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  NOTISER <

Survival International, en brittisk organisa-
tion som verkar för hotade stamfolk, har nyli-
gen i Variety Magazine via en annons gett ett 
förslag till Avatar-filmregissören James Ca-
meron. På uppdrag av ett indiskt ursprungs-
folk frågar Survival om Cameron vill hjälpa 
dongria-kondh-stammen i Orissa, Indien, 
vars historia är lik den na’vi-folket har i fil-
men “Avatar”.
Survival Internationals tio minuter långa film “Mine: 
berättelsen om ett heligt berg” – med texten berät-
tad av Joanna Lumley – beskriver dongrias svåra si-
tuation. Dongria-folket bor i Niyamgiri Hills i staten 
Orissa, Indien. Bolaget Vedanta Resources är fast be-
slutet att bryta deras heliga bergs rika tillgångar på 
bauxit (aluminiummalm). Vedanta är majoritetsägt av 
den indiska miljardären Anil Agarwal. Dongrias och 
andra lokala kondher motsätter sig Vedantas planer. 
De är fast beslutna att rädda Niyamgiri-bergen från 
att bli en industriell ödemark. Andra kondhgrupper 
lider redan av följderna av ett bauxitraffinaderi byggt 
och drivet av Vedanta, vid foten av Niyamgiri Hills. 
(Läs mer i Fjärde Världen 2-3/09.)

Utspelar sig idag
Survivals ledare Stephen Corry säger: “Liksom na’vi 
beskriver skogen Pandora som “deras allt”, har för 
dongria-kondherna, liv och mark alltid varit djupt 

sammanbundna. Den grundläggande berättelsen om 
Avatar – om man tar bort de flerfärgade lemurerna, 
långsnablade hästarna och krigförande androiderna 
– utspelar sig i dag i bergen i Niyamgiri i Orissa, In-
dien.”

“Liksom na’vi  i “Avatar”, är dongria-kondherna 
också i riskzonen, eftersom deras marker hotas av 
Vedanta Resources som inte kommer att stanna vid 
något för att uppnå sina mål. Gruvan kommer att för-
störa skogen som dongria-kondh är beroende av och 
förstöra livet för tusentals andra kondh-stambefolk-
ningar som bor i området.”

“Jag hoppas verkligen att James Cameron kom-
mer att ansluta sig dongrias kamp för att rädda deras 
heliga berg och säkra deras framtid.”

I annonsen skriver Survival:
“Avatar är fantasi ...och verklighet
Dongria-kondhstammen i Indien kämpar för att försvara 

sitt land mot ett gruvbolag som gett sig katten på att förstöra 
deras heliga berg.

Vänligen hjälp dongria.
Vi har tittat på din film – titta nu på vår:”
 www.survivalinternational.org/films/mine

 
Fakta:
www.survivalinternational.org/news/5529

Filmen “Avatar” utspelar sig i Indien – på riktigt

Kondhkvinna  från Orissa, Indien. Flera kondhstammar har drabbats av Vedanta-bolagets miljöförstöring redan 
tidigare. Foto: Picq/Wikimedia Commons
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