
Nu ska du lära dig mer om hinduismen och om vad som har hänt 
under de hundratals år, som gått sedan den första tiden.

Kaster
De här indiska barnen är daliter.                                                               
Sedan flera tusen år tillbaka har                                                                             
människorna i Indien varit indelade i                                                                
olika kaster. En kast är detsamma som                                                                         
en samhällsgrupp.                                                                                   

Man kan likna kast-systemet vid en stege.                                                              
Från allra första början fanns det bara fyra                                                      
kaster. Högst upp och allra mäktigast och                                                     
finast var prästerna, som kallades brahminer
eller brahmaner.

Sedan kom ledarna och militärerna

Därefter bönder, hantverkare och köpmän

Och sist arbetare och tjänare

Men det fanns också daliter eller kastlösa, som man sa förr. De hade det 
allra sämst, de fick inte bo tillsammans med de andra. De hade de 
smutsigaste och sämsta jobben. De fick inte hämta vatten från samma 
brunn som andra, och de kallades oberörbara, för andra människor ville 
inte röra vid dem. 
Så var det mycket länge. Men med tiden blev det ju fler och fler yrken, 
och då också nya kaster. Till slut fanns det hundratals olika kaster.
Varje kast höll sig för sig själv. Barn tillhörde samma kast som sina 
föräldrar, och det gick aldrig att byta kast. Man arbetade med samma 
yrken som sina föräldrar och gifte sig med personer från samma kast. 
Och alla ens vänner tillhörde samma kast som man själv. 2



Mahatma Gandhi (1869-1948) var en indisk man,som  själv tillhörde 
en högre kast, men som kämpade hårt för att kastsystemet skulle tas bort 
och framför allt för att de kastlösa skulle få det bättre. Gandhi var 
pacifist, dvs. emot allt våld, och han kämpade alltid med fredliga medel, 
som t.ex. tal och böcker, demonstrationer och hungersstrejker. 
Gandhi kallade de kastlösa harijans, som betyder Guds barn. Han var 
övertygad om, att alla människor har lika värde. År 1950 blev det 
förbjudet i Indien att diskriminera någon, för att han eller hon tillhör en 
viss kast. Ingen människa skulle hindras från att få utbildning och gå i 
skola. Ingen skulle heller kunna hindras att få ett visst arbete, för att han 
eller  hon  tillhörde  ”fel”  kast.  
Fortfarande finns mycket av kast-tänkande kvar i Indien, särskilt på 
landsbygden. Men i de stora städerna är det ofta inte så. En harijan kan 
där arbeta sig upp till rikedom. Det finns harijans, som varit medlemmar 
i Indiens regering, och år 1997 blev en man från en låg kast Indiens 
president.  
1. Vad tänker du, när du läser om Gandhi och det indiska  

kastsystemet?  Skriv några rader.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
2. De kastlösa har fått många olika namn. Vilka namn nämns i 

texten? _________________________________________________
__________________________________________________________

Idag ser man ofta, att indiska kvinnor har målat en prick 
i pannan. Förr visade färgen på pricken vilken kast man 
tillhörde. Nuförtiden visar en röd prick, att kvinnan är 
gift. Men en prick i pannan kan också vara en del av den 
vanliga make-upen.
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