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på det känsliga ekosystemet och 
framhåller att de tar ett socialt an-
svar genom att sponsra bland an-
nat skolor i området. Men många 
bybor anser att det inte spelar nå-
gon 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 ursprungsbe-
folkningens försök att stoppa gru-
van. Mycket av den informationen 
har manipulerats, en del har rentav 
varit falsk, hävdar Survival Inter-
national 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 Nyam-
giribergen vid upprepade tillfällen 
de senaste åren trotsat miljönor-
mer. Det har noterats av inspek-
törer 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-bostätt-
ningen ligger tolv kilometer från 
gruvan. Men över sextio byar lig-
ger inom en radie om tolv kilome-
ter från gruvan och i en intern mil-
jöutvärdering 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 konsul-
terats 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 ta-
git något beslut i det ärendet, däre-
mot har en rådgivande panel med 
experter starkt avrått domstolen 
från att tillåta gruvdrift i området.

Matilda Lindwall
Journalistvolontär, Fjärde Världen

Gruvbolagets försök att 
osynliggöra folket dongria-
kondherna, som bebor Ny-
amgiribergen i Orissa, har 
inte lyckats. Tvärtom ser vi 
ett exempel på hur ett indiskt 
ursprungsfolks situation för 
första gången får uppmärk-
samhet i Europa och interna-
tionellt.

I mycket har motståndet organise-
rats 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 aktie-
majoritet innehas av den indiske 
miljardären Anil Agarwal. Och 
ett tag såg det ut som delstatsreger-
ingen i Orissa skulle ställa sig på 
gruvbolagets sida.

Men dongria khonderna och 
Survival International har inte gett 
sig. Och världsopinionen har där-
för vuxit. Demonstranter har sam-
lats utanför Indian High Commis-
sion i London, till stöd för dongria 
kondherna.

FN-anmälan har gjorts
Världskända personer som arbe-
tar 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 rasdiskrimine-
ring, eftersom gruvbolagets baux-
itgruva hotar att förstöra inte bara 
dongrias heliga berg och dess sko-
gar, utan också därmed utplånar 
deras kultur och religion.

Senast har Indiens miljöminis-
ter nu ifrågasatt projektet och me-
nat att det strider mot vissa lagar 
om stamfolken som idag gäller. 
Bolaget gjorde sin ansökan innan 
dessa lagar trätt i kraft. Gruvbola-
get försöker samtidigt bygga vägar 
till området, men dongria khon-
derna motarbetar detta.

Dramat i Nyamgiribergen fort-
sätter – 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-inter-
national.org

Dongria khonderna och Vedanta:

Ett indiskt ursprungsfolk träder
fram på världsscenen

Arwid
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