Dongria khonder demonstrerar för sitt bergsområde Nyamgiri. Foto från www.intercontinentalcry.org

Orissa:

Brittiskt gruvbolag hotar
exploatera heligt berg
Det brittiska bolaget Vedanta
Resources planerar att öppna
ett dagbrott för att utvinna
bauxit ur Nyamgiriberget i
Indien. Gruvan riskerar att
förstöra skogar som folkgruppen dongria kondh lever
av och kullkasta livet för
tusentals personer i andra
kondh-grupper som bor i
området.
Dongria kondh-folket har levt på
Nyamgiriberget i delstaten Orissa
i tusentals år, ett berg med en unik
natur och som befolkningen håller heligt och dyrkar som en gud.
Trots detta vill Vedanta bedriva
gruvdrift i berget som är rikt på
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bauxit, en jordart som man bland
annat kan utvinna aluminium ur.
Projektet har fått klartecken
från Indiens högsta domstol men
kondhbefolkningen har med stöd
från organisationer gjort motstånd
mot Vedanta och mot att Nyamgiri
förvandlas till industriell ödemark.
De kallar sig själva jharnia, vilket
betyder ”flodernas beskyddare”,
eftersom de skyddar sitt heliga berg
och de livgivande vattendrag som
rinner genom dess täta vegetation.
Vedantas dagbrott skulle förstöra
skogen, störa vattenflödet och
innebära slutet för dongria kondh
som en utpräglad folkgrupp, befarar kritikerna.
Över 8 000 människor tillhörande dongria kondh-folket bor

på berget där de odlar och brukar
jorden på bergssluttningarna och i
skogen, och samlar frukt, blommor
och löv som de sedan säljer. Deras
livsstil och religion har hjälpt till
att nära bergets kompakta skog
och sällsynta djur- och naturliv
med över 300 olika arter, bland annat vilda elefanter.

Känsligt ekosystem

Vid bergens fot har ett av Vedantas raffinaderier som producerar
aluminium redan orsakat lidande
för andra kondhgrupper och bauxitgruvan skulle innebära att än
större delar av befolkningens mark
skulle behöva skövlas.
Vedanta Resources vidhåller att
gruvdriften inte har någon effekt

på det känsliga ekosystemet och
framhåller att de tar ett socialt ansvar genom att sponsra bland annat skolor i området. Men många
bybor anser att det inte spelar någon roll eftersom gruvan skulle
förstöra deras liv och uppehälle.

Trotsar miljönormer

Vedanta och PR-bolaget Finsbury
har i samband med projektet sjösatt
en PR-offensiv mot ursprungsbefolkningens försök att stoppa gruvan. Mycket av den informationen
har manipulerats, en del har rentav
varit falsk, hävdar Survival International som nedan bemöter några
av Vedantas påståenden:
Vedanta framhåller att företaget
fått ta emot pris för sin hantering
av miljöfrågor. I själva verket har

företagets raffinaderi vid Nyamgiribergen vid upprepade tillfällen
de senaste åren trotsat miljönormer. Det har noterats av inspektörer från myndigheterna som i
dokument beskrivit utsläppen från
raffinaderiet som ”oavbrutna” och
”alarmerande”. Trots att företaget
ombetts att komma tillrätta med
utsläppen har de fortsatt.

Flera byar i närheten

Vedanta har gått ut med att den
närmaste dongria kondh-bostättningen ligger tolv kilometer från
gruvan. Men över sextio byar ligger inom en radie om tolv kilometer från gruvan och i en intern miljöutvärdering konstaterar Vedanta
själva att projektet väntas leda till
att ett antal personer delvis eller

helt kommer att förlora sin mark.
Samma dokument gör gällande att
fyra byar hamnar inom det område
som man fått tillåtelse att bryta.
Högsta domstolen har ansett
att lokalbefolkningen har konsulterats tillräckligt i frågan och att
”majoriteten gav sitt stöd”, hävdar
Vedanta. Vid ett flertal tillfällen
har Survival International bett om
bevis på att företaget har rådgjort
med dongria kondh, men har inte
fått se några. HD har heller inte tagit något beslut i det ärendet, däremot har en rådgivande panel med
experter starkt avrått domstolen
från att tillåta gruvdrift i området.

Matilda Lindwall

Journalistvolontär, Fjärde Världen

Dongria khonderna och Vedanta:

Ett indiskt ursprungsfolk träder
fram på världsscenen
Gruvbolagets försök att
osynliggöra folket dongriakondherna, som bebor Nyamgiribergen i Orissa, har
inte lyckats. Tvärtom ser vi
ett exempel på hur ett indiskt
ursprungsfolks situation för
första gången får uppmärksamhet i Europa och internationellt.
I mycket har motståndet organiserats av den brittiska organisationen
Survival International, men också
av dongria kondherna själva. De
har byggt vägblockader, skapat
mänskliga kedjor och protesterat i
månadslånga aktioner.
Det står mäktiga krafter bakom
gruvbolaget Vedanta. Dess aktiemajoritet innehas av den indiske
miljardären Anil Agarwal. Och
ett tag såg det ut som delstatsregeringen i Orissa skulle ställa sig på
gruvbolagets sida.

Men dongria khonderna och
Survival International har inte gett
sig. Och världsopinionen har därför vuxit. Demonstranter har samlats utanför Indian High Commission i London, till stöd för dongria
kondherna.

FN-anmälan har gjorts

Världskända personer som arbetar för mänskliga rättigheter, som
Bianca Jagger och den indiska
författarinnan Arundhati Roy,
liksom Stephen Corry på Survival
International, har engagerat sig
för deras sak. Organisationer som
Amnesty International, War on
Want, ActionAid och andra har
engagerat sig.
Survival har anmält saken till
FN:s kommitté mot rasdiskriminering, eftersom gruvbolagets bauxitgruva hotar att förstöra inte bara
dongrias heliga berg och dess skogar, utan också därmed utplånar
deras kultur och religion.

Senast har Indiens miljöminister nu ifrågasatt projektet och menat att det strider mot vissa lagar
om stamfolken som idag gäller.
Bolaget gjorde sin ansökan innan
dessa lagar trätt i kraft. Gruvbolaget försöker samtidigt bygga vägar
till området, men dongria khonderna motarbetar detta.
Dramat i Nyamgiribergen fortsätter – och världen ser det.

Henrik Persson
Fakta och lästips:
www.survival-international-org/news/4868
www.survival-international-org/tribes/
dongria
www.survival-international-org/news/4796
www.survival-international-org/news/4753
www.survival-international-org/news/4678
www.survival-international-org/news/4615
Kontakta, om du vill ha information,
skriva på upprop eller agera:
Miriam Ross, Survival International tel
(+44) (0)20 7687 8734 eller (+44) (0)7504
543 367 eller e-post: mr@survival-international.org
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