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Hamnbygge leder till undernäring
Yanadifolkets möjlighet till fiske förstörs
Inom ramen för ett stort infrastrukturprojekt i provinsen Andhra Pradesh i Indien,
ingår konstruktionen av en hamn, samt motorvägar och järnvägar vilkas placering
stör yanadifamiljernas möjlighet till fiske. Fiske är deras främsta inkomstkälla och
då denna försvunnit har följderna blivit katastrofala.
Jag möter Ravi Kumar och Sudhakar David i svenska FIAN:s lokaler i Solidaritetshuset på
Söder i Stockholm. Båda kommer från Andhra Pradesh i Indien och arbetar för FIAN:s
organisation där. Ravi har en masterexamen i sociologi och mänskliga rättigheter och
Sudhakar har en masterexamen i development management. Det är de som har satt igång
blixtaktionen för att uppmärksamma fallet i Andhra Pradesh och hjälpa yanadifamiljerna.
Genom dem har svenska FIAN tagit på sig fallet och ett viktigt samarbete pågår just nu.
Yanadifolkets situation
Sudhakar berättar för mig att det finns ungefär 600 ursprungsfolk i Indien. Av dessa är
yanadifolket i södra Indien en av de mest underutvecklade med utbredd fattigdom och
analfabetism. Ursprungligen levde yanadifolket som jägare och samlare men efter att ha
flyttat omkring till olika platser ägnar de sig nu åt småskaligt fiske. De av dem som arbetar i
staden tar tillfälliga jobb som till exempel städning. Vad som nu har hänt, berättar Ravi och
Sudhakar för mig, är att yanadifamiljernas möjlighet till fiske i byn Chalivendram har
förstörts i samband med det stora projektet och konstruktionen av Krishnapatnamhamnen.
Detta projekt, som förutom den stora hamnen kommer att innebära nya järnvägar och
motorvägar genom området, har förödande konsekvenser för yanadifamijerna.
Yanadifamiljerna lever på fisken i de mindre floderna och vattendragen några kilometer
ifrån kusten. Genom byggandet av hamnen hindrar man vattenflödet, och vattendragen
längre in i landet är nu nästan uttorkade. Förutom att hamnen blockerar vattenflödet från
ena sidan byggs det en järnväg som dämmer upp vattnet från andra sidan. Detta gör att de
gödningsmedel från risfälten vilka tidigare åkte uti havet, nu lagras i det lilla vattenflöde som
finns kvar. Yanadifolket som levt av fisken i dessa vattendrag står nu utan försörjning.
Sudhakar visar mig en bild där en grupp yanadis håller upp sin fångst för dagen – några
pyttesmå, maskliknande fiskar. Han säger att för regeringen var det ett lätt val att använda
just detta området för sitt bygge. Eftersom marken inte ägs av någon, utan tillhör staten,
behövde de inte betala för att använda den. Yanadifamiljerna var få och ansågs inte utgöra
något problem.
FIAN går till verket
När FIAN i Andhra Pradesh insåg hur allvarlig yanadifamiljernas situation var, skickade de
ut en blixtaktion genom FIAN international till FIANmedlemmar i hela världen och
berättade om fallet i Chalivendram. I Sverige var man snabba att svara och åtog sig att göra
vad man kunde för att förändra situationen. Härifrån skickades två studenter till
Chalivendram i Andhra Pradesh för att dokumentera yanadifolkets situation och se om de
indiska myndigheterna brutit mot de internationella lagar som ska garantera rätten till mat.
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Deras erfarenheter sammanställdes sedan i ett flygblad och en fotoutställning i Alingsås där
de besökande gavs möjlighet att skriva under brev riktade till statliga myndigheter i Indien.
Sudhakar säger att den indiska regeringen är mån om sitt internationella anseende och
därför tog det inte lång tid innan man tog tag i fallet. Till att börja med undersökte de saken
och utökade antalet drabbade från 45 familjer som FIAN uppmärksammat till 300 familjer.
De drabbade ska nu få ersättning i form av ett bidragspaket innehållande ris, pengar och
möjlighet till anställning.
Kampen fortsätter
Ravi säger att detta är ett bra tecken och att det ger FIAN kraft att fortsätta kämpa för sin
sak, men att det samtidigt finns mycket kvar att göra. Det är inte första gången yanadis blivit
utsatta för diskriminering och det faktum att de tillhör de som tidigare kallades ”kastlösa”
gör deras levnadssituation mycket komplicerad. Ravis och Sudhakars viktiga uppgift nu är
bland annat att tillsammans med FIAN se till så att regeringens löften verkligen förverkligas
och där är samarbetet med Sverige fortfarande mycket viktigt.
Sigrid Petersson
Mer information:
På FIAN:s (FoodFirst Information and Action Network) internationella hemsida kan du
läsa om hur yanadifamiljer i byn Chalivendram, i provinsen Andhra Pradesh i Indien, lider
av hunger och undernäring till följd av ett stort infrastrukturprojekt. www.fian.org
Faktaruta/ Fian –rätten till mat
FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till mat och
att kunna försörja sig själv i värdighet. Organisationen grundades år 1986 och är en
oberoende frivilligorganisation med rådgivande status inom FN. FIAN:s medlemmar,
grupper och sektioner är aktiva i över 50 olika länder. Förutom arbete med enskilda fall
försöker FIAN främja rätten till mat genom utbildningar, informations- och
opinionsbildning samt påverkansarbete på lokal, regional och internationell nivå.
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