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India & Corona, een duivelse combinatie      
 
In India is een gigantische humanitaire crisis in de maak: het land wordt overspoeld door een vreselijk drama.  
In de media zien we vooral chaotische en pijnlijke toestanden in en rond de ziekenhuizen, waarbij vooral Delhi 
onze kranten en TV haalt. Maar ook in de Zuidelijke staten Karnataka, Tamil Nadu, Maharasthra en Andrah 
Pradesh lopen de besmettingscijfers hoog op. Voorlopig nog in de dichtbevolkte steden maar het zal zeker en 
vast uitdeinen naar het platteland. De ‘interstate migrants’ ontvluchten de grootstad, uit angst voor de 
besmettingen, maar brengen zo het virus naar hun dorpen op het platteland. Na het drama van de eerste 
lockdown in februari/maart 2020, toen er een massale vlucht uit de stad plaatsvond, dreigt er nu een tweede even 
dramatische herhaling (cfr. vorige artikels op onze website/facebook).   
De aanhoudende lockdown drijft mensen in armoede. De slums met hun kwetsbare bevolking worden het 
zwaarst getroffen. Deze mensen wonen vaak in huizen waar er amper toegang is tot proper water en er te weinig 
en onhygiënische sanitaire voorzieningen zijn.  
Overleven was vroeger al een dagelijkse worsteling, nu is het een onmogelijke opdracht aan het worden. 
 
Het aantal dagelijkse Covid19-besmettingen loopt in de honderdduizenden, de ziekenhuizen liggen vol en hotels 
worden verplicht om patiënten op te nemen. Overal is er gebrek aan zuurstof, ventilatoren en medicatie. Het land 
toont een vreselijk ontluisterend tafereel van overspoelde ziekenhuizen, hulpeloze familieleden die met hun zieke 
partner, vader, moeder, broer of zus tussen overvolle brancards en honderden wachtenden om hulp smeken.  
Een troosteloos beeld van eindeloze brandstapels, met nauwelijks een afscheidsritueel blijft op ons netvlies 
kleven…  
 
Enkele zinnen uit de jongste email die we ontvingen van onze mensen in TARA, Delhi :  

“…The last several weeks have been a nightmare, never experienced before… What an unprecedented human tragedy, the height of 
helplessness and pain, when life has no value and people die without oxygen, medical support and treatment…. It is emotionally draining for 
all.  The Covid cases surged phenomenally and have badly shaken our lives. Immense human loss with no real solution in sight… How to 
think of a normal working life… Many migrant workers are losing their livelihood, there is no place to go when you are sick, they are 
running away, back to their villages. The irony is that this virus is spreading rapidly, and even in the villages this time. So in the given 
circumstances is a lockdown important as there is no other option to break the chain…  
Hopefully, it will work in the coming weeks…  
It is like an emergency, as many places like hotels, schools, religious places have transformed in to makeshift hospitals…. Beds are everywhere 
but not enough ventilators and oxygen so far… Patients are seen begging for their lives.. There is no place in cremation grounds and grave 
yards.. The new ones keep coming up….  
The nights are frightening as we keep hearing terrifying sounds of ambulances….   Now the doctors have strongly advised to wear double 
masks, even at our homes. Only in Delhi city alone, the official death toll is reaching to 400 people every 24 hours... The numbers are much 
higher unofficially.  Other states are also not behind…  
We could never imagine, hundreds of thousands Covid cases every day… and this high mortality rate…” 

 
De regering-Modi heeft haar verantwoordelijkheid laten schieten. Gedreven door de wens om het imago van een 
moderne succesvolle natie uit te stralen, verklaarde de Indiase premier de Covid19-uitbraak veel te vroeg onder 
controle en liet hij de restricties op massabijeenkomsten varen op een moment dat de gezondheidszorg de situatie 
al niet meer aankon. 
India heeft een zorgsysteem dat compleet tekortschiet. Dat was al langer zo voor arm India. Al in de begindagen 
van Corona werden de mensen uit slums waarin wij werken, niet meer opgenomen in de ziekenhuizen. Nu 
worden ook de rijken en de nieuwe middenklasse geconfronteerd met overvolle ziekenhuizen, te weinig zuurstof, 
te weinig en overbelaste artsen, overwerkte verpleegkundigen en stervenden op straat.  
Middeleeuwse structuren onder de laklaag van een moderne staat, zo typeerde commentator Manoj Joshi zijn 
land in The Times of India. 1 India wil te graag laten uitschijnen dat het alles onder controle heeft. 
 
Dat corona nu ongecontroleerd woekert, heeft volgens de Indiase regering ‘niets te maken’ met de 
samenscholingen. Die woorden onderstrepen een tweede conclusie die Manoj Joshi in zijn column trok. In plaats 
van de crisis aan te pakken probeert de regering-Modi het nieuws te beheersen. Dat gaat inmiddels zo ver dat 
tweets met kritiek op de landelijke overheid worden verwijderd. Met deze cultuur van censuur ontbreken 
betrouwbare cijfers over wat er precies aan de hand is in India. Officieel ligt het dagelijkse dodental momenteel 

                                                           
1 https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-edit-page/a-medieval-society-instead-of-coping-as-a-coherent-democracy-we-have-had-to-revert-to-family-and-jati-networks/   
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rond de drieduizend maar dit is een onderschatting van de realiteit: de Corona-doden in de slums worden niet 
altijd meegeteld onder het motto “hoe kan je sterven als je niet bestaat”, en er worden meer mensen gecremeerd 
dan het sterftecijfer aangeeft 2. 
 
Ook vaccinaties zijn een groot probleem: India is een van de grootste vaccinproducenten ter wereld maar veel 
daarvan is voorbehouden voor de export.  
Door een exportverbod probeert de overheid nu het tekort aan vaccins in eigen land te verhelpen. Iedereen 
boven de 18 jaar mag naar een vaccinatiecentrum gaan voor een vaccin. Het is nu drummen bij de 
vaccinatiecentra die te weinig spuitjes in voorraad hebben. De overheid creëert zo alleen maar meer paniek en 
superverspreiding bij de massa mensen die zich naar de vaccinatiecentra haasten voor dat spuitje. Zo ontstaat er 
nu een jacht op vaccins, voor wie geld en tijd heeft – de rijkere middenklasse dus. Hoe meer dood en ziekte om 
zich heen grijpen, hoe groter de vraag wordt. 3 
Dat exportverbod heeft ook als gevolg dat andere landen op hun beurt het nieuwe ‘India’ dreigen te worden (bv. 
de Sub-Sahara regio in Afrika). De Internationale politiek rond ‘open access vaccintechnologie’ en vrijgeven van 
patenten komt hier ook om de hoek loeren.  
 
India is niet een postkoloniaal groeiwonder dat alle problemen alleen aankan, maar een aangetaste democratie 
met onvoldoende capaciteit om een pandemie het hoofd te bieden. 
Hulp aan India is hard nodig, maar komt zeer moeilijk op gang. Amerika, dat over het grootste surplus aan 
medische hulpmiddelen en vaccins beschikt, heeft wekenlang geweifeld. Ogenschijnlijk had dit te maken met de 
verdeeldheid binnen de regering-Biden over de vraag of Modi een leider is die een helpende hand verdient. Pas 
toen het aantal besmettingen extreme vormen aannam, wonnen humanitaire argumenten het van geopolitieke en 
nu gaan er testen, beschermingsmiddelen en ingrediënten voor vaccins naar India.  

 
Dr. Herman Kuppers 
 
We blijven de Indische media volgen, met ± regelmatig een “beschouwing”  op onze website. 
https://www.bodhi-project.be/categories/covid-19-in-india  
 

                                                           
2 https://thehindu.com/news/national/ccovid-19-surge-discrepancy-surfaces-in-gujarat-death-figures/article34412371.ece?homepage=true 
3
 https://youtu.be/q-pqyB-jE5g  
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