er en kaste, der menes at tælle omkring 250 millioner indere.

at gå i nærheden af deres hus. »Det er
svært at tro, at der nogensinde bliver retfærdighed for Kamlesh«, mener Madhu
Chandra.
Kamlesh selv bryder sig ikke meget om
at tale om, hvad der skete den aften.
Hendes mørkebrune øjne bliver næsten sorte, når talen falder på de ﬁre
mænd. Blikket ﬂakker, og hun bevæger
sig uroligt på sofaen. Men hun nikker alvorligt, da hun bliver spurgt, om hun
kunne genkende mændene.
»Jeg kan huske dem. Jeg vil aldrig glemme deres ansigter. Hvad de gjorde mod
mig, var en slem ting«, siger hun med en
niårigs fulde overbevisning.
Men selv om det, der skete med Kamlesh, er en gruopvækkende sag, er den
langtfra det eneste eksempel på, hvad dalitleder Udit Raj har kaldt et system, der er
»værre end apartheid, fordi det er sanktioneret af så stor en del af samfundet«.
Millioner af indere bliver født som
urørlige og må oftest afﬁnde sig med, at
de i det meste af deres liv må leve under
slavelignende vilkår og have lavt betalte
job. Og det er oftest fra denne gruppe, at
mange piger bliver købt og solgt som sexslaver.

Skole skal redde Kamlesh
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I den lille landsby i delstaten Uttar Pradesh, hvor Kamlesh voksede op, var der afsat et særligt sted, hvor medlemmer af dalitkasten kunne forrette deres toiletbesøg
uden for selve landsbyen, og det var her,
den seksårige Kamlesh var på vej hen
med sin højgravide mor 29. april 2008, da
moderen tog den fatale beslutning af skyde genvej forbi et hus, der tilhørte en
mand af brahminkasten, en af Indiens højeste kaster.
Fire granvoksne mænd, der stod samlet
om et bål uden for huset, blev så rasende
over at se dalitter inden for deres synsfelt,
at de tog fat i Kamlesh og smed hende på
ilden. Hendes mor forsøgte desperat at
redde hende, men blev sparket ned i en
grøft og banket, til hun mistede bevidstheden. Imens lå hendes datter i ﬂammerne i adskillige minutter, mens de ﬁre
mænd stod omkring og sørgede for, at
hun ikke kunne slippe fri. Da Kamleshs
mor kom til bevidsthed og endelig kunne
redde sin datter ud af bålet, var hun forbrændt på 80 procent af kroppen.
Kamlesh husker ikke meget efter det.
Hun har fået fortalt, at hendes far kom
og bar hende hjem, mens de ventede på,
at politiet skulle ankomme og så først da
afgøre, om der skulle tilkaldes en ambulance. Det tog fem timer.
Ofte er det problematisk i landdistrikter især at anmelde forbrydelser til politiet som dalit. For der er stadig steder, hvor
de urørlige, på trods af lovgivningen, der

HELING.
Kamlesh har
gennemgået en
række operationer,
så hun kan leve
med sine
omfattende
forbrændinger. I
takt med at
hendes unge krop
vokser, venter
endnu ﬂere
plastiske
operationer.
Foto: Hazel
Thomson

Alle vidste,
hvem der havde
gjort det. Men
den dag i
dag har
retfærdigheden
ikke indhentet
de ﬁre mænd
Madhu
Chandra

skulle have afskaffet dette system, opfattes som så urene, at politiet ikke vil have
dem indenfor på stationen.
Men Kamlesh kom på det lokale hospital og blev senere overført til et større og
mere specialiseret hospital i Delhi, hvor
det lykkedes at redde hendes liv.
Historien blev rapporteret i indisk presse, og der var mange indere, der var så forfærdede over, hvad der var sket med Kamlesh, at de sendte penge for at hjælpe med
at betale for hendes operationer på hospitalet i Delhi, fortæller hendes plejefar,
Madhu Chandra, der også leder Delhiafdelingen af organisationen Dalit Freedom Network, der forsøger at skabe lige
rettigheder for de laveste i det indiske
samfund.
I 2010 blev Kamlesh opereret igen for at
undgå, at hendes højre arm, der blev hårdest ramt af ilden, bliver helt forkrøblet,
og når hun bliver ældre og mere udvokset, skal hun igen gennemgå en række
plastiske operationer, der skal forsøge at
rette op på, det som de ﬁre mænd gjorde
ved hende den aften.
Men de psykiske ar får sværere ved at
hele. Kamleshs mor ﬁk et psykisk sammenbrud efter episoden, og hvad der måske er værst af alt, siger Madhu Chandra,
så har det været svært at få nogen form for
retfærdighed for Kamlesh.
»Alle vidste, hvem der havde gjort det.
Kamlesh kunne udpege dem. Men den
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dag i dag har retfærdigheden ikke indhentet de mænd og straffet dem for, hvad
de gjorde mod en lille pige«, siger Madhu
Chandra.
Helt ekstraordinært foretog politiet anholdelser i sagen. Men i første omgang
faldt det hele fra hinanden i retten.
»På grund af det psykiske sammenbrud
var det meget let for forsvarets advokat at
få Kamleshs mor, der heller ikke har nogen som helst uddannelse og aldrig har
gået i skole, til at virke forvirret. Så hun
blev erklæret uegnet til at vidne. Uden
hendes vidneudsagn var der ingen beviser, mente retten«, fortæller han.
Ingen af de naboer, der også var vidne
til, hvad der skete med Kamlesh, turde
fortælle deres historie, og de ﬁre mænd
forlod retten som frie mænd.

Advarsel til de urørlige
Efter alvorligt pres fra dalitorganisationer og omtale i den indiske og udenlandske presse blev sagen genoptaget. Denne
gang blev en enkelt 80-årig mand idømt
seks måneders fængsel.
Den dom er for længst afsonet under
lempelige vilkår, og de ﬁre mænd spadserer nu rundt i den selv samme landsby,
ustraffede for, hvad de gjorde mod Kamlesh. Som en vedvarende advarsel til alle
urørlige i området om, hvad der kan ske,
hvis man kommer i karambolage med
nogen fra en højere kaste. Eller bare vover

Ud over de fysiske skader, der vil følge
Kamlesh resten af livet, ﬁk den fatale aften mere langtrækkende konsekvenser
for hele familien.
Kamlesh kan ikke længere bo i landsbyen, hvor de ﬁre mænd og i øvrigt det meste af hendes familie bor. Hun er nu i pleje
hos Madhu Chandra og hans familie i Delhi, hvor hun har en storesøster med for ikke at føle sig ensom.
Ved at bo i Delhi er Kamlesh i sikkerhed
fra de ﬁre mænds familier, der kunne
tænkes at ville hævne sig, fordi sagen
overhovedet kom for retten, og hun er
samtidig i nærheden af hospitalet, der
kan behandle hendes smerter og de
brandsår, der stadig skal tilses med jævne
mellemrum.
Madhu Chandra håber, at Kamlesh
med tiden kan lægge sin traumatiske fortid bag sig og starte et nyt liv, hvor hun
bryder ud af den skæbne, Indiens kastesystem synes at have tildelt hende, fra den
dag hun blev født.
Det håb starter med at sørge for, at
Kamlesh går i skole og får en uddannelse.
»Jeg håber, at hun en dag får sig en uddannelse og kan skabe sig et bedre liv. Et
liv, der ikke er baseret på et forældet kastesystem«, siger Madhu Chandra.
Og måske er der håb for Kamlesh. For
selv om hun går i skole i modsætning til
mange andre af sin kaste, er hun ikke helt
imponeret over det. Hun er er stadig bare
en pige på ni år med glimt i øjnene og en
urokkelig mening om uddannelse.
»Det er faktisk ret kedeligt«, griner hun.
lone.theils@pol.dk

