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Unesco, FN:s organ för 
kulturfrågor,  deklarerade i 
februari 2009 att 196 språk 
och ursprungsfolk i Indien 
är nära undergång. Unesco 
konstaterade också att det 
inte finns någon stat i värl-
den där så många språk 
hotar att försvinna som i 
Indien.

Adi betyder ursprunglig och vasi 
invånare. Det är hindi och inte 
dessa folkgrupperns namn på sig 
själva. 7,5 procent av Indiens idag 
över en miljard invånare är adiva-
sis. Lägger man till daliterna – de 
kastlösa, oberörbara – handlar det 
om en fjärdedel av Indiens invåna-
re som talar 250 skilda språk. En 
del har egen skrift.

Indien är det enskilda land i värl-
den där det finns flest ursprungs-
folk. 90 miljoner människor i da-
gens Indien tillhör dessa totalt 460 
folk – en enorm etnisk mångfald. 
De anses ofta vara ättlingar till 
Indiens tidigaste befolkning, som 
började trängas undan av herde-
nomader mer än tvåtusen år före 
Kristus. En del adivasis kom sena-
re att ingå bland daliterna. Andra 
drog sig undan i svårtillgängliga 
bergs- och skogsområden. Läget 
är skilt, på vissa sätt, för; bhil på 
3,5 miljoner människor, bodos och 
nagas i nordöstra Indien som krä-
ver egna nationalstater, till ongee 
som är ursprungsbefolkningen på 
Andamanöarna och kanske bara 
några hundra personer.

Adivasifolken drivs iväg
Bilderna på sidorna 5-7 tog jag och 
Ola Persson vid besök hos olika av 
dessa folkgrupper i Indien. Dels är 
det bilder från gonderna, en adiva-
sigrupp som egentligen innefattar 
flera så kallade stamfolk – muria, 
maria, ”bisonhorn”-maria, jhuria 

med flera. De brukar uppges vara 
omkring fem miljoner människor i 
centrala Indien.  

Liksom paharis på Himalaya-
sluttningen drabbas också adivasi-
folken i centrala och södra Indien 
av naturexploateringen och indu-
strialiseringen. Ungefär 20 procent 
av Indiens yta är skogtäckt. Här 
lever minst omkring tio miljoner 
adivasis. Men deras rättigheter er-
känns inte alltid utan de betecknas 
istället ofta som fridstörande en-
croachers, intränglingar.

Med hänvisning till ett, förvis-
so mycket angeläget,  skyddande 
av sällsynta djur som tigrar till ex-
empel, trängs ursprungsfolken bort 
från stora områden. Men adivasis 
tusenåriga sätt att bruka skogen – 
som majoritetsbefolkningen skulle 
kunna lära sig mycket av – bryr sig 
många inte om. Istället drivs adiva-
sifolken iväg. De får göra plats för 
träindustri, turism, national- och 
viltparker, energiutvinning. Ibland 
blir de till och med nerskjutna.

Jakt på råvaror
Det finns lagstiftning i Indien som 
ger adivasis rättigheter, till exem-
pel i landets författning del 5, ar-
tikel 244.1 och 73. 1990 togs också 
statliga beslut att delstatsregering-
arna är skyldiga att bereda adivasi-
befolkningen möjlighet att utöva 
sitt skogsbruk på traditionellt sätt. 

Många adivasitillhöriga kan 
peka på att de existerande lagar 
och uppmaningar gällande dem 
som finns, inte tillämpas. Och det 
stannar inte vid detta. Ibland är det 
den extrema hindunationalismen 
av idag som sätter sådana känslor i 
brand att till exempel adivasis som 
är kristna attackeras fysiskt. Så 
skedde i Orissa våren 2008. Över 
50 000 människor fördrevs, tusen-
tals hus och kyrkor brändes ner. 
Även muslimer diskrimineras och 
angrips.

Fattigdom, små utbildnings-
möjligheter, sjukdomar och slav-
liknande arbetsförhållanden är 
vardag för Indiens ursprungsfolk. 
Rörelserna bland adivasis, mot de 
stora bolag och koncerner som vill 
skapa profit genom miljöförstöran-
de verksamheter i sin jakt på råva-
ror, slås ofta ned. Demonstrationer 
förbjuds, talespersoner arresteras. 
Men motståndet från adivasifol-
ken växer, både mot förstöringen 
av deras överlevnadsmöjligheter 
och rovdriften på Indiens natur.

Henrik Persson

Fakta: 
Ulrich Delius: ”Adivasi, christen muslime: 
Indiens minderheiten kämpfen für Gleich-
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Peter Jaeggi: ”Adivasi von den ”Tigern” 
betrieben…” Intervju.
Teodor Rathgeber:
– Adivasi in Indien. Vergessen, verdrängt, 
ruiniert – und viederständig!
– ”Wald” oder ”Forst”?
Samtliga artiklar i tidskriften ”Bedrohte 
Völker”, 2/2005 respektive 1/2009
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