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 2019: a „földrengések” éve az indiai belpolitikában 

Összefoglalás: A 2019-es esztendő belpolitikai szempontból igencsak zajos volt 
Indiában. A februári kasmíri terrortámadás és az azt követő kormányzati válasz, az 
április-májusban lezajlott parlamenti választások, a Dzsammu és Kasmír szövet-
ségi állam speciális státuszának megszüntetéséről szóló augusztusi kormányzati 
döntés, az azt követő incidensek, majd az év végi asszámi állampolgársági regiszter 
és az új állampolgársági törvény miatt kialakult, halálos áldozatokat is követelő tö-
megtüntetések – ez csak néhány azon események közül, amelyek az elmúlt évben 
jelentős mértékben borzolták a kedélyeket a távoli országban. Mondhatnánk, hogy 
tulajdonképpen nem történt semmi különös: a kasmíri területek körüli vita immár 
évtizedekre nyúlik vissza, és a különböző vallásos csoportosulások közötti feszült-
ségek sem újak. De ha alaposabban megvizsgáljuk, látni fogjuk, hogy ezúttal valami 
más és másképp zajlik a világ legnagyobb demokráciájában. A háttérben ugyanis, 
úgy tűnik, egy tudatos, megfontolt és jól kitervelt kormányzati politika húzódik meg, 
amely jelentős kihatással lehet az ország fejlődésére, biztonságára, stabilitására 
vagy akár a külföldi megítélésére. A jelen elemzés célja, hogy megvilágítsa e belpo-
litikai folyamatok közötti összefüggéseket, és felvázolja azok potenciális veszélyeit.

Kulcsszavak: India, terrortámadás, parlamenti választások, állampolgársági tör-
vény, tömegtüntetések

Abstract: The year 2019 was a very noisy one in India in terms of home affairs. The 
February terrorist attack in Kashmir and the subsequent government responses, the 
April-May parliamentary elections, the August government decision to end up the 
special status of Jammu and Kashmir as well as the subsequent incidents, followed 
by the end of the year’s deaths claiming mass demonstrations due to the Assam’s 
National Register of Citizens and the new Citizenship Amendment Act, are just a few 
of the events that agitated the spirits in India last year. Actually we could say that, 
in fact, nothing strange went on: the dispute on the Kashmir territories are decades 
old and the tensions between the various religious groups are not new in India. But 
if we look closely, we can see that this time something different is happening in 
the world’s largest democracy. In the background there seems to be a conscious, 
deliberate and well-planned government policy that can have a significant impact 
on the country’s development, security, stability or even its foreign perception. The 
purpose of this analysis is to shed light on the interrelationships between these 
domestic policy processes and to outline their potential dangers.

Keywords: India, terrorist attack, parliamentary elections, Citizenship Amendment 
Act, mass demonstrations
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BEVEZETÉS

Miközben a demokratikus Nyugat figyelmét az utóbbi esztendőkben nagy-
részt Észak-Korea, Irán és a Közel-Kelet kötötte le, nem sokkal távolabb, 
a világ legnagyobb demokráciájaként számon tartott Indiában éppen a 

demokratikus elvekkel szembemenő, azoknak élesen ellentmondó belpolitikai folya-
matok zajlottak, és nem kizárt, hogy azoknak súlyos külpolitikai, az ország, illetve a 
térség biztonságát és stabilitását fenyegető következményei is lehetnek. A folyamat 
nem ma kezdődött, viszont az utóbbi időben újabb fordulatot vett, ezért is éri meg 
azzal egy elemzés keretében foglalkozni. A következőkben így egyrészt az utóbbi 
egy év történéseinek a rövid felvázolása és elemzése, másrészt az ismertetendő 
belpolitikai változások esetleges következményeinek a feltérképezése a célom.

2019 LEGFONTOSABB BELPOLITIKAI ESEMÉNYEI

A 2019. évi pArlAmenti válAsztások

Az első Modi-kormány 2014. május 26-án lépett hivatalba, miután a Bháratíja 
Dzsanatá Párt [Indiai Néppárt, BJP] megnyerte a parlamenti választásokat. 
Mintegy politikatörténeti kuriózumként érdemes megemlíteni, hogy Narendra 

Modi az első olyan miniszterelnöke Indiának, aki a brit gyarmat alóli felszabadulást 
követően (1950. szeptember 17.) született. Az első kampánya sikerének hátterében 
egyrészt a gazdasági és infrastrukturális fejlesztések terén Gudzsarát államban fő-
miniszterként elért eredményei, másrészt pedig a politikai ígéretei – „Make in India”, 
„Minimum Government, Maximum Governence”, „Good Times Will Follow” stb. – álltak.

Tekintettel arra, hogy az ötéves kormányfői mandátuma alatt távolról sem sike-
rült valóra váltania a 2014-ben tett ígéretei jelentős részét, a 2019-es kampányban 
használt hívószavak a kontinuitást, az elkezdett munka folytatásának a fontos-
ságát hangsúlyozták, mint például a „Kaam Ruke Na, Desh Jhuke Na” [a munka 
nem állhat le, a nemzet nem hajolhat meg] vagy a „Modi Hai to Mumkin Hai” [Modi 
lehetővé teszi]. Azonban már megjelentek olyan kampányelemek is, amelyek a hin-
du–muzulmán kapcsolatok szempontjából érzékeny kérdéseket tematizáltak. Ilyen 
volt például az az ígéret, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy 
Ajódhjában, Ráma születésének helyén, az 1992-ben a hinduk által lerombolt 16. 
századi mecset helyett felépülhessen a hindu istennek szentelt templom.

Bár a 2019-ben bekövetkezett belpolitikai események közül egyesekkel már 
korábban is lehetett számolni, egy gyors áttekintés elég ahhoz, hogy az szintén 
feltételezhető legyen, hogy a parlamenti választások eredménye és az azt köve-
tő – szélsőjobboldali hindu nacionalista jegyeket hordozó –, az indiai társadalmat 

https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/24/indias-democracy-in-danger
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/24/indias-democracy-in-danger
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/24/indias-democracy-in-danger
https://www.msn.com/en-in/news/india/top-7-slogans-by-pm-modi/ar-BBje4vO#page=2
https://www.msn.com/en-in/news/india/top-7-slogans-by-pm-modi/ar-BBje4vO#page=4
https://theprint.in/politics/told-through-its-slogans-bjps-five-year-journey-in-power-2019-hopes/196797/
https://www.hindustantimes.com/lok-sabha-elections/lok-sabha-elections-2019-bjp-to-unveil-new-campaign-slogan/story-DXZJWW6ILWtcXbbVj8PcjM.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/india/1993-03-01/mosque-and-temple
https://www.foreignaffairs.com/articles/india/1993-03-01/mosque-and-temple
https://www.economist.com/leaders/2020/01/23/narendra-modi-stokes-divisions-in-the-worlds-biggest-democracy
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megosztó belpolitikai intézkedések között összefüggés állhat fent. Úgy tűnik ugyan-
is, hogy a magabiztos győzelmet arató Narendra Modi és a politikai hátországot 
biztosító BJP megerősödve és sokkal nagyobb önbizalommal vágott neki, hogy egy 
újabb cikluson keresztül kormányozza az országot. Ehhez jelentős mértékben hoz-
zájárulhatott az is, hogy a pártnak 21 mandátummal sikerült növelnie a parlamenti 
erejét. A Lok Sabha, az indiai alsóház 542 képviselői helyéből a BJP jelenleg 303-
mal, a parlamenti helyek 55,8 százalékával rendelkezik. Ehhez még hozzáadódik 
a Nemzeti Demokratikus Szövetséget (National Democratic Alliance, NDA) alkotó 
koalíciós partnerek által elnyert 50 mandátum, amelyek együtt biztos és kényelmes 
többséget biztosítanak a Modi vezette nacionalista kormánynak.

Habár a választási győzelem hevében a BJP és személyesen Narendra Modi is 
egy nyitottabb és befogadóbb Indiát ígért, a választási eredmények május 23-i hiva-
talos közzététele utáni kormányalakítást követően történtek nem erről tanúskodnak.

DzsAmmu és kAsmír helyzete

Az új kormány egyik jelentős, nagy vihart kiváltó intézkedése az volt, hogy 2019. 
augusztus elején bejelentette, megvonja a muszlim többségű Dzsammu és 
Kasmír államtól az indiai alkotmány 370. cikke által garantált speciális stá-

tuszt és az azzal járó előjogokat is. Addig ugyanis az saját alkotmánnyal, zászlóval, 
önálló kormánnyal és független törvényhozással, jelentős döntéshozatali kompe-
tenciával rendelkezett (kivételt a kül- és a védelmi politika, valamint a tájékoztatás 
területei jelentettek). Az Amit Shah belügyminiszter által tett bejelentés szerint a 
szövetségi államot területileg újjászervezik: a jelenleg hozzá tartozó – buddhista 
többségű – Ladakh különálló szövetségi területet fog képezni, és közvetlenül a 
központi kormány irányítása alá fog tartozni. Az új Dzsammu és Kasmír szövetsé-
gi terület jogi helyzete Delhiéhez hasonló lesz: a törvényhozó testülete korlátozott 
hatáskörrel rendelkezik, a kormányzó helyét pedig egy, az indiai elnök által kineve-
zett és a központi kormánynak alárendelt alkormányzó veszi majd át. Ugyanakkor 
a Modi-kormány eltörölte a kasmíri törvényhozás által életbe léptetett, az idegenek 
területvásárlását tiltó törvényt is, lehetővé téve ezáltal, hogy ott bárki földhöz, illet-
ve ingatlanhoz jusson. Mindezt azzal magyarázta, hogy e változások hozzásegítik 
Dzsammu és Kasmírt ahhoz, hogy teljes mértékben integrálódni tudjon Indiába, to-
vábbá lehetővé teszik a térség látványos gazdasági fejlődését is.

Az intézkedés nem minden előzmény nélküli. Nem feltétlenül a hindu Indiai 
Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között immár több mint 50 éve 
zajló – hol hideg, hol meg melegebb – háborúra kell itt elsősorban gondolni, habár 
kétségtelen, hogy annak szintén jelentős szerepe van a jelenlegi helyzet kialaku-
lásában. A konkrét okot azonban a 2019 februárjában lezajlott eseménysorozat 
szolgáltatta, amely oda vezetett, hogy a két atomnagyhatalom jóformán a háború 
szélére sodródott.

Február közepén ugyanis a Dzsaís e-Mohamed terrorszervezethez tartozó 
iszlamista milicisták fegyveres támadást intéztek az indiai hadseregnek az egyik, 

https://www.economist.com/leaders/2020/01/23/narendra-modi-stokes-divisions-in-the-worlds-biggest-democracy
https://timesofindia.indiatimes.com/elections/lok-sabha-elections/parties
https://timesofindia.indiatimes.com/elections/lok-sabha-elections/parties
https://timesofindia.indiatimes.com/elections/results
https://timesofindia.indiatimes.com/elections/results
https://www.isas.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/07/ISAS-Insight-569_Nazneen-Mustafa-Tahira-Compressed.pdf
https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/article-370-has-not-been-scrapped-what-does-modi-govt-move-on-kashmir-mean-1577411-2019-08-05
https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/article-370-has-not-been-scrapped-what-does-modi-govt-move-on-kashmir-mean-1577411-2019-08-05
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Kasmírban állomásozó konvoja ellen (pulwamai támadás), amelynek több mint 
negyven indiai katona esett áldozatul. A Modi-kormány a támadás hátterében a pa-
kisztáni titkosszolgálatot sejtette, és megfenyegette a szomszédos országot, hogy 
bosszút áll az elesett katonákért. Ezzel nem is sokat várt, és számos diplomáciai 
lépést tett Pakisztánnal szemben: megvonta tőle a legnagyobb kedvezményben 
részesülő nemzet státusát; felszólította a nemzetközi szervezeteket, hogy izolálják 
az országot; azt követelte a nemzetközi közösségtől, hogy ne szállítson fegyvereket 
Pakisztánnak, és arra kérte az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy a terrorakciót felvál-
laló Dzsaís e-Mohamed vezetőjét, Maszúd Azhart nyilvánítsák globálisan körözött 
terroristának. A diplomáciai hadviselés mellett azonban India katonait is folytatott: 
harci repülőgépei pakisztáni területen hajtottak végre támadásokat iszlám szélső-
ségesek ellen. A pakisztáni légvédelem azonban lelőtt egy (más források szerint 
két) indiai vadászgépet, a katapultáló pilótát pedig foglyul ejtette, majd a békülés 
jeleként átadta Indiának.

A két ország közötti feszült helyzet azonban nem enyhült, továbbra is a kölcsö-
nös fenyegetés és vádaskodás jellemezte csúcsvezetésük diskurzusát.

Elemzők szerint ez az eseménysorozat is hozzájárult ahhoz, hogy 2019 augusz-
tusában az indiai kormány bejelentette, azonnali hatállyal megszünteti Dzsammu és 
Kasmír szövetségi államnak az alkotmány által garantált speciális státuszát. A be-
jelentéssel egy időben az indiai kormány negyvenezer fővel növelte a Kasmírban 
állomásozó katonák – és a speciális egységek – amúgy is magas létszámát, amely 
egyes becslések szerint jelenleg négyszázezer főre tehető (Dzsammu és Kasmír 
teljes lakossága a 2011-es népszámlálási eredmények szerint 12,5 millió fő).

A kormányzati bejelentést követően halálos áldozatokat is követelő zavargások 
törtek ki a térségben, amelyekre válaszul a központi adminisztráció szükségállapo-
tot hirdetett: kijárási és gyülekezési tilalmat vezetett be, bezáratta az iskolákat és az 
üzleteket, szüneteltette a mobiltelefon- és internet-szolgáltatást, megtiltotta a terü-
letről való ki- és az oda történő beutazást. Ezzel egy időben a helyszínre vezérelt 
speciális alakulatok számos politikai vezetőt, civil szervezeti aktivistát és szimpati-
zánst is letartóztattak. Az augusztus elején kirobbant zavargások, majd az azokra 
válaszul foganatosított szigorú intézkedések október második felében, november 
elején enyhültek a térségben, habár egyes hírforrások szerint a hétköznapi élet még 
mindig nem tért vissza a megszokott kerékvágásba, és egyes korlátozások még 
mindig érvényben vannak.

Asszám: állAmpolgári nyilvántArtásbA vétel

A kasmíri történésekkel szinte párhuzamosan India keleti csücskében, Asszám 
államban is tiltakozások, tüntetések, zavargások zajlottak. Azokra az adott 
okot, hogy lezárult az ott 2016-ban elkezdett, az állampolgárok nyilvántartás-

ba vételét célzó folyamat, és mintegy 1,9 millió lakos nem tudta igazolni, hogy 1971. 
március 24-ét – vagyis Banglades Pakisztántól történt elszakadását és független-
né válását (amelyben Indiának kulcsszerepe volt) – megelőzően ő vagy a felmenői 
India területén éltek.

https://www.researchgate.net/publication/332859432_Contextualizing_the_Pulwama_Attack_in_Kashmir_-A_Perspective_from_Pakistan
https://thewire.in/diplomacy/pulwama-attack-india-pakistan-jem
https://thewire.in/diplomacy/pulwama-attack-india-pakistan-jem
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-attacked-pakistan-iaf-drops-1000-kg-bombs-what-we-know-so-far/articleshow/68162729.cms
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/01/pakistan-hands-back-indian-pilot-shot-down-over-kashmir-in-peace-gesture
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/01/pakistan-hands-back-indian-pilot-shot-down-over-kashmir-in-peace-gesture
https://www.thenation.com/article/archive/india-infrastructural-war-kashmir/
http://censusindia.gov.in/2011census/censusinfodashboard/stock/profiles/en/IND001_Jammu & Kashmir.pdf
https://foreignpolicy.com/2019/08/09/kashmirs-paramilitary-lockdown-traps-locals/
https://foreignpolicy.com/2019/08/09/kashmirs-paramilitary-lockdown-traps-locals/
https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2019-12-20/modi-pushes-india-revolt
https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2019-12-20/modi-pushes-india-revolt
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Maga az intézkedés nem új keletű, hiszen először az 1951-es népszámlálást kö-
vetően vették nyilvántartásba az indiai állampolgársággal rendelkező személyeket, 
azonban azóta az „adatbázist” nem frissítették. Bár az eredeti célját tekintve egy 
teljesen jogos és érthető kezdeményezés volt (az indiai állampolgárok és az egykori 
Kelet-Pakisztánból, a mai Bangladesből tömegesen érkezett illegális bevándorlók 
megkülönböztetése), ma félelmet és ellenérzést szül az ország területén élő musz-
limok körében, hiszen az Asszámban élő menekültek jelentős része a többségében 
muszlimok által lakott Bangladesből érkezett. A 2019-ben lezárt, az indiai állam-
polgárságúak adatait tartalmazó listákról valamilyen okból lemaradt személyek 
számára az állam lehetővé teszi ugyan, hogy jogi úton bizonyítsák a nemzetiségüket, 
ennek ellenére általános félelem uralkodott el a muzulmán lakosság körében, hiszen 
egyrészt igen nagy a rendszerben az akaratlan hibázás lehetősége, másrészt pedig 
sokan attól tartanak, hogy a kormány rejtett célja nem más, mint az ő helyzetük 
ellehetetlenítése. Ugyanis azoknak, akik e jogi eljárás során sem tudják bizonyítani, 
hogy ők vagy a felmenőik rendelkeznek indiai állampolgársággal, számolniuk kell 
azzal, hogy gyűjtőtáborba viszik, majd kitoloncolják az országból.

Itt érdemes kiemelni, hogy India szegény, fejletlen vidékein mind a mai napig 
tömegek élnek úgy, hogy nem rendelkeznek a személyazonosságuk és az állam-
polgárságuk bizonyítására alkalmas iratokkal. Ez talán nem is annyira meglepő, ha 
figyelembe vesszük, hogy e területeken az újszülöttek bejelentése és anyakönyve-
zése csupán nagyjából 30 éve terjedt el széles körben. Állami források szerint az 
Indiában születő csecsemők mintegy 20 százalékát még napjainkban sem anya-
könyvezik.

Az asszámi állampolgári regiszter megszületésével egy időben az indiai bel-
ügyminiszter bejelentette, hogy az állampolgári nyilvántartások frissítésére a 
közeljövőben minden államban sort kell keríteni. A kormány intézkedéseivel (gyüleke-
zési tilalom bevezetése, az internet és a kommunikációs lehetőségek használatának 
a korlátozása vagy ellehetetlenítése stb.) szembeni elégedetlenség nemcsak bel-
földi reakciókat szült (tüntetések, összetűzések az erőszakszervezetekkel), hanem 
a nemzetközi közvélemény is reagált rájuk. A kritika minden esetben annak a fé-
lelemnek a megfogalmazása volt, hogy a rendelkezés egyértelműen a muszlim 
lakosság helyzetének az ellehetetlenítését célozza, mégpedig azzal a szándékkal, 
hogy Asszám demográfiai összetételét megváltoztassa, és az államot hosszú távon 
kontroll alatt tudja tartani. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa kijelen-
tette, hogy Indiának szuverén joga megállapítani, hogy a területén élő személyek 
közül ki indiai állampolgár és ki nem, ugyanakkor felszólította Indiát, hogy ne tegyen 
hontalanná több millió személyt, és ne toloncolja ki őket az országból. Pakisztán és 
Banglades is tiltakozott az állampolgárok nyilvántartásba vétele okán kialakult hely-
zetért, de az előbbi jelezte, hogy csakis a diplomácia által biztosított eszközökkel 
kíván élni a kialakult helyzet rendezése érdekében.

https://www.indiatoday.in/india/story/what-is-nrc-all-you-need-to-know-about-national-register-of-citizens-1629195-2019-12-18
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/retired-army-officer-from-assam-declared-foreigner-sent-to-detention-camp/articleshow/69572950.cms?from=mdr
https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2019-12-20/modi-pushes-india-revolt
https://timesofindia.indiatimes.com/india/25-of-Indian-births-not-registered/articleshow/12104158.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/25-of-Indian-births-not-registered/articleshow/12104158.cms
https://www.unhcr.org/news/press/2019/9/5d6a24ba4/un-high-commissioner-refugees-expresses-alarm-statelessness-risk-indias.html
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Az állAmpolgársági törvény móDosításA

Bár kronológiailag az asszámi nyilvántartásba vétel után került újra napirendre 
az állampolgársági törvény (Citizenship Amendment Act, CAA) módosítása, 
de a kiváltó okok és az elérni kívánt hatás tekintetében tulajdonképpen szoros 

kapcsolatban van azzal. Az 2019 decemberében az indiai parlament mindkét háza 
által elfogadott módosítás explicit kimondja, hogy indiai állampolgárságot kaphat-
nak az ország területén élő azon illegális menekültek, akik a hindu, szikh, keresztény, 
zoroaszter, dzsainista vagy buddhista valláshoz tartoznak, és 2014. december 31. 
előtt menekültként érkeztek oda Afganisztán, Pakisztán vagy Banglades területéről. 
Az állampolgárság megszerzésének az előfeltétele, hogy a kérelmező bizonyítani 
tudja, hogy legalább 6 éve életvitelszerűen India területén él.

Az indiai kormány a döntést azzal indokolta, hogy rendezni kívánja a muszlim 
többségű lakossággal rendelkező három állam területéről elűzött vallási közössé-
gek helyzetét. Ez első hallásra akár az emberi jogokra és a menekültek jogállására 
vonatkozó nemzetközi egyezmények tiszteletben tartásaként is értelmezhető. 
Azonban egy alaposabb vizsgálat azonnal rávilágít néhány rendellenességre.

A törvénymódosítást érő kritikák közül a leggyakoribb, hogy az egyrészt diszkri-
minatív a muszlimokkal szemben, másrészt pedig ellentmond India szekuláris 
alkotmányának, mivel az állampolgárságot vallási hovatartozástól teszi függővé. 
Ritkábban ugyan, de egyes elemzésekben megjelenik az a jogos felvetés is, hogy 
ha a törvény valóban az üldözött vallási közösségek védelmét célozza, akkor miért 
nem vonatkozik pl. a Pakisztán területén élő, folyamatos diszkriminációt és üldö-
zést szenvedő ahmadi muszlim közösség tagjaira is. Ugyanakkor elemzők arra is 
felhívják a figyelmet, hogy bár az új törvény önmagában nem teszi lehetővé, hogy 
az indiai muszlimokat megfosszák az állampolgárságuktól, az országszerte frissí-
tendő regiszterekkel együtt azonban képesek arra, hogy ellehetetlenítsék a mintegy 
200 milliós indiai nemzetiségű muszlim közösség tagjainak a helyzetét, illetve me-
nekülésre vagy kitoloncolásra ítéljék őket. E félelmet tovább erősíti az a tény, hogy 
Asszám területén gyűjtőtáborok épülnek.

Az állampolgársági törvény módosításának híre tömegeket vonzott az ut-
cákra India számos nagyvárosában. A Dzsaváharlál Nehru Egyetemen történt 
incidenseket követően országszerte újabb és újabb tüntetések zajlottak, Újdelhi 
mellett elsősorban Bengaluruban, Csandígárhban, Haidarábádban, Kalkuttában és 
Mumbaiban. A tömegdemonstrációkkal kapcsolatos híreket és információkat inter-
aktív térképeken jelenítik meg a szervezők. A tüntetéseknek eddig több tíz halálos 
áldozata is van már.

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28202/will-the-world-accept-india-s-hindu-nationalist-turn-under-modi
https://foreignpolicy.com/2019/12/11/secularism-is-dying-in-india/
https://foreignpolicy.com/2019/12/11/secularism-is-dying-in-india/
https://foreignpolicy.com/2019/12/11/secularism-is-dying-in-india/
https://foreignpolicy.com/2019/12/11/secularism-is-dying-in-india/
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28497/in-india-modi-faces-a-growing-backlash-to-his-hindu-nationalist-agenda
https://foreignpolicy.com/2020/01/24/india-muslims-religion-kashmir/
https://foreignpolicy.com/2020/01/24/india-muslims-religion-kashmir/
https://foreignpolicy.com/2020/01/07/india-student-protests-new-delhi-university-citizenship-law-narendra-modi/
https://foreignpolicy.com/2020/01/07/india-student-protests-new-delhi-university-citizenship-law-narendra-modi/
http://caaprotests.info
http://caaprotests.info
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 2019: a „földrengések” éve az indiai belpolitikában 

KÖVETKEZTETÉSEK

Ha összevetjük az elmúlt esztendő során életbe léptetett belpolitikai intézke-
déseket az Indiában hatalmon lévő politikai szövetség ideológiai hátterével, 
könnyen valószínűvé válik, hogy a BJP a „hindu India” projekt megvalósítá-

sán kezdett el dolgozni. Maga az elképzelés nem új keletű: India történelmében a 
hindu nacionalizmus kártyáját már többször is kijátszották a politikai pártok, és ez 
alól nem kivétel az egykori vezető politikai formáció, az Indiai Nemzeti Kongresszus 
Párt sem. Az viszont újdonság, hogy most a nacionalista program konkrét, törvé-
nyekre és kormányzati politikára épülő megvalósításának a szemtanúi vagyunk.

Itt érdemes megjegyezni talán azt is, hogy a kormány és a parlamentben a 
politikai többséget biztosító nacionalista szövetség ez irányú ténykedése már a 
Modi-kabinet első mandátuma alatt is észlelhető volt. A 2014–2019 közötti periódus 
és a 2019 májusát követő időszak között azonban van egy lényeges különbség: míg 
az elsőben a nacionalista eszmék és konkrét intézkedések leginkább szimbolikus 
cselekedetekben nyilvánultak meg, addig most Modi az elképzelései végrehajtá-
sához kényelmes többséget biztosító Lok Sabhával immár a törvényalkotás és a 
kormányzati döntések szintjén kezdte alkalmazni a hindu nacionalista világnéze-
tet. Ez viszont azt jelenti, hogy az a kormány által hivatalosan felvállalt ideológiává 
lép elő, s egyúttal megkérdőjelezi az indiai alkotmányban rögzített szekuláris ál-
lammodell létét. Ugyanakkor direkt módon fenyegetést jelent az India területén élő 
muszlimok számára, függetlenül attól, hogy állampolgárként, menekültként vagy 
illegális bevándorlóként vannak-e ott. Dzsammu és Kasmír muszlim többségű szö-
vetségi állam volt, a speciális státusz megszüntetésének hátterében egyértelműen 
a vallási-etnikai homogenizáció áll(hat). Az asszámi állampolgársági nyilvántartás-
ba vétel jelentős mértékben a Banglades, Pakisztán és Afganisztán területéről oda 
áttelepült hindukat, keresztényeket és muszlimokat érinti, valamit a Mianmarból 
elmenekült rohingyákat.

Mindez Indiában egyrészt belső zavargásokhoz, tüntetésekhez vezetett, ame-
lyek számos sebesültet és több halálos áldozatot is követeltek és követelnek. 
Másrészt újra maximálisan kiélezte a nacionalista hinduk és muszlimok közötti fe-
szültségeket, megosztotta az indiai társadalmat, szembefordult Mahatma Gandhi 
és Dzsaváharlál Nehru szellemi örökségével, s elkezdte lebontani azt a szekuláris 
demokráciát, amely hetven éven keresztül meghatározta a világ második legné-
pesebb országának hétköznapjait. Ám ez, a gazdaság terén tapasztalható negatív 
folyamatokkal együtt, egy olyan belpolitikai válsághoz vezethet, amely jelentős 
mértékben lelassíthatja, vagy akár teljesen vissza is fordíthatja az elindult fejlődést – 
mind társadalmi, mind gazdasági értelemben.

Az ismertetett intézkedéseknek első ránézésre csupán belpolitikai vetületeik 
vannak, de Pakisztán, Banglades, Japán, az Amerikai Egyesült Államok, az Európai 
Unió és az ENSZ elítélő és aggódó nyilatkozataiból, illetve konkrét politikai lépéseiből 

https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2019-09-11/roots-hindu-nationalisms-triumph-india
https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2019-09-11/roots-hindu-nationalisms-triumph-india
https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2019-09-11/roots-hindu-nationalisms-triumph-india
https://www.economist.com/briefing/2020/01/23/narendra-modis-sectarianism-is-eroding-indias-secular-democracy
https://www.economist.com/briefing/2020/01/23/narendra-modis-sectarianism-is-eroding-indias-secular-democracy
https://foreignpolicy.com/2020/01/07/india-student-protests-new-delhi-university-citizenship-law-narendra-modi/
https://www.economist.com/leaders/2020/01/23/narendra-modi-stokes-divisions-in-the-worlds-biggest-democracy
https://www.economist.com/leaders/2020/01/23/narendra-modi-stokes-divisions-in-the-worlds-biggest-democracy
https://foreignpolicy.com/2019/12/11/secularism-is-dying-in-india/
https://foreignpolicy.com/2019/12/11/secularism-is-dying-in-india/
https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/01/23/indias-economy-risks-swapping-stagnation-for-stagflation
https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/01/23/indias-economy-risks-swapping-stagnation-for-stagflation
https://theprint.in/opinion/global-print/kashmir-caa-protests-force-foreign-leaders-to-take-second-look-at-modi-india/349186/
https://www.thehindubusinessline.com/news/world/japans-pm-shinzo-abe-says-he-is-still-planning-to-visit-india-next-week/article30294451.ece
https://foreignpolicy.com/2014/05/12/can-the-u-s-embrace-india-welcome-modi-and-reject-religious-persecution/
https://www.indiatoday.in/india/story/eu-parliament-resolution-caa-debate-schedule-timings-complete-guide-1641136-2020-01-29
https://www.indiatoday.in/india/story/eu-parliament-resolution-caa-debate-schedule-timings-complete-guide-1641136-2020-01-29
https://www.newindianexpress.com/world/2020/feb/19/necessary-to-prevent-statelessness-when-nationality-laws-are-changed-un-chief-on-caa-nrc-2105630.html
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rögtön egyértelművé válik, hogy a nemzetközi közösség is figyelemmel kíséri mind-
azt, amit a szélsőséges hindu nacionalista ideológia mentén politizáló párt, a BJP 
által vezetett indiai kormány tett az elmúlt esztendőben. Az ilyen intézkedések egy-
részt tovább fokozhatják az India és Pakisztán közötti, amúgy is hagyományosan 
feszültségekkel teli viszonyt, másrészt pedig negatív irányba befolyásolhatják az 
India és az Amerikai Egyesült Államok között az Obama-adminisztráció óta létező 
stratégiai partnerséget, továbbá számottevően ronthatják India nemzetközi megíté-
lését. Ez viszont negatívan befolyásolhatja a Modi-kormány külpolitikai aspirációit: 
a kialakulóban lévő új világrendben India helyének és szerepének a megerősítését. 
Az ország nemzetközi megítélésének és elfogadottságának megromlása, esetleges 
izolációja azonban – ami a gazdasági növekedésben bekövetkezett nagymértékű 
visszaeséssel társul – jelentősen visszavetheti az országot az utóbbi években ta-
pasztalt fejlődés útjáról.

Az Indiában kialakult helyzettel kapcsolatban az Európai Parlament állásfoglalá-
si indítványt tett közzé, amelyben nyomatékosan felszólítaná a Modi-kormányzatot, 
hogy tartsa tiszteletben a demokrácia értékeit, az emberi jogokat és az India által 
ratifikált nemzetközi emberjogi szerződéseket, valamint tegye lehetővé az ENSZ BT 
Kasmírról szóló határozatainak a végrehajtását. További igényként jelezné, hogy a 
kialakult helyzet megnyugtató feltérképezése és értékelése érdekében biztosítsa az 
ENSZ-jelentéstevők indiai beutazásához és az ottani munkavégzéséhez szükséges 
feltételeket. Ezért az EP arra kéri az EU tagországait, hogy az indiai kormánnyal és 
más indiai hatóságokkal folytatandó kétoldalú és multilaterális tárgyalásaik során 
emeljék ki az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását, 
valamint felszólítja az Európai Uniót és a tagországokat, hogy az Indiával köten-
dő kereskedelmi és gazdasági megállapodásaik tartalmazzanak nagyon komoly, a 
megállapodás felfüggesztését kilátásba helyező emberi jogi záradékokat. Ez a ki-
tétel annak fényében is fontos, hogy az EU és India éppen most tervezi a 2012-ben 
megszakadt szabadkereskedelmi egyezmény tárgyalásának az újrakezdését.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0079_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0079_HU.html

