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India beleeft een macabere periode onder Covid-19 

Zoals verwacht door de Indische epidemiologen en volksgezondheidsdeskundigen, beleeft India vandaag de 
hoogste stijging van het aantal COVID-gevallen en sterfgevallen, met meer dan 400.000 besmettingen en meer 
dan vierduizend doden per dag - hoewel de onderrapportage voortduurt en de werkelijke cijfers naar verwachting 
veel hoger zullen zijn. 
De oorzaak is gekend: het Covid-19 virus, versterkt door manke beslissingen van de overheid. Net zoals in 
februari 2020, bij de eerste lockdown, mist de regering elke voeling met de grote groep mensen in armoede, de 
mensen in de slums, de mensen aan de rand van de samenleving.  
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 veel te vroeg dat de Covid19-uitbraak 
onder controle was en liet hij de restricties op massabijeenkomsten varen.   
Er lopen nu erg belangrijke deelstaatverkiezingen voor Modi en zijn BJP. Versoepelingen waren dus nodig voor 
hun verkiezingsmeetings. Terwijl het aantal besmettingen toenam, gingen Modi en zijn partij door met het 
organiseren van grootschalige campagnebijeenkomsten voor de deelstaatverkiezingen in Kerala, Assam, Tamil 
Nadu, Pondicherri en West Bengalen (waar hij begin vorige week een verkiezingsnederlaag opliep). Lockdown of 
niet, ze deden en doen gewoon verder en blijven in grote massa’s samenkomen. Dicht op elkaar en zonder 
maskers…  

In februari en maart kwam de Covid19-taskforce van Modi niet één keer samen. 
1 Zijn onwil om te luisteren naar 

experts straalt af op zijn beslissingen als premier van een land in nood.  Zelfs in zulke moeilijke tijden ging het 
crickettoernooi in de Indiase Premier League voor een langere periode door onder Jay Shah, de secretaris van de 
BCCI en zoon van Amit Shah, minister van Binnenlandse Zaken. In een scherp commentaarstuk voordat de IPL 
uiteindelijk werd afgeblazen, voerde de journalist Vaibhav Vats aan dat dit ronduit grotesk was. De laatste 
wedstrijd van IPL zou op 30 mei in Ahmedabad's Narendra Modi Stadium worden gehouden, wanneer verwacht 
wordt dat de tweede golf zijn hoogtepunt zal bereiken. Vats schreef: “It would be entirely in line with Modi’s Nero-esque 

record of tone-deaf brazenness to let the spectacle go on, even as corpses pile up ever higher.” 
2
  

De ontploffing van het besmettingscijfer is onmiskenbaar een gevolg van de vroege versoepeling, waarbij ook de 
religieuze vieringen van Hindoes en Moslims en samenkomsten op grote festivals hun aandeel hebben in de 
overspoeling van de ziekenhuizen en ontwrichting van de gezondheidszorg. Die laatste had al zo’n slechte 
reputatie als gevolg van voortdurende besparingen… 
 

Politiek is het erg rumoerig in India. De regering probeert elke kritische stem te neutraliseren, maar auteurs 
blijven reageren en komen uit voor hun mening. Zoals Arundhati Roy, bekend van haar boeken “De God van 
Kleine Dingen” en “Het Ministerie van het Opperste Geluk”. Ze publiceerde net een actueel en interessant artikel in The 

Guardian: “We are witnessing a crime against humanity” 
3
.  

Een passage in dit artikel gaat over Modi, die in januari 2020  het World Economic Forum toesprak:   
“… Modi spoke at a time when people in Europe and the US were suffering through the peak of the second wave of the pandemic. He had not 

one word of sympathy to offer, only a long, gloating boast about India’s infrastructure and Covid-preparedness. I downloaded the speech 
4
 because 

I fear that when history is rewritten by the Modi regime, as it soon will be, it might disappear, or become hard to find. Here are some priceless 
snippets: “Friends, I have brought the message of confidence, positivity and hope from 1.3 billion Indians amid these times of apprehension … It 
was predicted that India would be the most affected country from corona all over the world. It was said that there would be a tsunami of corona 
infections in India, somebody said 700-800 million Indians would get infected while others said 2 million Indians would die.” “Friends, it would 
not be advisable to judge India’s success with that of another country. In a country which is home to 18% of the world population, that country 
has saved humanity from a big disaster by containing corona effectively.”  
In hetzelfde artikel schrijft ze over dezelfde periode, toen er een eerste daling van de besmettingscijfers kon genoteerd 

worden, en regering en regeringsgezinde media triomfantelijk victorie kraaiden:  “… When the first wave of Covid came to 
India and then subsided last year, the government and its supportive commentariat were triumphant. “India isn’t having a  

                                                           
1 https://caravanmagazine.in/health/india-covid-19-taskforce-did-not-meet-february-march-despite-surge-say-
members?utm_source=mailer&utm_medium=email&utm_campaign=special_reads 
2 (https://caravanmagazine.in/sports/ipl-must-end-immediately-its-continuance-amid-india-covid-crisis-is-grotesque 
3 (https://www.theguardian.com/news/2021/apr/28/crime-against-humanity-arundhati-roy-india-covid-
catastrophe?fbclid=IwAR03C2pzToM7VwdRDbh4MqML1sbti82c2qCwh12UUpbBsm4YmYbdVHtaTOI 
4 https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1693019  (toespraak van Modi, via Press Information Bureau, Government of India) 
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picnic,” tweeted Shekhar Gupta, the editor-in-chief of the online news site the Print. “But our drains aren’t choked with bodies, 
hospitals aren’t out of beds, nor crematoriums & graveyards out of wood or space. Too good to be true? Bring data if you disagree. 
Unless you think you’re god.” 5Leave aside the callous, disrespectful imagery – did we need a god to tell us that most pandemics have 
a second wave? 

Ondertussen zijn we een jaar verder, en zinkt India weg in een aanstormende Covid-19 golf.  
Het lijkt alsof de regering met een waterpistool de uitslaande brand wil blussen… 
 
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  
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 https://twitter.com/shekhargupta/status/1251381206827950081  
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