
OOnn  ccccoommmmuunnaall  hhaarrmmoonnyy  
  
IInnddiiaa  hhaass  sseett  aann  iimmppoorrttaanntt  eexxaammppllee  ooff  ccoommmmuunnaall  hhaarrmmoonnyy  ttoo  tthhee  wwoorrlldd..  TThhee  IInnddiiaann  
CCoonnssttiittuuttiioonn  ssuuppppoorrttss  aanndd  eennccoouurraaggeess  ccoommmmuunnaall  hhaarrmmoonnyy..  
  
IInnddiiaa  iiss  aa  mmuullttii  rreelliiggiioonn,,  mmuullttiilliinngguuaall  aanndd  mmuullttiirraacciiaall  ccoouunnttrryy  aanndd  aammiiddsstt  ddiivveerrssiittiieess  IInnddiiaa  hhaass  
aallwwaayyss  eennccoouurraaggeedd  tthhee  mmaannttrraa  ooff  uunniittyy  ooff  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurreess  aanndd  kkeepptt  tthhee  ppeeooppllee  uunniitteedd..    
  
UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhiiss  ttrraaddiittiioonnaall  ppeeaaccee  lloovviinngg  ccoouunnttrryy  iiss  ppllaagguueedd  bbyy  ccoommmmuunnaall  pprroobblleemm  
rreecceennttllyy..  OOuurr  uunniittyy,,  iinntteeggrriittyy  aanndd  ssoolliiddaarriittyy  iiss  nnooww  aatt  ssttaakkee..  TThhee  eevviill  ffoorrcceess  rreecceennttllyy  wwiitthh  
ddeelliibbeerraattee  aatttteemmppttss  bbrreeaakk  tthhee  uunniittyy  pprreevvaaiilliinngg  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy..  TThhiiss  oorrggaanniisseedd  aattttaacckk  oonn  
sseeccuullaarriissmm  iiss  wwiitthh  aann  uulltteerriioorr  mmoottiivvee  ttoo  ggrraabb  ppoolliittiiccaall  ppoowweerr  bbyy  iinnffuussiinngg  rreelliiggiioouuss  
ffuunnddaammeennttaalliissmm  aanndd  ootthheerr  ddiivviissiivvee  iiddeeoollooggiieess..  TThhee  ddiivviissiioonn  ooff  IInnddiiaann  cciittiizzeennss  oonn  ccoommmmuunnaall  
bbaassiiss  iiss  aa  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  mmoovveemmeenntt..  IInnsstteeaadd  ooff  ffiigghhttiinngg  aaggaaiinnsstt  tthhee  oonnssllaauugghhttss  
oonn  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss,,  tthheessee  ddiivviissiivvee  iiddeeoollooggiieess  wwiillll  mmaakkee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  ttoo  rriigghhtt  aammoonngg  iittsseellff  
oonn  rreelliiggiioonn  aanndd  ootthheerr  ggrroouunnddss..  
  
  AA  ddiissttuurrbbiinngg  tteennddeennccyy  vviissiibbllee  nnooww  iiss  tthhee  ccaammppaaiiggnn  tthhaatt  ffooccuusseedd  oonn  tthhee  sshhaarrppeenniinngg  ooff  
ccoommmmuunnaall  ppoollaarriissaattiioonn..  TThheeiirr  iiddeeoollooggiiccaall  pprroojjeecctt  ooff  ccoonnvveerrttiinngg  tthhee  sseeccuullaarr  ddeemmooccrraattiicc  IInnddiiaann  
rreeppuubblliicc  iinnttoo  iinnttoolleerraanntt  ffaasscciissttiicc  HHiinndduu  RRaasshhttrraa..  
  
AAfftteerr  BBJJPP  ccoommiinngg  ttoo  ppoowweerr  aatt  cceennttrree,,  ccoommmmuunnaall  ffoorrcceess  hhaavvee  iinntteennssiiffiieedd  tthheeiirr  aaccttiivviittiieess  iinn  aa  
bbiigg  wwaayy..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddaattaa  rreelleeaasseedd  bbyy  tthhee  HHoommee  MMiinniissttrryy,,  ccoommmmuunnaall  vviioolleennccee  hhaass  
iinnccrreeaasseedd  bbyy  2244%%  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  22001155  aanndd  ddeeaatthhss  rreellaatteedd  ttoo  ccoommmmuunnaall  ccllaasshheess  hhaavvee  
iinnccrreeaasseedd  bbyy  6655%%..    WWiitthh  aa  vviieeww  ttoo  sspprreeaadd  ccoommmmuunnaall  ppooiissoonn,,  pprroovvooccaattiivvee  ssttaatteemmeennttss  aarree  
bbeeiinngg  iissssuueedd  bbyy  tthheemm..  TThhee  iinnccrreeaassee  iinn  ccoommmmuunnaall  ccllaasshheess  iiss  dduuee  ttoo  vvaarriioouuss  HHaattee  CCaammppaaiiggnnss  
bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthheessee  ccoommmmuunnaall  ffoorrcceess..    
  
CCoommmmuunnaall  vviioolleennccee  hhaass  bbeeeenn  sseett  oouutt  iinn  ddiiffffeerreenntt  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhee  ffuunnddaammeennttaalliisstt  
ggrroouuppss  aarree  ddeecciiddiinngg  wwhhaatt  tthhee  ppeeooppllee  sshhoouulldd  eeaatt,,  wwhhaatt  tthhee  ppeeooppllee  sshhoouulldd  hheeaarr  aanndd  wwhhaatt  
sshhoouulldd  bbee  tthhee  ddrreessss..  AAtttteemmppttss  aarree  oonn  eevveenn  ttoo  rreewwrriittee  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  oouurr  ccoouunnttrryy..  OOnn  tthhee  ootthheerr  
ssiiddee  tthhee  ffuunnddaammeennttaalliissttss  ooff  mmiinnoorriittyy  rreelliiggiioonn  aarree  aallssoo  aaccttiivvee  aanndd  ccrreeaattiinngg  ccoommmmuunnaall  hhaattrreedd  ttoo  
ooppppoossee  tthhiiss  ccoommmmuunnaall  ffoorrcceess..    TThhuuss  tthhee  uunniittyy  ooff  tthhee  ppeeooppllee  iiss  uunnddeerr  tthhrreeaatt..  TThhiiss  aaffffeeccttss  
sseerriioouussllyy  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaasssseeffffeeccttiinngg  iittss  uunniittyy  ffoorr  ffiigghhttiinngg  aaggaaiinnsstt  tthhee  nneeoo--lliibbeerraall  ppoolliicciieess..  TThhiiss  
88tthh  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  hheelldd  aatt  CChheennnnaaii  rreessoollvveess  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  
tthhee  ttaasskk  ooff  ddeeffeeaattiinngg  ssuucchh  ddiivviissiivvee  ffoorrcceess  aanndd  ddiivviissiivvee  iiddeeoollooggiieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssaavvee  tthhee  uunniittyy  ooff  
tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  aanndd  tthhee  ppeeooppllee..  
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