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Dongria-kondh- och Niyamgirian-
hängare höll nyligen en egen offent-
lig utfrågning i staten Orissa, där de 
upprepade sin vilja att inte tillåta 
gruvbrytning i sitt heliga berg. Mötet 
sammanföll med ett överklagande till 
Högsta domstolen i Delhi, som syfta-
de till att upplösa ett beslut från 2010 
som hindrar gruvbolaget Vedanta 
från att bygga ett dagbrott för bauxit i 
Niyamgiri Hills.

Dock blev överklagandet avbru-
tet och Indiens högsta domstol har 
ännu inte utfärdat ett nytt datum 
för förhandlingen.

Vedanta historiskt besegrat
Strax efter det tillkännagivandet, 
gjorde den indiska aktivisten Prafulla 
Samantara från folkrörelseorganisa-
tionen National Alliance, ett uttalan-
de till brittiska Survival International: 

– Jag hoppas Indiens högsta 
domstol stöder regeringens beslut 
att inte bryta i Niyamgiri. Detta i 
syfte att skydda naturresurser och 
stamfolk.

I Niyamgiribergen, två år efter 
det att dongria kondherna histo-
riskt besegrade Vedanta, fortsatte 
demonstranter att göra sin stånd-
punkt klar. 

– De som kämpar för sina rät-
tigheter misshandlas och sätts 
bakom galler. Nu är alla vi dong-
rias tillsammans emot detta. Vi 
kämpar för vårt eget folk, för våra 
förfäders land, för Niyamgiri, sa 
dongria-äldsten Dodhi Sikaka.

Survival Internationals chef Ste-
phen Corry kommenterade det 
hela:

– Genom att skjuta upp detta 
beslut har Högsta domstolens do-

mare lämnat en damoklessvärd 
hängande över dongrias huvuden. 
Men på söndagen höll dongrias sin 
egen rättegång – en offentlig ut-
frågning där de lovade att skydda 
sitt heliga berg. Oavsett vad dom-
stolen kan besluta långt borta i 
Delhi, så har dongrias i Niyamgi-
ribergen fattat sitt beslut.

Likt Damokles, hovman hos 
Dionysios av Syrakusa, har dongri-
as uppenbarligen en fara hängande 
över sina huvuden. Trots tidigare 
beslut av myndigheterna i Indien 
att inte godkänna gruvbrytning i 
deras berg.
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Dongriafolket i 
Orissa ger inte 
upp kampen 
för sina berg. 
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Orissa, Indien: 

Ett damoklessvärd 
över dongriafolket
Hundratals dongria-kondher har protesterat mot att bolaget Vedanta överklagat myn-
dighetsbeslutet att inte låta dem exploatera Niyamgiribergen i Orissa. En av världens 
mest kontroversiella gruvor är därmed tillbaka i rampljuset. 


