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Absztrakt
India globális világban betöltött demográfiai súlya az elmúlt évszázadokban fokozódott, azonban 
gazdasági szerepe, és így geopolitikai súlya halványult. Az 1947-es függetlenedés óta több fronton 
küzd az elhibázott, szocialista irányultságú gazdaságpolitikából fakadó társadalmi-gazdasági károk 
elhárításán, illetve a külső-belső konfliktusainak megoldásán. Az 1990-es évek elejének gazdasági 
rendszerváltoztatása felszámolta a stagnálás („hindu növekedési ráta”) okainak jelentős részét, új, 
stabil növekedési pályára állítva az országot. A gazdaság reorganizációja felszabadította azokat a 
fejlődési energiákat, amelyeket a sajátos indiai társadalmi mozaik rejtett. A vallási sokszínűség, ezen 
belül a hindu tolerancia, az állam mellett és azzal szemben kifejlődött kreativitás, valamint inno-
vációs képességek a digitális forradalom nemzetközivé válását segítették elő. Az IT technológiák 
fejlődése és indiai fejlesztése lehetővé tette a globális világgazdaság színpadán való olcsó megjele-
nést. A demográfiai jutalék, a minőségében is javuló felsőoktatás, illetve az angol nyelv széleskörű 
ismerete tette Indiát a Föld szolgáltatás-exportőreinek vezető hatalmává, a „világ hátsó irodájává”. 
India nemzetközi tekintélye érezhetően megnőtt, ugyanakkor belső és nemzetközi konfliktusait to-
vábbra sem képes megoldani, nemzetbiztonsági kockázatai geopolitikai erejét nagyban leértékelik. 
A legjelentősebb ezek közül a kashmiri kérdés, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének második 
legrégebbi misszióját foglalkoztatja és a világbékét is veszélyezteti. Tanulmányomban a gazdasági 
növekedés és a térség kiemelkedően veszélyes konfliktusának geopolitikai aspektusaira kívánok rá-
világítani.
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Abstract

In the past centuries, India’s demographic weight in the global world has increased, while its 
economic and geopolitical role decreased. Since gaining its independence in 1947 she struggles with 
the socio-economic consequences of the socialist economic policy and to solve her internal-external 
conflicts. The change in the economic system ceased most of the causes of stagnation (Hindu growth 
rate) at the beginning of the 1990’s, thus putting the country on a path of a new, stable growth. 
The reorganization of the economy released the energies of development hidden within the unique 
mosaic of India’s society. The religious diversity, the Hindu tolerance, the creativity against and with 
the state and the innovation capabilities have helped the internationalisation of digital revolution. 
The expansion of IT technologies and their Indian development allowed a cheap appearance on the 
stage of world economy. The demographic dividend, the improving quality of higher education and 
the widespread knowledge of English language made India the leading power among the service 
exporters and the world’s back office. The international reputation of India has grown significantly, 
though she is still unable to solve her internal and external conflicts, thus her national security risks 
devalue her geopolitical power. The most significant of these is the Kashmir conflict, which employs 
the second oldest mission of the United Nations and risks world peace. In my study I would like to 
highlight the geopolitical aspects of economic growth and the extremely risky conflicts of the region.
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1. Bevezetés
Az indiai gazdaság dübörög. Amíg néhány évvel ezelőtt csak a figyelmesebbeknek, illetve a high-
tech iparágakkal kapcsolatban állóknak tűnt fel, ma mindannyiunk számára nyilvánvalóvá vált: a 
Föld – Kína után – második legnépesebb országának gazdasági lokomotívja lendületbe jött. E moz-
dony energiaéhsége – már meglódulásakor és az egész világon érezhető módon – világpiaci tényező-
vé vált. Az európai – és a „fejlett világ” béli – üzemanyagtöltő állomások árjelző táblái előtt fejüket 
tanácstalanul vakaró autósok (is) az ázsiai gigászok áldozataivá váltak. Miközben a multinacionális 
kereskedelmi hálózatok a legnagyobb kontinensről származó olcsó áruikkal csábítják vásárlóikat, a 
mérsékelt árú munkaerejével izmosodó ázsiai középosztály fogyasztásának felfutását komolyan meg-
érezzük. A szubkontinens és a környező szigetek, vagy inkább geográfiai értelemben helyesebben; 
Dél-Ázsia (India, Pakisztán, Banglades, Nepál, Srí Lanka és a Maldív-szigetek) népessége jelen-
tős növekedést mutatott az elmúlt dekádokban, napjainkra 1,85 milliárdos populációjával Földünk 
legnépesebb nagyrégiójává vált, ahol a bolygó lakosságának közel negyede él. Hatalmas népessége, 
gazdasági növekedése és ereje, valamint konfliktusai a globális világ kiemelkedő fontosságú térsé-
gévé teszik.

A szubkontinens vezető állama India, melynek különleges társadalmi-gazdasági adottságai alap-
vetően meghatározzák geopolitikai viszonyrendszerét is. Vezető geopolitikai gondolkodók külön-
böző elméleteikben más-más jelzőkkel illették Indiát, regionális, esetleg nagyhatalmi szerepre törő 
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geostratégiai játékos, vagy éppen tengelyállam, de mindenesetre az Indiai-óceáni övezet hatalmi 
központja (Szilágyi, 2018).

Cikkemben arra keresem a választ, hogy az ország nemzetközi tekintélyének erősödését megalapo-
zó látványos gazdasági növekedés mennyiben új keletű? Honnan származnak különleges gyökerei? 
Ugyanakkor – minden bizonnyal – a világ legsokszínűbb állama a gazdasági fejlődés mellett képes 
lesz-e szembenézni a területi integritását, nemzetközi szerepvállalását, társadalmi békéjét erősen 
veszélyeztető szeparatizmussal, illetve terrorizmussal?

2. Saját recept alapján erősödő gazdaság
Annak ellenére, hogy a világ csak most szembesült vele, az indiai gazdasági sikertörténet nem új 
keletű. A függetlenség elnyerését követő 30 szűk esztendő után, 1980 és 2002 között évi átlagban 
6%-kal bővült gazdasága, mely ezt követően, hasonló terminusokkal számolva 7,5%-ra emelkedett, 

ekként belépve a leggyorsabb ütemben növekvő gazdaságok sorába. Az indiai középosztály – lét-
számát tekintve – az utóbbi húsz évben megnégyszereződött, mára megközelíti a 250 millió főt! 
Mindeközben az ország nélkülözőinek évente 1%-a küzdötte fel magát a szegénységi küszöb fölé. 
Ezzel párhuzamosan a népességnövekedés 2,2%-ról 1,7%-ra csökkent. Időközben az egy főre eső 
éves jövedelem 1178 dollárról 3051 dollárra nőtt (vásárlóerő paritáson számolva). India jelenleg a 
világ negyedik legnagyobb gazdasága, rövidesen – Japánt maga mögé utasítva – a harmadik lesz2 
(Das, 2006; Wilhelm, 2015; Zagyi et al., 2021). (A hurráoptimizmust elkerülendő: India foglalkoz-
tatottjainak mindössze 0,2%-a dolgozik a high-tech szektorban, ha ehhez hozzáadjuk az exportra 
termelő iparban alkalmazottakat, még mindig csupán 2%-nál tartunk) (Friedman, 2006, p. 310).

India, szemben a klasszikus ázsiai sémák másolásával – alacsony árú, munkaintenzív késztermékeket 
a „fejlett világba” exportálni –, saját útját járta. Inkább függött a belső piactól, mint az exporttól, 
a fogyasztástól, mint a beruházásoktól, a szolgáltatásoktól, mint az ipartól, a high-techtől, mint az 
alacsony hozzáadott értékű termékektől. Ez a megközelítés jórészt a világgazdasági leszálló áramla-
toktól való elszigetelődést jelentette, bővülés helyett inkább bizonyos fokú stabilitást tükrözve. A fo-
gyasztás vezérelte modell, kedvezőbb hatású volt a társadalomra, mint más fejlődési stratégiák, így 
a társadalmi különbségek, a többi fejlődő országgal ellentétben, kevésbé gyorsan nőttek. Az ország 
Gini indexe – a jövedelemkülönbségeket egy 0-tól 100-ig terjedő skálán mutató mérőszáma – 33, 
szemben az Egyesült Államok 41-es, Kína 45-ös és Brazília 59-es értékével. Továbbá a GDP bővülés 
30-40%-át a termelékenység növekedése adja, az egészséges és hatékony gazdaság legfőbb jeleként, 
szemben a tőke, vagy a munkaerő gyarapodásával (Das, 2006).

Az indiai gazdasági fejlődés figyelemreméltó sajátja, hogy az állami támogatással szemben, jobbára 
az állami beavatkozás ellenében fejlődött. India sikertörténetének fókuszában egyértelműen a ki-
emelkedő versenyképességű magáncégek, a fellendülő értéktőzsde és a modern financiális rendszer 

2 Vásárlóerő-paritáson számítva már a harmadik (CIA.gov, é. n. a).

áll. 1991-től pedig az állam deklaráltan igyekezett a gazdaságirányítás bizonyos területeiről kivo-
nulni, egyidejűleg jelentős reformokat életbe léptetve. Igyekezett megszüntetni a kereskedelmi kor-
látokat és állami monopóliumokat, csökkentette az adókulcsokat, ösztönözte a versenyt és az ipari 
termelést, illetve nyitott a világpiac még felfedezetlen területei felé. A reformintézkedések lassúak 
voltak, de idővel hatásuk összeadódott (Das, 2006).

India történelmében a mozdulatlanság a fő elem. Ezzel szemben a gyors növekedés folytatása, sőt 
tovább fokozása a kívánatos. Dél-Ázsia legnagyobb országában azonban ez egyáltalán nem garan-
tált. Az államadósság jókora, mely akadályozza az infrastrukturális beruházásokat. A túlságosan 
szigorú munkaügyi törvények, annak ellenére, hogy a munkavállalók nagyjából 10%-ára érvényesek 
csak, visszatartják a munkaadókat attól, hogy új, esetleg jobban felkészült dolgozókat toborozzanak. 
Az állami szektor, bár jóval kisebb, mint a kínai, még mindig túlságosan nagy és rossz hatásfokkal 
működik, a növekedés kerékkötőjét jelenti a vállalkozóknak, de teher a fogyasztóknak is. Noha India 
sikeresen alapított jó minőségű, tőke- és tudásintenzív termékeket gyártó ipari ágazatokat, sikertelen 
maradt a széles bázisú, munkaintenzív termékeket készítő ágazatok megteremtésében, így a gazda-
sági növekedés nem a munkaerő bővülésén alapul. Ugyanakkor a vidéki népesség sokat szenved az 
állam által a mezőgazdaságban indukált termelési és elosztási anomáliáktól, mivel az őstermelők a 
gyümölcsök és a zöldségek kiskereskedelmi árának mindössze 20-30%-át tudják nyereségként reali-
zálni, ellentétben az amerikai farmerekkel, akik 40-50%-át (Wilhelm, 2015).

3. A szocialista előélet következményei
Fél évszázaddal a függetlenség kivívása előtt az indiai gazdaság stagnált. A gazdasági növekedés 
0,8% volt évente, mely megegyezett a népességnövekedés rátájával, így az egy főre jutó jövedelem 
nem változott. A függetlenség első évtizedeiben ez évi átlagban – 1950 és 1980 között – 3,5%-ra 
nőtt. Egyúttal a népességnövekedés is felgyorsult, melynek következtében az egy főre jutó növek-
mény csak 1,3% volt (Wilhelm, 2010).

Az indiaiak szomorúan jegyezték meg: ez a „hindu növekedési ráta”. E számnak persze nem sok 
köze volt a hinduizmushoz, annál inkább a fábiánus-szocialista3 Jawaharlal Nehruhoz – India első 
miniszterelnökéhez – és a később szintén a miniszterelnöki székbe ülő, ellentmondást nem tűrő lá-
nyához, Indira Gandhihoz, aki a modernkori India legsötétebb gazdasági évtizedeit felügyelte4. Apa 
és lánya béklyóba verte az indiaiak energiáit a kapitalizmus és a szocializmus legrosszabb vonásaiból 
kevert gazdaságban. Az ő modelljük inkább volt befelé forduló és import-pótló, mint kitekintő és 
exportorientált, mely megakadályozta az országot abban, hogy kivegye a részét a II. világháború 
utáni globális kereskedelem felfutásából eredő prosperitásból. (Ebben az időszakban, a harmadik 
világ országainak átlagos évi növekedési rátája 3%-os volt, majdnem a duplája az indiainak.) Ne-

3  1884-ben alakult értelmiségi társaság, mely a szocializmus lassú reformok útján való megvalósítását hirdeti.

4  Mint a volt szocialista blokkban mindenütt, hazánkban is komoly nimbuszt szőttek apa és lánya köré. Ma már tudjuk: aki meg-
szerzi a hatalmat, nem biztos, hogy hős. Vö: Kalmár (1985). 
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hru rossz hatásfokú, monopolizált állami szektort épített ki az agyonszabályozott magánszférával 
szemben. Létrehozta a világ legszigorúbb ár- és termelésellenőrzési rendszerét. Gátolta a külföldi 
befektetéseket, megfosztva ezzel az indiai gazdaságot a külföldi technológiától és versenytől egya-
ránt. A szervezett munkásság dédelgetésével elősegítette a hatékonyság csökkenését és elhanyagolta 
az alapoktatás színvonalának javítását.

Az 1980-as években a kormányzat magánszférához való viszonya kezdett megváltozni, jórészt az új 
miniszterelnök, Rajiv Gandhi hatására. Óvatos liberális reformok – különösen a felső adókulcsok le-
szállítása, némi mozgástér biztosítása a gyártóknak – és máris 5,6%-os gazdasági növekedés köszönt 
az országra. Egyszersmind az 1980-as évek politikája indokolatlan költekezést is eredményezett, 
mely az 1990-es évek elejére pénzügyi válságot szabadított Indiára. A krízisre gyógyírt jelentettek 
az 1991-es reformok, melyek nem csak pillanatnyi lélegzetvételhez juttatták az államot, hanem le-
hetővé tették Indiának a globalizált gazdasághoz való csatlakozást és megalapozták a növekedést. 
A reformfolyamat főépítésze a pénzügyminiszter, Manmohan Singh volt, akit később az ország mi-
niszterelnökévé választottak. Csökkentette a vámokat, illetékeket, adókat és egyéb, a kereskedelmet 
korlátozó gátakat szüntetett meg, könnyítette a gazdasági tevékenységek engedélyeztetési eljárását, 
leértékelte a rúpiát, ösztönözte a külföldi befektetéseket, visszaszorította a pénzforgalmi korlátozá-
sokat. Az intézkedések többsége fokozatosan lépett életbe, de ezek így is éles határt jelentettek India 
gazdaságtörténetében. A változtatások gazdaságélénkítő hatása azon nyomban megmutatkozott: 
gyengült az inflációs nyomás, élénkült az export, nőttek a valutatartalékok (1991-ben Indiának már 
csak egy milliárd dollár valutatartaléka volt, szemben a 2005-ös 118 milliárddal) és persze a gaz-
dasági fejlődés üteme (Das, 2006). A szemléltetés kedvéért: ha az indiai gazdaság az 1980-as évek 
előtti pályán maradt volna – 3%-os évi GDP és 1,1%-os egy főre jutó jövedelememelkedés –, akkor 
az egy főre jutó jövedelem értéke 2250-re érte volna el az Egyesült Államok mai szintjét. Az 1980-as 
évek utáni ütemet tartva azonban 2066-ra, 184 évet nyerve sikerülhet ugyanez (Das, 2006).

India jelentős mértékben javította versenyképességét 1991 óta. Telekommunikációs forradalom 
zajlott az országban, a kamatlábak csökkentek, tőkebőség jellemző (mindemellett néhány kocká-
zatellenes állami bankigazgató még mindig visszautasítja a kisvállalkozások kölcsönkérelmeit), az 
ingatlanpiac átláthatóbbá vált. Az infrastrukturális beruházások sokasodnak, utak, kikötők épülnek. 
Azonban ezt a fejlődést is csak az indiai kiindulási alaphoz viszonyítva nevezhetjük jelentősnek. Fri-
edman, T. L. (2006) idézi „És mégis lapos a Föld” című könyvében Craig Barrettet, az Intel elnökét: 
„Nincs infrastruktúra. Naponta négyszer van áramszünet.” (Friedman, 2006, p. 263). Ez valóban így 
is van, azonban az indiai IT forradalom folyományaként a fontosabb számítógépes munkaállomások 
csaknem mindegyike rendelkezik már szünetmentes táppal. A nagyobb munkahelyek pedig generá-
torházakat működtetnek. Nem is gondolnánk, hogy a bizonytalan áramellátás településmorfológiai 
konzekvenciákat is magában rejt. A feljövő országok nagyvárosaival ellentétben, az indiai metropo-
liszokban sokáig nem találtunk toronyházakat, hiszen a gyakori áramkimaradások bizonytalanná 
tették a felvonók működését…5

5  Vö. Dinekar Singh befektetésialap-kezelő nyilatkozatával (Friedman, 2006, p. 268). 

Mostanáig az indiai növekedést a szolgáltatások és a belső fogyasztás bővülése vezérelte. A fogyasz-
tás adja az ország GDP-jének 64%-át, szemben Európa 58, Japán 55 és Kína 42%-ával. Ugyanakkor 
a fogyasztói társadalom visszautasítása sok-sok indiainak erkölcsi kérdés, ragaszkodva az aszketiz-
mus tanításaihoz. Mindemellett számos közgazdász az indiai fogyasztás-vezérelt gazdasági növeke-
dést kiegyensúlyozottabbnak tartja, mint az erőforrások mobilizációjára építő kínait.

Az indiai, vállalkozásokra épülő minta és a kínai, állami irányítású modell közti különbség jól látha-
tó. A kínai siker az állami szektor vállalatai és a külföldi tulajdonú cégek exporttevékenységén nyug-
szik, az ezredfordulót követően is a költségvetési előirányzat terhére felhasználható hitelek mindösz-
sze 10%-át kapják a vállalkozások, ugyanakkor a foglalkoztatottak 40%-a a magánszektorban talál 
megélhetést. Indiában a hitelek 80%-át vállalkozók veszik fel. Indiának ez a sajátos fejlődési útja – a 
munkaintenzív termékeket létrehozó iparágak mellőzése – azonban sok tízmillió embert, jórészt a 
vidéki nincsteleneket tartotta továbbra is a szegénységi küszöb alatt. Egy sereg indiai tartja köve-
tendőnek a kínai mintát: alacsony hozzáadott értékű termékekkel – játékok, ruhák, szórakoztató 
elektronika – elárasztani a világpiacot, így hazai munkahelyek garmadáját létrehozni. Többen úgy 
vélik, hogy India egyszerűen kihagyja a saját „ipari forradalmát”, agrárországból a szolgáltatások 
vezérelte gazdaságot épít. A világ országainak legtöbbje a primer gazdaság fölényétől a szekunderen 
keresztül jutott el a tercier ágazatok túlsúlyáig. Úgy tűnik, India kihagyja a középső lépést. Ma a 
szolgáltatások több, mint 60%-kal járulnak hozzá az ország GDP-jéhez, míg a mezőgazdaság csak 
15, az ipar pedig 23%-át adja (szemben a kínai 41%-kal) (CIA.gov, é. n. b). Ráadásul az indiai ipar 
jórészt high-tech és magas feldolgozottságú termékeket gyárt (Das, 2006). Megjegyzendő azonban 
– az amúgy sem egyszerű képet tovább árnyalandó –, hogy az elmúlt évtizedekben a világgazdasá-
gi paradigmaváltás következtében lényegesen megváltozott a szolgáltatások gazdasági növekedés-
ben és területi fejlődésben játszott szerepének az értelmezése. A szolgáltatások, elsősorban az üzleti 
szolgáltatások6 ma már a modern gazdaság egyre bonyolultabb termelési és elosztási rendszereiben 
meghatározó fontosságú tényezőkké váltak, amelyek elválaszthatatlanok a gazdasági növekedés ha-
gyományos motorjának tekintett feldolgozóipari tevékenységektől (Begg, 1993; Coffey & Polèse, 
1989; Keeble, Bryson & Wood, 1997; Raffay, 2006).

Egyúttal a szolgáltatás alapú gazdasági növekedés legádázabb védelmezői sem vitatják: több ipari 
munkahelyre van szükség (akármennyire is összefonódik a két gazdasági ág). A szélesebb alapokon 
nyugvó ipari átalakítás kudarca részben a rossz politikai megközelítésből fakad. A függetlenség után 
Nehru megkísérelte az állam vezette ipari forradalmat véghezvinni. Mivel a magánszférában nem 
bízott, a vállalkozót a kormányzattal próbálta helyettesíteni, persze sikertelenül. A túlbonyolított 
adminisztráció és ellenőrzés béklyójában vergődő vállalkozások mellett az állami szektortól is meg-
tagadta az önállóságot. Minden bizonnyal a legnagyobb baklövés annak a mintegy 800 ipari ága-
zatnak a fenntartása volt, az ún. „kisipar” (small-scale industry = SSI) keretében, melynek kisüzemei 
képtelenek voltak a külföldi versenytársakkal lépést tartani. A nagyüzemeknek lehetetlenné tették 

6  Üzleti szolgáltatásokon azokat a köztes funkciókat értjük, amelyek termékek vagy más szolgáltatások előállításához inputként 
szolgálnak, és ezáltal közvetett módon részt vesznek a termelési folyamatban (vállalatvezetési tanácsadás, piackutatás, reklám, PR, 
humán erőforrásokkal kapcsolatos szolgáltatások, munkaerő-közvetítés és -képzés, számítógépes adatfeldolgozó és adatelemző 
szolgáltatások, kommunikációs szolgáltatások, pénzügyi, gazdasági, jogi és vagyonkezelői tanácsadás) (Raffay, 2006, p. 1).
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az olyan termékek gyártását, mint pl. a ceruza, cipőpaszta, gyertya, lábbeli, ruházat, miközben ezek 
az árucikkek munkahelyek millióit biztosították Kelet-Ázsiában. 1991-ig az indiai kormányok nem 
mertek hozzányúlni az „SSI szent tehenéhez”, az SSI lobby válaszintézkedéseitől tartván. Utóbb 
azután az SSI lobby fantomnak bizonyult, mely alig volt több mint néhány hivatalnok politikusokat 
visszavágással riogató szájhősködése. Az utóbbi néhány évben a védett ágazatok listáját alaposan 
megkurtították, különösebb ellenreakció nélkül.

A vidéki szegények nyomorból való kiemelésére – rövidtávon – a leghasznosabb lenne egy fenntart-
ható agrárforradalom elindítása. Az iparral szemben Indiának komoly potenciálja rejtőzik még a 
mezőgazdaságban: nagykiterjedésű művelhető területek, elegendő napfény és víz. A változáshoz, 
mindenekelőtt, a kisparaszti gazdaságok helyett az agrobizniszre7 kell fókuszálni, illetve a magántő-
két a rurális terek felé csábítani. Ehhez meg kell szüntetni az elosztási rendszerre nehezedő kontrollt, 
lehetővé kell tenni, hogy a nagykereskedők közvetlenül szerződhessenek a termelőkkel, invesztíció 
szükséges az öntözés elősegítésére, engedélyezni kell a vállalati fúziókat a mezőgazdaságban.

A gazdaságtörténet tanúsága szerint a nyugati ipari forradalom országonként más-más iparágakra 
épült. Angliában a textilipar, az Egyesült Államokban a vasútépítés volt a vezető tényező. Indiában 
is megtalálhatjuk azt a motort, melynek energiája a gazdasági fellendülést fedezte. Ez a fehérgalléros 
szolgáltatások kínálatának bővülése és világpiacra kerülése volt. A szoftver- és vállalkozásfejlesztés 
exportja 2008-ra már 35 milliárd dollárra emelkedett. Az ehhez szükséges kvalifikált, angolul be-
szélő munkaerő képzésére az indiai felsőoktatási rendszer felkészült.

A vállalkozásfejlesztést esetünkben rendkívül tágan kell értelmezni. Ide tartoznak az ún. „outsour-
cing” vagy kiszervezési folyamatok, amelyek számunkra hihetetlen méreteket értek el a legutóbbi 
dekádban. Ezek a szolgáltatások rendkívül sokrétűek. Ilyen például a könyvelés. 2003-ban mintegy 
25 000 egyesült államokbeli adófizető adóbevallását készítették Indiában. 2004-ben ez a szám 100 
000-re emelkedett. 2005-ben már 400 000 volt (Friedman, 2006, pp. 18-19). Indiában évente kb. 
70 000 hallgató végez diplomás könyvelőként, ezek zömében hazájukban kezdenek dolgozni, havi 
100 (!) dollárnak megfelelő rúpiáért (Accounting Today, 2004). Sokkal megdöbbentőbb azonban 
az egészségügyi szolgáltatások egy részének outsourcingja Indiába. Az Egyesült Államok számos 
kórházában a radiológusok indiai orvosokhoz helyezik ki a CT-, illetve MRI-képek elemzését és a 
diagnózisalkotást. Amíg az amerikai orvosok az igazak álmát alusszák, addig – valószínűleg többsé-
gében Amerikában diplomázott – indiai kollégáik dolgoznak, lévén ott nappal van. Megint mások 
a telefonos ügyfélszolgálataikat telepítik Indiába. Létezik indiai vállalkozás, amely távasszisztense-
ket kínál. Ha este nincs kedve, ideje a megrendelőnek, pl. egy PowerPoint előadás elkészítéséhez, 
rábízhatja az olcsón és jól dolgozó, képzett indiai távasszisztensére az adatgyűjtést és a prezentáció 
elkészítését, reggelre a postafiókjában lesz a kész file (Friedman, 2006).

7  Ilyenformán akár jó jelnek is tekinthető az agrobizniszben érdekelt ITC feljövetele, melynek hárommilliárd dolláros árbevétel 
mellett 503 millió dolláros profitja volt 2005-ben (a 2005. március 31-gyel végződő költségvetési évet tekintve) és India egyik fő 
innovátorának számít (Business Week, 2005. p. 45).

Mindemellett a high-tech ipar, melyben az ország szintén komoly sikereket tud felmutatni, ugyan-
csak bővül. Előfordulhat, hogy a „világ műhelye”, Kína és a „világ hátsó irodája”8, India közti kü-
lönbség lassan csökkenni fog, az indiai ipari termelés és a kínai szolgáltató szektor erősödésével 
(Das, 2006). Az Indiába irányuló outsourcing a „küldő” országnak legalább olyan hasznos, mint 
dél-ázsiai partnerének. Az USA-ból érkező megbízások indiai terjedése azt jelentette – pl. a Mic-
rosoft termékei futnak az indiai fél Intel-lelkű számítógépein, Lucent telefonokon fogadják a hívá-
sokat a Carrier masinákkal légkondicionált irodákban, és természetesen amerikai üdítőkkel frissítik 
magukat –, hogy az amerikai cégek Indiába irányuló áru- és szolgáltatásexportja az 1990-es 2,5 
milliárd dollárról 2003-ra megduplázódott (Friedman, 2006, p. 31).

Hiba lenne azt gondolnunk, hogy az outsourcing önmagában, légüres térben működhet. Szükség-
szerűen kíséri a K+F megjelenése is. Karnataka Információtechnológiai Hivatalának adatai szerint 
a Cisco Systems, az Intel, az IBM, a Texas Instruments és a GE indiai egységei már mintegy 1000 
szabadalmi bejegyzést kezdeményeztek (2004-ig) az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalánál. 
A Texas Instruments egymaga 225 amerikai szabadalmat jegyzett indiai érdekeltségeiből, mely tö-
retlenül növekszik (Friedman, 2006, p. 32).

Úgy tűnik tehát, hogy Indiában az egykor fetisizált Chota Nagpur nehézipari körzetének természeti 
erőforrásai helyett egészen más energiákra épül a fejlődés. Miután a Nehru-éra idején, 1951-ben 
Kharagpurban megalapították az ország első műszaki egyetemét, melyet további hat IIT (Indian 
Institute of Technology) követett, több százezer indiai szerzett mérnöki diplomát. Viszont ezek a 
kvalifikált emberek otthon – az elhibázott gazdaságpolitika folyományaként – nem találtak megfe-
lelő munkahelyet. Így történhetett meg, hogy 1953-ra, már 25000, a legjobb indiai műszaki egyete-
mekről kikerült fiatal dolgozott az Egyesült Államokban (Friedman, 2006, p. 91). Ezek a műszaki 
értelmiségiek, hála az indiai adófizetők pénzéből kiváló minőségűre felhozott felsőoktatásnak, je-
lentősen növelték Amerika tudáslapját. Az információtechnológiai forradalom mára lehetővé tette 
az indiaiaknak, hogy hazájuk elhagyása nélkül csatlakozzanak a globális munkaerőpiachoz, évente 
nem is kevesen. 2,5 millió frissdiplomás mellett egy sereg jól képzett, korábban háztartásbeli nő is 
helyet kér ezen a „vásártéren”. Figyelemre méltó az MBA-diplomát szerzők évenkénti száma: 89 
000! (Friedman, 2006, p. 34). Indiában az ezredfordulót követően már 2,4 millió fiatal pénzügyi és 
számviteli szakember dolgozott, míg az Egyesült Államokban 1,8 millió (Föld Napja Alapítvány, 
2006, p. 25). Az amerikai National Science Board jelentése szerint a természettudományos képzés-
ben is jelentős a legnagyobb földrész kvantitatív fejlődése. 2003-ban a világon természettudományos 
egyetemi alapképzésben részesült 2,8 millió diák közül 1,2 millió ázsiai egyetemen végzett helyi 
fiatal, 830 000 európai és 400 000 egyesült államokbeli (Friedman, 2006, p. 212). Bár a fenti szám 
jórészt kínai diákokat takar, az indiaiak részaránya is jelentős.

8  Friedman egyenesen a „világ legjelentősebb szolgáltatóközpontjának” nevezi Indiát (Friedman, 2006, p. 153).
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4. A „gondoskodó állam”
Nagyszerű lehetőség a prosperitás terjedése az országban, annál is inkább, mivel a magángazdaság 
konjunktúrájának ellenére az indiaiak jó része a legegyszerűbb javakhoz sem jut hozzá.9 Mára a 
gazdasági attitűd esetében is fordult a kocka. Amíg a szocializmust építő időkben az indusok féltek 
a növekedéstől, de büszkék voltak világszínvonalú igazságszolgáltatásukra, közigazgatásukra, rend-
őrségükre, addig a jó öreg centralizált és bürokratikus indiai állam biztos változáson megy keresztül. 
Ahol mindenképpen szükségeltetett volna – az alapoktatás megszervezése, egészségügyi szolgál-
tatások nyújtása, ivóvíz biztosítása –, ott szörnyű gyengén muzsikált. Ahol nem kellett volna jelen 
lennie, ott túlbuzgalmával a magánvállalkozásokat fojtogatta. Ez a szereptévesztéses magatartás 
csak most kezd változni. A munkavállalói jogok túlzott érvényesülése, nevezetesen az, hogy szinte 
lehetetlen volt elbocsátani egy fegyelmezetlen, rosszul teljesítő munkást, szintén a fejlődés jelentős 
gátjának mutatkozott.

Kevés dolog keseríti el úgy az indiaiakat, mint a saját bürokráciájuk. Az 1950-es években Nehru a 
Brit Birodalom utáni stabilitást és folyamatosságot kívánta fenntartani a bürokrácia erősítésével. Az 
indusok maguk is elfogadták, hogy erős állami szféra szükségeltetik a sokszínű ország egyben tartá-
sára, illetve a miniszterelnök szocializmusból és kapitalizmusból kevert gazdaságának fenntartására. 
A szocializmus szent nevében az indiai bürokrácia az olyan szabályok ezreit kreálta, melyek 40 évig 
fojtogatták a vállalkozásokat (Das, 2006).

Ha egy vállalkozó odáig jutott, hogy a szabályok dzsungelén átvergődve beindíthatta cégét, ám az 
nem volt képes profitot termelni és csődbe ment, több mint tízéves csődeljárási procedúrára számít-
hatott!

Ma már az indiaiak többsége gondolja azt, hogy ez az apparátus a fejlődés fő akadálya, a gazdasági 
reformok kerékkötője. Úgy vélik, hogy a bürokraták önzőek, haszonlesők, korruptak, akiket mun-
kaügyi törvények és élethosszig tartó szerződések védenek, így szinte felelősségre sem lehet vonni 
őket. A kivétel erősíti a szabályt alapon, említhetjük a delhi metróépítést, vagy a nemzeti főút-
rendszer bővítését. De ez azt is mutatja: milyen gyakorisággal marad alul a bürokrácia… Az indiai 
államigazgatás a kiemelkedő koponyák gyűjtőhelye. A legkiválóbb végzett hallgatók nehéz vizsgák 
teljesítése után lépnek be, de a magas IQ-juk ellenére jobbára megbuknak, mint menedzserek. En-
nek egyik oka az abnormális ösztönző-rendszer, a másik a gyerekcipőben járó gyakorlati képzés. 
Az indusok hajlamosak a világnézetüket, vagy a demokráciát felelőssé tenni a kudarcaikért, igazság 
szerint azonban az ideáik teljesíthetetlenek. Hatalmas előrelépés történt a delhi metró esetében, 
nem csak azért, mert briliáns ötlet volt, hanem mert a vezetői világos, mérhető célokat határoztak 
meg, napi monitoringgal, állhatatosan felszámolva a nehézségeket. A legtöbb indiai politikus, illetve 
köztisztviselő, ezzel ellentétben, nem képes a saját projektjét jól megtervezni, átlátni, ellenőrizni. 
Mindezért persze javarészt garantált a kudarc.

Mégis az indiai vezetés legnagyobb balsikere a közoktatás. Egy különösen sokatmondó tanulmány 

9  A CIA World Factbook 2011-es becslése szerint India lakosságának ötöde a szegénységi küszöb alatt élt (CIA.gov, é. n. c).

szerint – a kutatás vezetője Michael Kremer, a Harvard Egyetemről –, az állami általános iskolák 
négy tanára közül egy távol volt munkaidőben, a jelen lévő oktatók fele pedig nem tanított az előre 
be nem jelentett látogatások során. Más vizsgálatokból kiderül, hogy Mumbaiban, a negyedik osz-
tályosoknak nem egészen a fele képes megoldani az elsős matematika feladatokat. A tarthatatlan 
viszonyok következtében a szegényebb indiai szülők is egyre nagyobb számban veszik ki csemetéiket 
az állami általános iskolákból és átíratják őket a slumokban, illetve a rurális térségekben szaporo-
dó magániskolákba, ahol a tandíj havonta 1 és 3 amerikai dollárnak megfelelő összeg. (Indiában 
a magániskolák sora az elitnek fenntartott drága bentlakásos iskoláktól a piacokon létesített olcsó 
tanodákig terjed.) Mindemellett a magániskolák tanárainak átlagfizetése jóval szerényebb, mint az 
államiban oktató kollégáiké, ugyanakkor a diákjaik mégis jobban teljesítenek. Egy Pratham nevű 
civil szervezet friss vizsgálatából kiderül, hogy a rurális terek általános iskoláskorú gyerekeinek 16%-
a már magániskolákban tanul. Ezek a gyerekek mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgáikon 10%-kal 
magasabb pontszámot érnek el, mint az állami iskolákban tanuló kortársaik.

Az indiai oktatási elit megrettent, látva az állami iskolákból való elvándorlást és igyekszik bezáratni 
a privát intézményeket. A NIIT Technologies, magánvállalatként, 4000 képzési centrumot tart fenn 
országszerte, ez idáig sokmillió hallgatót képezett, ezzel hozzájárult Indiának az 1990-es években 
lezajlott információs forradalmához. Képzéseiket azonban nem akkreditáltatták. A sors iróniája-
ként, a törvényalkotók beismerve az állam oktatási téren elszenvedett kudarcát, egy új törvényt al-
kottak, melynek értelmében az alacsonyabb kasztokból érkezők számára helyek tarthatók fenn a ma-
gániskolákban. India sikertörténetének számos aspektusa arra tanít: ha problémákat kell megoldani, 
soha nem érdemes az „állambácsira” várni.

Az előzőekhez hasonlóan lehangoló történetet ismételhetünk meg az egészségügyi- és a vízellátás 
tekintetében, melyek már szintén – de facto – privatizáltak. Indiában az egyéni egészségvédelmi 
hozzájárulás duplája az Egyesült Államokbélinek. Magánkutak biztosítják majdnem teljes egészé-
ben az ország megnövekedett öntözőkapacitását. Újdelhiben magánemberek hozzájárulásával alter-
natív vízellátórendszert építettek, megtakarítva így a városi vízdíj több mint felét. Ugyanakkor az 
állami egészségközpontokban az orvosok 40%-a, a nővérek egyharmada nem volt a munkahelyén 
(mulasztott), a vizsgált időben. A Világbank kutatása – Jishnu Das és Jeffrey Hammer végezték – 
szerint egy ilyen egészségközpontban 50% az esély arra, hogy az oda forduló betegnek ártalmas 
terápiát rendelnek.

Hogyan lehet valakinek megmagyarázni azt az ellentmondást, amely az állam által nyújtott álta-
lános javak, mint pl. a közoktatás, egészségügyi szolgáltatások, hulladékszállítás, kötelezettsége és 
aközött feszül, hogy egyre többen választják a magánszféra ajánlatát ezeken a területeken (is)? Az 
egyik lehetséges válasz szerint az indiai politikai és igazgatási apparátus számára megállt az idő, az 
állam és a közszolgálat, illetve az emberi szükségletek találkozásában bízva. Az indiai demokrácia 
politikusai zsákmánynak tekintik az igazgatási rendszert, ahol saját klientúrájuk számára teremtenek 
állásokat és jövedelmet. Az indiai állam nem hoz létre közjavakat, ellenben magánvagyont azoknak, 
akik a hatalmat gyakorolják. Következésképpen az indiai állam „természetellenes ösztönzők rejt-
vénye, melyet elszámoltatni majdnem lehetetlen”, állapítja meg a politológus Pratap Bhanu Mehta 
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(Das, 2006). Samuel Paul, aktivista és kutató, az indiai közszolgálatról készített tanulmányában így 
fogalmaz: „a kormányzás minősége ijesztő”. Mehta a The Hindu hasábjain fejti ki: „A választási for-
dulat az állam elleni tiltakozás, nem a piacgazdasággal szembeni vétó. A hatalom birtokosai elleni 
lázadás, nem a gazdagokkal szembeni. Ez annak a ténynek a megtestesülése, hogy az állam reformjai 
nem jutottak elég messzire (Mehta, 2004).

5. A növekedés ára
Mint már fentebb láttattuk, az indiai növekedés ragyogó eredményeit hosszan lehetne sorolni. Fi-
gyelemre méltó az is, hogy a népességnek az a hányada, amely – a szegénység félhivatalos megha-
tározása szerint – napi egy dollárnál kevesebből él, 1980 és 2001 között, több mint 50%-ról 35%-ra 
csökkent. Egyidejűleg az ENSZ Fejlesztési Programja által nyilvántartott HDI mutató esetében 
már nem beszélhetünk kiemelkedő eredményekről. India 177 ország közül a 127. Bangalore modern 
nagyvárosától távol, még mindig 800 millió indiai él napi kettő dollárnál kevesebből. 250 millió 
ember szenved a hiányos táplálkozás miatt. A világszínvonalú egyetemekről kikerülő diplomások 
és a PhD fokozatot szerzők kontrasztjaként az átlagos indiai öt osztályt végez, a lányok átlagosan 
eggyel kevesebbet.

A New York-i Blacksmith Institute kutatásai alapján felállított, a Világ legszennyezettebb területeit 
felvonultató listán több indiait is találunk, kettő a „Top 10-ben” is szerepel. Az Orissában lévő Su-
kinda-völgy kirívó nehézfém-szennyezettségével, a gujarati Vapi ezen kívül még egyéb vegyi anya-
gokkal való terheltsége folytán került fel a Földünk tíz legszennyezettebb helyét mutató térképre 
(Blacksmith Institute, 2007).

A gazdasági növekedés árnyoldalainak említésekor szükséges utalnunk a fosszilis energiahordozókra 
alapozott erőforrásokra, melyek felhasználásával a légszennyezettség nagy mértékben növekedett és 
mértékét tekintve a globális folyamatokra is komoly hatással van (1. és 2. táblázat).

1. táblázat: Fosszilis energiahordozók felhasználásának trendjei 
 a vezető gazdaságokban 2004-ben

Ország
Szénfelhasználás 
olaj egyenérték 

(millió t)
Olajfelhasználás 

(millió t)
Fejenkénti  

olajfelhasználás 
(liter/év) 

Nettó olajimport 
(millió hordó10)

Olajimport 
arány (%)

Kína 957 6,7 302,08 3,2 48

India 205 2,6 143,09 1,7 65

Németo. 86 2,6 1891,95 2,6 100

Japán 121 5,3 2416,60 5,3 100

USA 564 20,5 4022,37 13,3 65

Forrás: A világ helyzete 2006. Föld Napja Alapítvány, Bp., p. 28. (módosítva)

10  A hordó (barrel) a kőolaj mennyiségének mérésére általánosan használt űrmérték. 1 barrel = 0,158987 m3 = 158,987146 liter.

2. táblázat: A legnagyobb gazdaságok szénkibocsátása 2004-ben,  
és a növekedés mértéke, 1990-2004

Ország vagy 
nagyrégió

Szénkibocsátás 
(millió t)

Fejenkénti  
szénkibocsátás (t)

Szénkibocsátás  
a GDP egységére 

(PPP) lebontva  
(t/millió USD)

Szénkibocsátás 
növekedése  

1990-2004 (%)

Kína 1021 0,8 158 + 67

India 301 0,3 99 + 88

Európa 955 2,5 94 + 6

Japán 338 2,7 95 + 23

USA 1616 5,5 147 + 19

Forrás: A világ helyzete 2006. Föld Napja Alapítvány, Bp., p. 29.

6. Népi hatalom
India nagysága az önmagában bízó, rugalmas népében rejlik. Képesek kedvező időszakokban fele-
melkedni, vagy ha rosszabbra fordul, túlélni. Ha nem kapnak megfelelő szolgáltatásokat az állami 
iskolarendszerben és egészségügyi ellátásban, olcsó magániskolákat és kórházakat nyitnak a slu-
mokban. Az indiai vállalkozók megacélosodtak, nem csak a verseny miatt, hanem a korábban rájuk 
nehezedő állami nyomás következtében is. Összegezve: az indiai társadalom győzedelmeskedett az 
állam fölött.

Paul Johnson brit történész írja a Forbes magazin 2004. június 21-i számában: „India is jó példa. 
A hindu vallás természetéből adódóan toleráns, a maga furcsa módján megengedő. Magukra ha-
gyatva az indiaiak (ahogy a kínaiak is) mindig prosperáló közösségeket alkotnak. Vegyük például 
az Ugandában élt indiai közösséget, akiket a szörnyű diktátor, Idi Amin száműzött, és akiket a 
sokkal toleránsabb brit közösség befogadott. Most több milliomos van köztük, mint bármely más, 
Nagy-Britanniába újonnan bevándoroltak közt. Ez is jól példázza, hogy a kemény munka, az erős 
családi kötelékek, és az odaadó tanulás milyen messzire juttatja azokat, akiket minden földi vagyo-
nuktól megfosztottak.” (Johnson, 2004).

Ugyanakkor a megtett hosszú út során az állam nem csak negatív szereplő volt. A piacok nem mű-
ködhetnek vákuumban. Szükségesek a szabályozók és intézmények, ahogyan a futballpályán a bírók, 
a vitás esetek eldöntéséhez. Ezek az intézmények nem maguktól lesznek, felállításuk időigényes. 
Mindemellett az indiai állam legnagyobb teljesítménye a közszféra megteremtése, illetve a világ 
– társadalmát tekintve – legváltozatosabb országának viszonylagos nyugalomban történő egyben 
tartása 75 éve. A függetlenség óta megszakítás nélkül működő demokrácia, szabad választásokkal. 
A 3,5 millió községi képviselőjéből 1,2 millió nő. Ezek olyan, büszkeségre okot adó tények, amelyek 
különösen figyelemre méltóak egy gyakran ügyetlenkedő, katasztrofális végrehajtási szakértelemmel 
rendelkező, a napi kormányzás során időről-időre kudarcot valló állami irányítás esetében.
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Az ország népességének fele 25 év alatti (555 millió ember). A jelenlegi gazdasági növekedés indu-
kálta kedvező folyamatokra alapozva India egyre nagyobb mértékben lesz képes a munkaerőpiacát 
bővíteni, és nem kell aggódnia az elöregedő társadalma miatt. Ez az, amit a közgazdászok „de-
mográfiai jutaléknak” neveznek, és ami segíthet elérni – India történetében először – azt, hogy a 
lakosság döntő többségének nem kell aggódnia az alapszükségleteinek kielégítése miatt (Das, 2006). 
Mindez azt is jelenti, hogy tíz indiai háztartás közül hatban van legalább egy potenciális zippy. Ben-
nük nem csak a jó állások iránti felgyülemlett vágy munkálkodik, hanem magasabb életszínvonalra 
vágynak (Friedman, 2006, p. 153).

A gazdasági liberalizáció, a reformok, a növekedés, a „világ hátsó irodája” lét azonban fabatkát sem 
ér, ha India felett állandóan ott lebeg a ciklikus konfliktusok Damoklész kardja. A kashmiri kérdés 
miatt kirobbanó viszályok Pakisztánnal, az állandó terrorfenyegetettség, a nukleáris konfliktus le-
hetősége befektetők garmadáját riaszthatják el a dél-ázsiai üzletektől, megakasztva így az ígéretes 
növekedést, India regionális hatalmi törekvéseinek továbbgondolását is. Honnan ered a világbékét 
is veszélyeztető, a szubkontinensen a terrorizmus melegágyát jelentő kashmiri konfliktus? Melyek a 
jellemzői, megoldási lehetőségei?

7. A terrorizmus réme Indiában
A University of British Columbia keretein belül működő Human Security Centre 2005-ös jelentése 
szerint, 1946 és 2003 között India szenvedte el a Világon a második legtöbb konfliktust (Human 
Security Report, 2005, p. 27) (3. táblázat). Konfliktus-éveinek száma 156 volt, ez az 58 éves periódus 
alatt évi 2,7 fegyveres összecsapást jelentett.

Ezeknek a konfliktus-éveknek csak töredékét adták India nemzetközi szintéren viselt formális há-
borúi, Pakisztán ellen 1947-48-ban, 1965-ben és 1971-ben, illetve Kína ellen 1962-ben. A fegyveres 
összecsapások döntő részét az államon belüli konfliktusok jelentették, melyeknek elsöprő részét Új-
delhi szeparatista, terrorista csoportoknak minősített szervezetekkel vívta. A dél-ázsiai terrorizmus-
sal foglalkozó internetes portál (South Asia Terrorism Portal) adatai szerint, csak az 1994 és 2021 
közötti időszakban, majdnem 70 000-en estek áldozatul az ország alacsony intenzitású konfliktu-
sainak (4. táblázat) (South Asia Terrorism Portal, 2022). F. Gregory Gause számításai alapján, a 
demokratikus országokban elkövetett terrorcselekmények 75%-át Indiában regisztrálhatjuk (Gause, 
2006). Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának globális terrorizmusról készült 
jelentéséből (Patterns of Global Terrorism Report 2000-2003) tudjuk, hogy a Világ legnépesebb de-
mokráciájában 203 nemzetközi terrorista szervezet által elkövetett akciót regisztráltak 2000 és 2003 
között (U.S. Department of State, 2017). Az országban nem csak a nemzetközi terrorhálózatok 
fejtik ki brutális tevékenységüket, hanem azoknál jóval nagyobb számban a regionális szervezetek 
is, melyek általában az elszakadást határozták meg célként.

3. táblázat: A leginkább konfliktus sújtotta országok 1946-2003 között

Konfliktus-év12 Állam Konfliktus-év Állam

232 Burma (Mianmar) 40 Csád

156 India 40 Dél-Afrikai Köztársaság

88 Etiópia 40 Indonézia

86 Fülöp-szigetek 38 Portugália

79 Izrael 36 Portugália

77 Egyesült Királyság 36 Vietnami Köztársaság

66 Franciaország 35 Thaiföld

60 Irak 34 Szudán

60 Vietnámi Demokratikus Közt. 33 Guatemala

51 Oroszország (SZU) 31 Uganda

49 Egyesült Államok 31 Líbia

48 Irán 31 Törökország

44 Angola 31 Ausztrália

42 Kolumbia

Forrás: Human Security Report 2005, p. 27.

Az adatokból kitűnik, hogy rettenetes tehertételt jelent az erőszak az országnak. Ha tovább vizsgál-
juk ezeket a – megdöbbentő emberi tragédiákat takaró – számokat, az erőszakcselekmények meg-
lehetős idő- és térbeli koncentráltságát fedezhetjük fel (4., 5. és 6. táblázat, illetve 2. ábra), melyben 
kiugróan magas – közel ¾ – a Jammu és Kashmir területén elhunytak száma, 1988-2021 között 
több, mint 48000 ember, vagyis Nagykanizsa teljes lakossága (Wilhelm & Zagyi, 2019).

12  Az egy naptári éven belüli fegyveres konfliktusok (külső, belső) szorozva a periódus éveinek számával, vagyis 58-cal.
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4. táblázat: A terrorizmussal összefüggő erőszakcselekményekben  
elhunytak száma Indiában 1994-2021 között

Év
Áldozatok száma (az összes százalékában)

Terrorista Polgári Biztonsági Összesen

1994 1919 (47,6) 1696 (42,1) 417 (10,3) 4032

1995 1603 (41,3) 1779 (46,0) 493 (12,7) 3875

1996 1482 (35,5) 2084 (49,8) 615 (14,7) 4181

1997 1734 (42,1) 1740 (42,3) 641 (15,6) 4115

1998 1419 (37,7) 1819 (48,3) 526 (14,0) 3764

1999 1614 (43,0) 1377 (36,7) 763 (20,3) 3754

2000 2384 (48,0) 1803 (36,2) 788 (15,8) 4975

2001 3425 (58,7) 1693 (29,0) 721 (12,3) 5839

2002 2176 (54,8) 1174 (29,5) 623 (15,7) 3973

2003 2095 (56,6) 1187 (32,1) 420 (11,3) 3702

2004 1322 (50,0) 886 (33,5) 434 (16,5) 2642

2005 1319 (52,4) 913 (36,2) 287 (11,4) 2519

2006 1283 (45,9) 966 (34,6) 400 (14,3) 2795

2007 1219 (45,0) 932 (34,5) 439 (16,2) 2703

2008 1232 (47,3) 915 (35,1) 366 (14,0) 2605

2009 1112 (49,1) 685 (30,3) 435 (19,2) 2263

2010 747 (39,6) 757 (40,2) 359 (19,1) 1884

2011 465 (43,9) 393 (37,1) 199 (18,8) 1059

2012 429 (51,3) 274 (32,7) 132 (15,8) 837

2013 386 (44,2) 308 (35,3) 177 (20,3) 873

2014 441 (43,6) 400 (39,5) 167 (16,5) 1012

2015 398 (54,6) 176 (24,1) 152 (20,9) 729

2016 525 (57,9) 204 (22,5) 178 (19,6) 907

2017 437 (53,8) 202 (24,9) 172 (21,2) 812

2018 540 (57,4) 217 (23,1) 183 (19,5) 940

2019 330 (53,1) 159 (25,6) 132 (21,3) 621

2020 385 (65,1) 100 (16,9) 106 (17,9) 591

2021 330 (61,8) 107 (20,0) 97 (18,2) 534

Összesen 32751 (47,8) 24946 (36,4) 10422 (15,2) 68536*

*A „nem meghatározott” kategóriába tartozó 417 elhunyttal együtt. 
Forrás: www.satp.org alapján szerkesztette a szerző 

1. ábra: Az Indiában elkövetett halálos terrorcselekmények  
és áldozataik száma (2000-2021)
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Forrás: www.satp.org alapján szerkesztette a szerző

Az indiai terrorista aktivitás nagymértékben erősíti a nacionalizmust, melynek hatására félkatonai 
szervezetek alakulnak, fokozva az erőszak megnyilvánulásait. A paramilitáris erők számának utóbbi 
időkben tapasztalt növekedése a globális biztonság szempontjából az egyik legszembetűnőbb fej-
lemény. A térség három legnagyobb hadsereget felvonultatni képes országa – Oroszország, Kína, 
India – esetében a félkatonai szervezetek a fegyveres erők harmadát-felét teszik ki (Human Security 
Report, 2005, p. 37). Ez a jelenség Indiában mindenképpen, de Ázsia esetében is szinte általánosnak 
mondható. 1975 és 1996 között a fegyveres erők lakossághoz viszonyított aránya Thaiföldön 29%-
kal, Burmában 42%-kal, Kínában 63%-kal, Pakisztánban 64%-kal, Indiában 71%-kal, Srí Lankán 
81%-kal nőtt (Collier, 1999).

Hogyan jelenik meg ez a túltengő erőszak egy olyan ország lakosainak gondolkodásában, ahol a tud-
valévően békés és toleráns hindu vallásúak többségben vannak? A Human Security Centre megbí-
zásából végzett, 11 országra kiterjedő (Brazília, Kanada, Franciaország, India, Japán, Oroszország, 
Dél-Afrikai Köztársaság, Thaiföld, Törökország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok), 2003-as 
felmérés alapján igyekeztek meghatározni a „félelem földrajzát”. A különböző brutális események-
hez való individuális viszonyt firtató kérdésekre a következő válaszok érkeztek.

Bűncselekmény áldozatául válástól tart a megkérdezettek 27%-a, 15%-a a terrorizmustól fél legin-
kább, egészségügyi vagy gazdasági fenyegetettségtől retteg 13%, balesettől vagy természeti csapástól 
12% és háborútól 8%. Az indiai válaszadók nem kevesebb, mint 51%-a a terrorizmustól fél legjobban. 
15%-uk a háborút jelölte meg, mint a személyes biztonságukat leginkább fenyegető rémet. Ugyan-
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akkor a megkérdezett indiaiak 1%-a (Japánnal megegyezően) élt meg az előző öt évben erőszakot/
bűncselekményt (szemben a brazilok 20 és a dél-afrikaiak 15%-ával). A megkérdezett indiaiak szin-
tén 1%-a mondta, hogy családtagjait érte erőszak az elmúlt öt évben, ez az arány a japánoknál már 
4% volt. Mindemellett a meginterjúvolt indiaiak 10%-a (a legalacsonyabb szám az országok között) 
tartott attól, hogy a következő egy évben bűncselekmény áldozatává válik (a japánok 14%-a, de a 
brazilok 75%-a!). Annak ellenére, hogy Indiában a legtöbben a terrorizmustól tartanak, mindössze 
7%-uk mondta elsődleges állami célnak a terrorizmus elleni harcot, szemben a kormányzati gazda-
sági tevékenységgel (53%)(Human Security Report, 2005, pp. 50-54).

Mindebből következik, hogy a megkérdezett állampolgárok közül az indiaiak szembesülnek legke-
vésbé a „nyugati” típusú bűnözéssel, pl. lopással, rablással, betörésekkel stb. Az igazi problémát a 
terrorizmus jelenti számukra, ezen belül pedig a kasmíri viszály.

8. A kasmíri konfliktus problémaköre
Az Indiai Köztársaság Dél-Ázsia vezető hatalma. Ezt a pozícióját azonban olykor szomszédai meg-
kérdőjelezik, pl. a kínai-indiai háború során 1962-ben, amelynek lezárultával a Középső Birodalom 
területeket foglalt el a Himalája vidékén, de leginkább Pakisztán – az ősellenség –, mellyel formális 
és gerillaháborúk sorát vívta. A két, egykor Brit India részét képező állam konfliktusai szinte kivétel 
nélkül Kasmír hovatartozásának tisztázatlansága miatt robbantak ki. Ezekre a hajdan elszigeteltnek 
tűnő öldöklésekre a Világ közvéleménye közömbösen tekintett, egészen a legutóbbi időkig, amikor 
Pakisztán is nyilvánvalóvá tette: rendelkezik atomfegyverrel és azt szükség esetén be is veti (Wil-
helm et al., 2006).

A probléma gyökere a régmúltba nyúlik vissza, de a viszály mai formájában az 1947-es függetlene-
dési eseményekhez kapcsolódik. Vajon nem egyébbel állunk-e szemben, mint a Hartshorne-modell 
pesszimista dél-ázsiai manifesztációjával? A modell alapján – a mi értelmezésünk szerint – egy ál-
lamban kohéziót jelent a közös nyelv és kultúra, tartós és békés történelmi együttélés, erős gazda-
sági és hatalmi központ centrális jelenléte, természetes határok (tengerpart, hegyláncok, folyamok, 
sivatagok), ritkán benépesült határvidékek. Széthúzó erőként jelenhet meg a nyelvi, kulturális sok-
színűség, a nagyszámú kisebbség, rövid történelmi együttélés, az erős gazdasági és hatalmi központ 
hiánya, vagy polarizált megjelenése, mesterséges határok, sűrűn benépesült határvidékek. Centrifu-
gális erőként értelmezhetők még a jelentős területi-gazdasági differenciák, a bezárkózás és gazdasági 
nacionalizmus, továbbá a vitatott határvonalak.

A modellbe “életet lehelve” megállapíthatjuk, hogy az indiai történelem során a brit hatalom volt az 
első, amely az egész szubkontinensre kiterjedő fennhatóságot jelentett. Megteremtette a Pax Bri-
tannica-t, viszont meghagyta a korábbi politikai rendszer számos elemét, így a hercegi államok sora 
egzisztált, tudomást sem véve az angolszászok “divide et impera” taktikájáról. Az Indiai Köztársa-
ságban – helyi használatban – 22 hivatalos nyelvet ismernek el, ezeken kívül legalább 1500 nyelvet 
és dialektust beszélnek még az országban. Az indiai államok alapvetően a legjelentősebb nyelvek 

határait követik (2. ábra), vagyis nem beszélhetünk egységes indiai nyelvről. A jelenlegi főváros Új-
delhi nem a legjelentősebb gazdasági központ és még csak nem is centrális elhelyezkedésű. Sokkal 
inkább Mumbai (Bombay) az ország gazdasági fővárosa, ugyanakkor sokan Kolkata-t (Calcutta) 
tartják kulturális fővárosnak. A legdinamikusabban fejlődő városok ugyanakkor délen találhatók, a 
legjelentősebbek: Bangalore, Chennai, Hyderabad (utóbbit a számítógépiparra utalva találóan Cy-
berabad-ként is emlegetik).

India határainak jelentős része a tökéletes természetes határok közé sorolható, hiszen jórészt ten-
gerpart. Magashegységek gerincrégióiban szintén hosszan húzódó határai vannak. A Thar-sivatag 
ugyancsak kedvező természetes határt jelent. Mindezek ellenére India határainak egy része vitatott, 
a már említett Kínával és Pakisztánnal sem sikerült dűlőre jutni ebben a kérdésben. Előbbivel – a 
kínaiak szerint – a disputát, a gyarmati időkben megállapított, vagyis az akkori „Ázsia beteg embe-
rére” kényszerített diktátum okozza. Utóbbival a nézeteltérést, többek között, a Sir Cyril Radcliffe 
által térképre vetett határvonal eredményezi, melynek kiindulópontja főleg a vallási megoszlás volt. 
Ugyanakkor India határvidékeinek jó része sűrűn benépesült. A Pakisztánnal szomszédos Punjab 
vidéke, a nepáli határrégió és a Föld egyik legsűrűbben lakott térsége; Bengál, amely Bangladessel 
képez közös határt.

2. ábra: India szubnacionális egységei 2017-ben

Forrás: a szerző saját szerkesztése
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A regionális különbségek számottevőek Indiában. Ez tetten érhető majdnem minden humán (HDI) 
és gazdasági fejlettségre vonatkozó mutatóban is (Wilhelm 2011; Zagyi et al., 2021). Végül idézzük 
fel a modell kulturális sokszínűségre vonatkozó részét. Indiában a vallásnak különös jelentősége 
van, egyben kulturális identitást is jelent. A 2011-es népszámlálás hivatalos adatai szerint az ország 
lakosságának 80%-a hindu, 14,2%-a muszlim, 2,3%-a keresztény, 1,7%-a szikh, 0,7% buddhista, 
0,4% dzsainista, 0,66%-uk egyéb vallást követ (majdnem 8.000.000 ember!), 0,24% nem tartja ma-
gát vallásosnak. A népesség döntő részét kitevő, kétség kívül a legősibb világvallást követő hinduk 
esetében sem beszélhetünk egységes vallási rendszerről, számtalan vallási irányzat, vallásgyakorlási 
forma él egymás mellett. Egyúttal a kasztrendszer is számtalan társadalmi dimenziót jelent (Wil-
helm, 2018).

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a Hartshorne-modell szerint Indiában az államra jóval több a 
centrifugális erő hat, mint centripetális. A kasmíri konfliktus esetében is a szubkontinens szepara-
tista mozgalmainak egyike működik, amely a legrégebben veszélyezteti az állam egységét. A továb-
biakban a viszály eredetét földrajzi megközelítésben igyekszünk bemutatni.

A második világégést követően – főleg egy újabb, globális pusztítás megakadályozásának elkerülésé-
re – létrejött Egyesült Nemzetek Szervezetének San Franciscoi Konferenciáján (1945. április-június) 
ülésező küldöttségek az egyik legfontosabb küldetésként a világbéke fenntartását jelölték meg. Ezen 
cél gyakorlati alkalmazása mindenekelőtt a konfliktus-térségekben való fizikai megjelenést feltétele-
zi. Paradox módon a békefenntartó missziókban az a Pakisztán a legaktívabb – a legtöbb kéksisakost 
küldve –, mely közel 75 éve nem tud Indiával egyezségre jutni Kasmír hovatartozását illetően. A két 
állam között húzódó tűzszüneti vonal (LoC = Line of Control) (3. ábra), jórészt inkább állandósult 
frontvonal, mentén álltak munkába az ENSZ története során másodszor13 békefenntartók, akiknek 
a szerepe egyre halványul. Az 1972-es Shimlai Egyezmény óta India nem engedélyezi a tűzszüneti 
vonal mentén a megfigyelők munkáját, ugyanakkor Srinagarban továbbra is működik egy, az ENSZ 
által működtetett iroda, a korábbihoz hasonló feladatkörrel.

Kőrösi Csoma Sándor Kasmírt, kortársaival egyetemben, még a „Boldog Völgy” országának nevezte, 
miután 1820-ban, egyhónapos srinagari tartózkodást követően valós képet alkothatott a természeti 
szépségekben bővelkedő, gazdag és békés területről. Mi változott meg ebben a földi Paradicsomban 
az utóbbi évtizedekben, mi az oka annak, hogy a Világ egyik legtartósabb és legvéresebb konflik-
tus-sorozata zajlik a tehetetlen nemzetközi szervezetek és nagyhatalmak szeme láttára? Miért vív 
egymással költséges háborúkat a számos egyéb problémával sújtott két ország?

Kasmír 228.000 km2-es területével az egykori Brit India legnagyobb fejedelemségének számított 
(Szegedi & Wilhelm, 2008). Sokáig Jammuval együtt az Indiai Köztársaság legészakibb tagállama 
volt (2. ábra). 1947-től pakisztáni megszállás alatt áll a tartomány északi és nyugati része, mintegy 
84.000 km2. Észak-keleten az 1962-es kínai-indiai háború óta, a rendkívül gyéren lakott ladakhi 
Szóda- és Lingzi Thang-fennsík 35 000 km2-ét Kína vallja magáénak. (Más források szerint Jammu 
és Kashmir kiterjedése csak 222.236 km2, amelyből 78.932 km2-t foglalt el Pakisztán.) (Gordon, 

13  Az első békekontingenst (UNTSO = United Nations Truce Supervision Operation) a Közel-Keleten „vetették be” 1948-ban.

1998, p. 191). India ezen közigazgatási egysége a 3.287.590 km2-es országterület közel 7%-a, tény-
leges indiai ellenőrzés alatt azonban csak India teljes területéhez viszonyítva 3,3-3,4% áll.

A vad, eljegesedett hegyvidéket kiemelkedő fontosságú hágók szabdalják: a Karakoram-hágó Bel-
ső-Ázsia irányába, a Kunjerab-hágó és a Minthaka-hágó Közép-Ázsia felé. Az államon belül igen 
fontos a Banihal-hágó (Jammu-Srinagar), a Zoji-hágó (Srinagar-Dras), a Kardung-hágó (Leh-Ka-
rakorum-hágó).

A Kasmír-völgy nagyon kellemes a trópusi körülmények közül menekülő emberek számára. Nem 
véletlen, hogy a mogul uralkodók egyik legkedveltebb pihenőhelyeként vált ismertté Srinagar, 
melyet pazar kertjei, pompás palotái, fenséges mecsetjei miatt neveztek “földi Paradicsomnak”.  
Az itteni klíma hasonlít leginkább a Nyugat- és Közép-Európában tapasztalhatóra, így az európaiak 
is szívesen időztek itt.

3. ábra: A megosztott Jammu és Kashmir 

Forrás: http://www.hkvysehrad.cz/mapy/kashmir_UNMOGIP.gif alapján 
szerkesztette a szerző
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A muszlim hódítók megjelenése a területen (11.-12. század) az a változás, amely a mai napig az egyik 
legfontosabb tényező Jammu és Kashmir életében. Az államban mind a síitáknak, mind a szunni-
táknak jelentős közössége él. Kashmirban alapvető szerepet a Delhi Szultanátus, majd a Mogul 
Birodalom játszott.

A 19. század közepére a britek az indiai szubkontinens elvitathatatlan uralkodóivá váltak. A biro-
dalom két eltérő politikai entitásból tevődött össze: egyrészről Brit Indiából, amely közvetlenül a 
brit kormány és a brit korona fennhatósága alá tartozott, másrészről az Indiai hercegi államokból, 
melyeket saját uralkodóik irányítottak a brit koronához fűződő hűbéri viszonyuk függvényében. Ezt 
a rendszert a Királynő 1858-as kiáltványa intézményesítette. A kiáltvány lefektette az Indiai hercegi 
államokkal kapcsolatos brit politika alapjait. Ez a dokumentum egyértelműen kihangsúlyozta az 
India politikai összetételében meglévő dualizmust.

Jammu és Kashmir az 562 indiai hercegi állam közül a legnagyobb volt és az Indiai Brit Birodalom 
területének mintegy egyharmadát tette ki (Lamb, 1992, p. 4). Az Indiai hercegi államok alkot-
mány-elméletileg jelentősen elkülönültek a tulajdonképpeni Brit Indiától, mert közvetlenül a Brit 
Koronának fogadtak hűséget. Az indiai hercegi államok uralkodói azáltal váltak az Indiai Birodalom 
részévé, hogy elismerték a Brit Korona fennhatóságát. Miután elfogadták az Indiai Kormányról 
szóló 1935. évi törvényt, a Brit Korona fennhatóságát a hercegi államok felett a Korona Képviselője 
gyakorolta. A gyakorlatban Brit India főkormányzója és a Korona Képviselője egy személy volt. Az 
utolsó, aki ezt a két tisztséget betöltötte, Lord Mountbatten tengernagy volt (Wilhelm, 2002; Wil-
helm & Zagyi, 2019).

Jammu és Kashmir Államot a Lahorei és az Amritsari Szerződés hozta létre. Jammu maharadzsája, 
Gulab Singh és a brit kormány 1846. március 16-án írta alá az Amritsari Szerződést. Ez a szerződés 
rendelkezett úgy, hogy a Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit és Baltistan tartományok feletti fenn-
hatóságot átruházzák Gulab Singh maharadzsára. A maharadzsa önállóan rendelkezhetett a fent 
említett területek belügyei felett is. Cserében, azonban Gulab Singhnek el kellett ismernie a brit 
fennhatóságot (Wilhelm, 2002).

A 20. század elején megkezdődött a brit uralom rohamos gyengülése, Brit Indiában éppen kiala-
kulóban volt a nemzeti erők mozgalma, melyet az Indiai Nemzeti Kongresszus képviselt, amikor 
Kasmírban 1927-ben létrehozták az Össz-Indiai Hercegi Államok Népkonferenciáját. A konferen-
ciát Sheikh Abdullah vezette, aki a kor egyik legjelentősebb politikai alakja volt. A Konferencia 
végső célként a felelős önkormányzás megteremtését tűzte ki. Az államok mozgalma bizonyos mér-
tékben integrálódott az általános nemzeti mozgalomba. 1932-ben Sheikh Abdullah létrehozta az 
Össz-Jammu és Kashmir Muszlim Konferenciát, amelyet 1939-ben megújítottak és átkereszteltek 
Nemzeti Konferenciává, válaszul arra az igényre, hogy az egész lakosságot be kell vonni az önkor-
mányzásért vívott harcba. Ettől kezdve a párt egy progresszív, világi mozgalom alapját képezte és 
Sheikh Abdullah Kasmír politikai életének népszerű vezéralakjává vált. Azonban az Indiai Nem-
zeti Kongresszus és a Muszlim Liga konfliktusa nem kerülte el Kasmírt. Az utóbbit a Muszlim 
Konferencia képviselte, Ghulam Abbas vezetésével. A két párt közötti ellentét végül is ugyanolyan 
konfliktushoz vezetett, mint amilyet Brit India esetében már láttunk.

A brit fennhatóság kérdéséről végül az Indiai Függetlenségi Törvény rendelkezett, amelynek 7. cik-
kelyében a következő áll: „Őfelsége hűbéri hatalma a hercegi államok felett hatályát veszti” (Hus-
sain, 1998, p. 4). Így az uralkodók mentesülnek a Koronával szembeni összes kötelezettségük alól. 
Ezen rendelkezések jogkövetkezményeként az összes hercegi állam függetlenné és szuverénné lett. 
India azonban világosan kifejezésre juttatta: nem hajlandó ezeket önálló államokként elismerni és 
nyomatékosan azt tanácsolta nekik, hogy csatlakozzanak vagy hozzá, vagy Pakisztánhoz. 1947. au-
gusztus 15-ig Junagadh, Hyderabad és Kashmir kivételével az összes hercegi állam csatlakozott 
Indiához vagy Pakisztánhoz, összhangban azzal az elvvel, amelyen Brit India területi felosztása 
alapult (Hussain, 1998, p. 5).

A területi felosztás idején a helyzet Kashmirban eléggé egyedi volt, hiszen belső különbségei, tör-
ténelme során még soha nem látott feszültséghez vezettek. A 13. század óta, amikor a muszlim hit 
először vált többségi vallássá Kasmírban, a muszlimok és hinduk viszonylagos békében és egyet-
értésben éltek egymással. A vallási különbségek nem váltottak ki jelentős konfliktusokat a régió-
ban, mivel bizonyos értelemben mindig is sokvallású, többnyelvű és soknemzetiségű állam volt. 
A kashmiri hinduk, akiket panditoknak is neveztek, és a muszlimok ugyanazokat a helyi szenteket 
tisztelték, ugyanazokon a kegyhelyeken imádkoztak (Hermann, 2005). Több, mint hétszáz éven át 
a „kashmiriság, kashmirizmus” – amely barátságosságot és vallási toleranciát jelentett – láthatatlan 
megállapodás, útmutató volt az embereknek. Olyan legendás volt a kashmiri barátság és erőszak-
mentesség szelleme, hogy Mohandas Gandhi, látva a hindu-muszlim összecsapásokat Indiában, ezt 
mondta: „Ha látok némi reménysugarat, akkor csak Kashmirban” (Wilhelm & Zagyi, 2019). Az 
1947-es tragédia és a Kashmir birtoklásáért azóta is tartó állandó harc, nem kevesebb, mint a vallási 
toleranciára és egyszerű barátságosságra épülő hétszáz éves azonosságtudat tönkretétele és kulturális 
megsemmisítése.

A hatalom-átruházás pillanatában Jammu és Kashmir állam lakosságának 77%-a volt muszlim, 
azonban az uralkodó hindu maharadzsa volt. Az állam földrajzi elhelyezkedése olyan, hogy elmé-
letben mindkét államhoz csatlakozhatott volna, bár volt néhány olyan elem, amely révén szorosabb 
volt a kapcsolat Pakisztánnal. Az állam gazdasága összefonódott a későbbi Pakisztán területével, 
legfontosabb közlekedési összeköttetései a külvilággal, az egyetlen egész éven át járható út és a vas-
úti összeköttetés is Pakisztánon át vezetett, emellett Jammu és Kashmir folyói nélkülözhetetlenek 
voltak Pakisztán mezőgazdasága számára.

Indiának is, Pakisztánnak is hallatlan fontos ez a terület, kiváltképpen az északi határ védelmében 
betöltött stratégiai jelentősége miatt. A hagyományos “India kapuja”, a Khaibar-hágó ellenőrzésére 
is lehetőség nyílik erről a vidékről. Geopolitikai helyzete rendkívül figyelemre méltó – amely az 
afganisztáni háborúk óta még kifejezettebb –, mivel a kínai, az orosz, a muszlim és a buddhista 
tömb, illetve a hindu kultúrkör metszéspontjában helyezkedik el. Emellett Pakisztán állítása szerint 
az ország nem teljes a muszlim enkláve nélkül, India a maga részéről azonban azt akarta demonst-
rálni, hogy az iszlám hitű lakosság együtt tud/tudhat élni a hindu többséggel.

1947-től a kasmíri viszály állandó ciklikus mozgásban van. Egyfajta „alacsony intenzitású” konflik-
tus kontinuus jelenléte (Csicsmann, 2004, pp. 1-2) folyamatosan mérgezi a két ország viszonyát 
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(Chadha, 2005). A vélt, vagy valós sérelmek katalizálta válság az 1972-től napjainkig tartó idő-
szakban néhány esetben majdnem elérte azt az ingerküszöböt, amelytől egyenes és gyors út vezetett 
volna a háborúig. Az időközben átalakult világpolitikai erőviszonyok tovább sokszorozták, illetve 
árnyalták a térség amúgy is számos problémáját (Csicsmann, 2004; Hermann, 2005; Wilhelm & 
Zagyi, 2019). Ez a konfrontáció azért jelent különösen nagy biztonsági kockázatot, mert már mind-
két állam rendelkezik atomfegyverrel. Az indiai és a pakisztáni – hol titkolt, hol vállalt – katonai 
célú atomprogram mindkét országban az 1960-as években indulhatott, és 1998 tavaszán érkezett 
abba a fázisba, hogy a két fél bevethető nukleáris fegyverrel rendelkezett. Megszületett a szélsősége-
sek által „iszlám”, illetve „hindu” atombombaként üdvözölt fegyver, bár Pakisztán és India vezetői is 
elhatárolódtak az elsőként való alkalmazástól. Annak ellenére, hogy az események hatására a „fejlett 
világ” szankciókkal sújtotta a két országot – Bill Clinton 2000-ben egyenesen a Föld legveszélyesebb 
térségének nevezte a régiót– egységes nemzetközi fellépés nem történt.

2001. október 1-jén a srinagari törvényhozás épületét érte terrortámadás, majd december 13-án a 
delhi parlament ellen intéztek támadást szélsőségesek. Az események hatására a két ország napokon 
belül az atomháború szélére sodródott. A határ mentén hatalmas hagyományos katonai potenciál 
nézett szembe egymással. Csak az indiai oldalon több mint egymillió harcos állt fegyverben. Bár 
2002 januárjában a pakisztáni elnök és az indiai miniszterelnök találkozott Nepálban, a tárgyalások 
eredménytelenek maradtak.

A konfliktus – sokszor a két ország belpolitikai érdekeinek megfelelő – ciklusaiban fellángoló erő-
szak, melyet mindkét részről, vezető politikai körökből igen kemény hangú nyilatkozatok követnek, 
komolyságát jelzi, hogy Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is többször előkészítette már állam-
polgárainak evakuálását a szubkontinensről (Csicsmann, 2004, p. 15).

Nemzetközi nyomásra, illetve belpolitikai folyamatok hatására – ezeket terjedelmi korlátok miatt 
ehelyütt nem tudjuk részletezni – 2004. januárjától a két ország közötti kapcsolatok elmozdultak 
a holtpontról és látványos javulásnak indultak. 2005. április 7-én történelmi jelentőségű buszjárat 
indult útjára Kashmir indiai, illetve pakisztáni kontroll alatt álló részei között. Ezt követően ismét 
számtalan konfliktus lángolt fel a két ország között, legutóbb (2019) hónapokra ellehetetlenítve a 
nemzetközi légi közlekedést is a térségben. Az elszakadási törekvésekre, illetve a szeparatista cso-
portok helyi támogatására hivatkozva, válaszul Jammu & Kashmir államot az indiai törvényhozás 
2019-ben felosztotta, a buddhista többségű Ladakh önálló szövetségi területi besorolást kapott, az 
indiai igazgatás alatt álló Kashmir szintén, amely a tagállam demokratikus jogainak nagymértékű 
elvesztését jelenti. Ez az indiai központi szerepvállalás erősödését, egyúttal újabb konfliktusforrást 
eredményez.

9. Összegzés
Narendra Modi, India jelenlegi miniszterelnöke, illetve pártja (Bharatiya Janata Party = BJP = Indiai 
Néppárt) többször deklarálta, hogy célja megteremteni a 21. század új, globális gazdasági és politi-
kai erőcentrumát, melyhez az Egyesült Államok geopolitikai érdekei is fűződnek (Barack Obama 
[2015. 01. 26.]: „India és az Egyesült Államok nem csupán természetes partnerek, de úgy gondolom, 
Amerika India legjobb partnere lehet.” (The Economic Times, 2015). Ugyanakkor Modi – a poszt-
reformer indiai eredményekre alapozva – a 21. századi Indiájának sarokköveit határozzák meg, pl. 
az öt T programjának elemei: Tradition, Talent, Tourism, Trade and Technology. Ezek már messze 
túlmutatnak azon a befelé forduló attitűdön, amely évezredeken keresztül jellemezte Indiát (egyes 
kasztoknak még az is tilos volt, hogy az óceánon átutazva elhagyják Indiát; v.ö. Kína bezárkózó 
politikájával), egy aktív, kezdeményező külpolitikai viselkedést tükröz.

Az indiai gazdasági rendszerváltoztatás felszabadította azokat a fejlődési energiákat, amelyeket a 
sajátos indiai társadalmi mozaik rejtett. A vallási sokszínűség, ezen belül a hindu tolerancia, az ál-
lam mellett – és azzal szemben – kifejlődött kreativitás, valamint innovációs képességek a digitális 
forradalom nemzetközivé válását segítették elő. Az IT technológiák fejlődése és indiai fejlesztése 
lehetővé tette a globális világgazdaság színpadán való olcsó megjelenést. A demográfiai jutalék, a 
minőségében is javuló felsőoktatás, illetve az angol nyelv széleskörű ismerete tette Indiát a Föld 
szolgáltatás-exportőreinek vezető hatalmává, a „világ hátsó irodájává”. India nemzetközi tekintélye 
érezhetően megnőtt, ugyanakkor belső és nemzetközi konfliktusait továbbra sem képes megoldani, 
nemzetbiztonsági kockázatai geopolitikai mozgásterét nagyban korlátozzák. A legjelentősebb ezek 
közül a kashmíri kérdés, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének második legrégebbi misszióját 
foglalkoztatja és a világbékét is veszélyezteti, de sajnos megoldásának távlatai egyelőre nem látsza-
nak, továbbra is csapdában tartva India fejlődési energiáinak legjavát.
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