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Arundhati Roy 

Na de arrestaties van mensenrechtenactivisten en advocaten, afgelopen dinsdag, zei 

schrijfster Arundhati Roy dat de situatie in het land "ernstiger" zou kunnen worden dan 

het was ten tijde van de Noodtoestand in het midden van de jaren zeventig. 

"De gebeurtenissen die zich voordoen worden gevoed door de intentie om de democratie de 

kop in te drukken en dit land in een hindoe-staat te veranderen," verklaarde Roy tegenover 

The Hindu. 

“Het is nu een openlijke intentieverklaring. Dit is mogelijk ernstiger en gevaarlijker dan de 

Noodtoestand. Dit keer is het de overheid zelf die een openbare orde verstoort voor 

minderheden, Dalits, christenen, moslims, links-georiënteerden en iedereen die het niet met 

haar eens is - via haar volmachten in de media, haar moorddadige burgerwachten en 

haatzaaiers. Iedereen die het niet eens is met een bepaalde ideologie wordt 

gecriminaliseerd, gevangen gezet of vermoord door duistere rechtse moordenaars," aldus 

Roy. 



Breder perspectief 

"In een breder perspectief zijn de arrestaties van advocaten, intellectuelen en Dalit-

activisten - en het ongemoeid laten van lynchers en haatzaaiers - onderdeel van een 

meedogenloze ideologische aanval op de letter en de geest van de Indiase grondwet.” 

In een verklaring per e-mail, eerder op de dag, zei Roy: "De gelijktijdige aanhoudingen in 

heel India zijn een gevaarlijk signaal van een regering die vreest haar mandaat te verliezen 

en in paniek raakt." 

"Terwijl moordenaars gelauwerd worden en beschermd door mensen op hoge posities, 

wordt iedereen die opkomt voor gerechtigheid of tegen beslissingen van de hindoe-

meerderheid beschouwd als crimineel. Wat er gebeurt, is absoluut gevaarlijk. In de aanloop 

naar de verkiezingen is dit een poging tot een coup tegen de Indiase grondwet en alle 

vrijheden die we koesteren," merkte ze op. 

 

[vertaling: Landelijke India Werkgroep; origineel artikel: Activists’ arrest: It's a more serious situation in country than 

Emergency, says Arundhati Roy  (The Hindu, 28 aug 2018): 

https://www.thehindu.com/news/national/activists-arrests-situation-potentially-more-dangerous-than-

emergency-arundhati-roy/article24802588.ece] 

 

Meer informatie: 

Five activists arrested for alleged Naxalite links: All you need to know about them (Times of 

India, 29 aug 2018): https://timesofindia.indiatimes.com/india/five-activists-arrested-for-

alleged-naxalite-links-all-you-need-to-know-about-them/articleshow/65588278.cms 

Bhima Koregaon Case: SC Gives 5 Arrested Activists A Breather, Says Dissent Is Safety Valve 

Of Democracy (Outlook India, 29 aug 2018): 

https://www.outlookindia.com/website/story/arrests-of-5-activists-to-be-challenged-in-

supreme-court-today/315688 

“We stand in solidarity with all those who speak for our fellow citizens’ rights” (Indian 

Cultural Forum, 29 aug 2018): http://indianculturalforum.in/2018/08/29/statement-against-

activists-arrested-detained/ 

Arrests of Activists: Anand Teltumbde Rubbishes Police Allegations (PTI, 28 aug 2018):   

https://thewire.in/rights/arrests-of-activists-anand-teltumbde-rubbishes-police-allegations 
 

Hounding of rights activists an attack on democracy (Cursor/Economic Times, 28 aug 2018):   

https://blogs.economictimes.indiatimes.com/cursor/hounding-of-rights-activists-an-attack-

on-democracy/ 

 
Why Are So Many 'Urban Maoists' Surfacing All of a Sudden? (The Wire, 28 aug 2018):  

https://thewire.in/rights/urban-maoists-activist-arrests-democracy-rights  


