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Esipuhe
Tapio Tamminen

Kiersin oppilaideni kanssa Biharissa maaliskuussa 1995. Illan suussa saavuimme pieneen kylään, joka sijatsi vain muutaman
kymmenen kilometrin päässä määränpäästämme, Jagriti Viharasta joka oli tuolloin Kehitysmaayhdistys Pääskyjen yhteistyökumppani. Kylässä meitä odotti luento, vaikka olimme jo väsähteneitä päivän reissusta. Kukin etsi nopeasti itselleen mahdollisimman mukavan istuinpaikan: puunrungon, sopivan kiven tai vain pehmeän ruohomättään.
Nuori kyläopettaja tunsi hyvin alueen adivasien kulttuureja. Varsinkin santalien kulttuurista ja historiasta mies kertoi innostuneesti. Kuinka nämä olivat nousseet kapinaan suurmaanomistajia ja koronkiskureita vastaan vuonna 1855. Kapina laajeni niin
suureksi, että britit komensivat lopulta parhaat joukkonsa sen taltuttamiseen. Seurauksena oli massamurha, jossa arvioidaan
kuolleen yli 10 000 santalia. Kun opettaja pääsi kertomaan santalien uskonnosta, eräs oppilas keskeytti hänet kysymällä, minkälaisia heidän jumalansa ovat. Opettaja vastasi lakonisesti: ”olet heitä lähempänä kuin luuletkaan, sillä istut yhden jumaluuden
päällä”. Kysyjä nousi nopeasti tavalliseksi kiveksi luulemaltaan pieneltä kivipaasilta.
Santalit kuuluvat adivaseihin, Intian alkuperäisväestöön, joita on lähes 90 miljoonaa noin 1,1 miljardista intialaisesta. Termi adivasi
tarkoittaa suoraan käännettynä alueen alkuperäisiä asukkaita. Aikaisemmin alkuperäisväestöä nimitettiin usein heimoväestöksi.
Siihen sisältyi kuitenkin pejoratiivinen leima: heimoväestöä pidettiin usein alempiarvoisina kuin muuta väestöä. Nykyisin varsinkin
asemastaan tietoiset alkuperäiskansojen edustajat kutsuvat itseään adivaseiksi. Yleisenä hallinnollisena kategoriana käytetään
termiä 'luetellut heimot' (scheduled tribes).
Etniseltä taustaltaan ja kulttuuriltaan alkuperäiskansat poikkeavat suuresti toisistaan. He puhuvat yli 100 eri kieltä, jotka
jakaantuvat kuuteen pääryhmään: austro-aasialaisiin, munda-, mon-khmer-, tiibettiläis-burmalaisiin, dravida- ja indo-arjalaisiin
kieliin. Alkuperäiskansat kuuluvat ministeriön viimeisen raportin (Ministry of Tribal Affairs, Annual Report 2008-09) mukaan yli
700 eri etniseen yhteisöön.
Ministeriö ilmoittaa kansojen lukumäärän epämääräisesti siksi, että niiden lukumäärä vaihtelee. Uusia kansoja hyväksytään
luetelluiksi heimoiksi ja joitakin voidaan myös poistaa listalta. Tämä johtuu siitä, että kyse on hallinnollisesta kategoriasta. Pääsy
lueteltujen heimojen listalle edellyttää esimerkiksi seuraavia piirteitä: selvästi muista erottuvaa omaa kulttuuria, maantieteellistä
eristyneisyyttä, taloudellista ja sosiaalista takapajuisuutta sekä arkaaista elämänmuotoa.
Kyse on omalla tavallaan luokitustaistelusta, sillä pääsy lueteltujen heimojen listalle antaa mahdollisuuden päästä osallisiksi
kiintiöistä. Perustuslain mukaan alkuperäiskansoihin sovelletaan samanlaista kiintiöpolitiikkaa kuin kastittomiin. Näin luetelluille
heimoille kuuluu suhteellista osuuttaan vastaava osuus esimerkiksi hallinnollisista viroista ja opetuspaikoista. Käytännössä
tämä on toteutunut adivasien kohdalla vielä huonommin kuin kastittomien.
Suhteellisesti eniten alkuperäisväestöä on Koillis-Intian ns. heimovaltioissa: Arunachal Pradeshissa, Meghalayassa, Mizoramissa
ja Nagalandissa alkuperäisväestön osuus on yli puolet väestöstä. Koillis-Intian ulkopuolella eniten adivaseja on Chattisgarhissa
(31,8%), Jharkhandissa (26,3%), Orissassa (22,2%), Sikkimissä (20,6%) ja Madhya Pradeshissa (20,3 %).

valokuva: V.K. Ramachandran
Koillis-Intian alkuperäiskansojen tilanne on parempi kuin muualla Intiassa. He ovat ainakin toistaiseksi välttyneet suurilta
väestösiirroilta ja kulttuuriensa hindulaistamiselta. Oma alkuperäinen kulttuuri on säilynyt, vaikka alueilla on omaksuttu moderni
englanninkielinen koulutus. Sen ansiosta lukutaito ja peruskoulutuksen taso ovat huomattavasti korkeampia kuin muilla
alkuperäiskansoilla
Intian vuonna 1950 hyväksytyn perustuslain mukaan (46. artikla) ”valtio edistää erityisellä huolella väestön heikompien osien,
kuten kastittomien ja heimoväestön, koulutusta ja taloudellista toimeentuloa, ja suojelee heitä epäoikeudenmukaisuudelta ja
kaikenlaiselta riistolta”.
Perustuslain lupaukset olivat tuuleen kirjoitettuja. Intia itsenäistyi 62 vuotta sitten. Monille alkuperäiskansoille nämä vuosikymmenet
ovat merkinneet kasvavaa sortoa, toimeentulon kaventumista ja häätöjä heidän perinteisiltä asuinalueiltaan. Arvioidaan, että
Intian itsenäisyyden aikana noin 30 miljoonaa alkuperäiskansojen jäsentä on pakkosiirretty suurpatojen, kaivosten, teiden ja
muiden 'kehityshankkeiden' tieltä. Nykyisin heitä siirretään asuinsijoiltaan myös luonnonsuojelun nimissä. Adivasit ovat tunteneet
olevansa epäihmisiä, joiden oikeuksista kenenkään ei ole tarvinnut piitata.
Santalien keskuudessa nousi 1800-luvun lopulla useita kapinaliikkeitä, jotka tavoittelivat itsenäistä santalien valtiota. Nyt adivasit
kapinoivat ylikansallisia jättiyhtiöitä vastaan. Jotkut ovat liittyneet maolaisten kapinallisten riveihin.
Keväällä 2006 pääministeri Manmohan Singh määritteli maolaiset Intian suurimmaksi sisäistä turvallisuutta uhkaavaksi tekijäksi.
Maolaisia nimitetään yleisesti naxaliiteiksi, sillä liike sai alkunsa Naxalbarissa Länsi-Bengalissa vuonna 1967. Naxaliittien uuden
nousun takana on lähinnä kaksi tekijää: Nepalin maolaisten kansansodaksi kutsuma aseellinen taistelu (1996-2006) ja ylemmän
keskiluokan vaurastuminen globalisaation myötä.
Intian talouden pyörät ovat viime vuosina huimaa vauhtia. Tukeva talouskasvu on hyödyttänyt ennen muuta ykkös-Intiaa eli
noin 6 prosenttia kotitalouksista. Huipullakin on huippunsa. Intialaisten dollarimiljonäärien määrä on kasvanut nopeammin kuin

missään muualla Aasiassa. Pari vuotta sitten julkaistulla Forbesin listalla oli maailman 10 rikkaimman ihmisen joukossa neljä
intialaista miljardööriä. He ansaitsivat yhteensä noin 180 miljardia dollaria vuodessa. Se on lähes kaksi kertaa enemmän kuin
teollisuumaiden kehitysmaille vuosittain antama apu.
Intian kiihtyvä talouskasvu tarvitsee luonnollisesti entistä enemmän raaka-aineita. Runsaimmat hiilivarat (noin 85 prosenttia)
sijaitsevat Länsi-Bengalissa, Jharkhandissa, Orissassa, Chattisgarhissa ja Andhra Pradeshissa. Sattumaa tai ei näissä
osavaltioissa myös maolaisten kapina on ollut aktiivisinta. Ehkäpä Manmohan Singhin huoli maolaisten noususta koskikin
pohjimmiltaan energiahuoltoa: miten Intia voi louhia turvallisesti mustaa kultaansa naxaliittien hallitsemilla alueilla. Intian
primaarista energiantuotannosta noin 55 prosenttia saadaan hiilestä. Hallitus on arvioinut, että hiilen louhinta tullaan
nelinkertaistamaan vuoteen 2030 mennessä.
Oman osansa tähän hallituksen, maolaisten ja hiilen muodostamaan mustaan kolmiodraamaan tuovat adivasit. Adivasien
onnettomuudeksi he asuvat usein kirjaimellisesti luonnonrikkauksien päällä. Esimerkiksi Orissan maaperän arvioidaan kätkevään
sisuksiinsa viidenneksen maan hiilivarannoista ja kolmanneksen bauksiitista. Kun uusia hiilikaivoksia on perustettu adivasien
asuttamille alueille, maolaisten ei ole tarvinnut painostaa adivaseja liittymään joukkoihinsa.
Orissan naapuriosavaltiossa Chattisgarhissa tilanne muistuttaa paikoin jo sisällissotaa. Dandakaranyanin alue on noin 320
kilometriä pitkä ja 480 kilometriä leveä. Laaja metsävyöhyke ulottuu Chattisgarhista Andhra Pradeshiin ja Maharashtraan.
Sanskritinkielinen nimi Dandakaranya tarkoittaa suoraan käännettynä 'viidakon rangaistusta'. Hindulaisessa mytologiassa
myyttisellä alueella oli monesti ratkaiseva merkitys tapahtumien käännekohtana. Ramajanan mukaan monet demonit olivat
kotoisin Dandakaranyasta. Rama-jumalakin karkotettiin alueelle 13 vuodeksi yhdessä vaimonsa Sivan ja tämän veljen
Lakshmanan kanssa. Nyt maolaiset ovat omineet Viidakon rangaistuksen oman 'valtionsa' nimeksi, sillä pari vuotta sitten
maolaiset perustivat Dandakaranyaan 'varjohallituksensa'.
Kesäkuussa 2009 alueelle perustettiin oma paikallisradioasema. Se lähettää vallankumousta ylistävien laulujen lomassa adivasien
kansanmusiikkia ja maolaisten johtajien puheita. Ja tietysti ohjelmissa kerrotaan heidän menestyksellisestä taistelustaan.
Metsävyöhykkeiden ohella maolaiset ovat viime aikoina lisänneet vaikutusvaltaansa suurkaupunkien liepeillä Maharashtrassa,
Karnatakassa, Tamil Nadussa ja Punjabissa.
Sudeep Chakravarti kertoo kirjassaan Red Sun: Travels in Naxalite Country (2008) Sabita Kumarin tapauksesta. Adivasinainen meni poliisiasemalle Jharkhandissa raportoimaan sisarensa raiskauksesta. Poliisi ei vaivautunut kirjaamaan tapausta,
vaan sen sijaan pyysi Sabitalta seksiä. Naiselle se oli viimeinen pisara jatkuvassa nöyryytyksen ketjussa. Sabita vetäytyi
maolaisten joukkoihin syviin Jharkhandin metsiin ja vannoi tappavansa vähintään 100 poliisia. Chakravartin mukaan Sabitoja
on lukemattomia ympäri Intiaa.
Tuskin kukaan uskoo, että maolaiset pystyvät toteuttamaan Intiassa saman kuin Nepalissa. Siellä maolaiset nousivat
kansansotansa jälkeen hallitusvastuuseen kesällä 2008, kun pääministeriksi nimitettiin entinen sissijohtaja Prachanda. Pushpa
Kamal Dahalin tai Prachandan johtama hallitus kaatui kuitenkin keväällä 2009. Maolaiset jäänevät Intiassa pieneksi ääriryhmäksi,
vaikka he pystyisivät houkuttelemaan riveihinsä muitakin marginalisoituja ryhmiä kuin adivaseja. Mutta piikkinä kansakunnan
lihassa he pysyvät pitkään. Siitä pitää huolen voimakkaasti polarisoituva yhteiskunnallinen tilanne.
Adivasien asema on monin tavoin huonompi kuin dalitien (kastittomien). Varsinkin viimeisen 10 vuoden aikana dalititien liike on
tuonut Intian ihmisoikeusongelmat entistä näkyvämmin kansainvälisille foorumeille. Tässä käännekohtana oli vuoden 2001 YK:
n rasismin vastainen konferenssi Etelä-Afrikassa, jossa dalit-aktivistit vaativat kastisorron rinnastamista apartheidiin. Daliteilla

on oma puolueensa BSP (Bahujan Samaj Party - Ihmisten enemmistön puolue). Sitä johtaa kastittomien kuningattareksi
nimitetty Mayawati, joka on tällä hetkellä yli 190 miljoonan asukkaan Uttar Pradeshin pääministeri. Dalitien liikkeen innoittajana
ja keulakuvana on Intian ensimmäinen oikeusministeri ja perustuslain pääarkkitehti B.R. Ambedkar.
Adivaseilla ei ole omaa puoluetta tai omaa Ambedkaria: kaikkien tuntemaa poliittista sankarihahmoa. Biharin ja Jharkhandin
adivasi-sankaria Birsa Mundaakaan tuskin tunnetaan edes Andhra Pradeshissa tai Maharashtrassa.
Mutta jotakin on tapahtumassa. Siitä kielii jo se, että monet alkuperäiskansojen jäsenet kutsuvat itseään ylpeinä adivaseiksi.
Poliittis-kulttuurisen liikkeen synty edellyttää yhtenäisen tietoisuuden syntyä, uskoa jonkinlaiseen kollektiiviseen identiteettiin.
Ilman yhtenäistä maanlaajuista painostusryhmää adivasien asema tuskin kohenee.
Tämä on ensimmäinen suomeksi ilmestyvä yleisteos Intian alkuperäisväestöstä. Teoksen avaa V.K. Ramachandranin koskettava
tapaustutkimus Dungariyan kylästä Etelä-Rajasthanissa. Anita Kelles-Viitanen jatkaa teemaa analysoimalla valtakulttuurin
ja adivasien rakenteellisia jännitteitä. Aparna Pallavi kuvaa puolestaan artikkelissaan ban guijjar-kansan elämän radikaalia
muutosta Himalajalla. Marko Ulvila laajentaa näkökulmaa kuvaamalla sitä, kuinka globaali ylikuluttava yläluokka tuhoaa adivasien
elämänmuotoja. Gladson Dungdung puolestaan keskittyy Jharkhandin osavaltioon, josta piti tulla adivasien oma osavaltio. Miksi
tuo unelma ei kuitenkaan toteutunut? Ville-Veikko Hirvelä kuvaa adivasi-kansojen elimellistä suhdetta metsiin, kuinka heidän
keskeisiä käsitteitään ei voi ymmärtää ottamatta huomioon tuota symbioottista suhdetta. Malini Shankar pohtii artikkelissaan
yhtä lähitulevaisuuden akuuteinta kysymystä: onko alkuperäiskansojen sulautuminen valtakulttuuriin väistämätöntä? Satu
Ranta-Tyrkkö puolestaan keskittyy adivasien aseman parantamiseen yhteisöteatterin keinoin Orissassa analysoimalla Natya
Chetanan Uhraus-näytelmää. Tapio Tamminen valottaa toda-kansan rituaaleja ja uskontoa Nilgiri-vuorilla Tamil Nadussa. Vielä
kö tämän omaleimaisen puhveleita palvovan kulttuurin temppeleinä toimivat pyhät lypsytalot?
Olemme kiitollisia ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolle, joka on rahoituksellaan mahdollistanut tämän teoksen synnyn.

Kylä Etelä-Rajasthanissa
V. K. Ramachandran

Tämä artikkeli on lyhyt analyyttinen kuvaus kotitalouksista Dungariyan kylästä Etelä-Rajasthanista. Dungariya on kehittymätön
kylä, joka sijaitsee Kotrassa, yhdessä Udaipurin piirikunnan alikehittyneimmällä alueella.
Dungariyan kylän asukkaat elävät köyhyydessä. Kylän teknologinen kehitys polkee paikallaan. Viljelyksiä hädin tuskin kastellaan. Metsän reunamilla sijaitsevan kylän maaperä on hankalan kivikkoista. Metsä on nykyään harvaa, mutta jotkut puut, kuten
mahtavat mahua-puut ovat säilyneet.2 Mahuat ovat
huomiota herättäviä kirkkaan vihreine vahamaisine
lehtineen ja tiheine pensasmaisine latvoineen. Kesäisin puiden ulkonäkö korostaa niitä ympäröivän
metsäpeitteen harvuutta.
Dungariya sijaitsee kumpuilevassa ja kukkulaisessa maastossa. Kylän läpi virtaa Vakal-joki, jonka
penkereitä reunustaa kaistale tasaista alankoa.
Kumpuilevassa maastossa on siellä täällä vuodenajoista riippuen puroja ja sadevesikanavia. Nähtyäni maiseman karun kauneuden kesällä voin kuvitella sen olevan aivan toisenlainen talven usvassa
tai monsuunin aikaan, jolloin virrat ovat vuolaita ja
kukkulat vihreitä.
Tämä artikkeli perustuu pääasiassa toukokuussa
2007 Dungariyan kylästä tekemäämme surveytutkimukseen, joka oli osa Foundation for Agrarian Studies -säätiön Agrarian Relations in India
-hanketta.3 Artikkeli perustuu myös All India Kisan
Sabha -organisaation johtajan sekä 1970-luvulla
Udaipurin piirikunnan adivasien liikkeen johtajana
toimineen B. L. Singhvin yksityiskohtaiseen haastatteluun 13. heinäkuuta 2009.4
valokuva: V.K. Ramachandran

Dungariyan kylä on alueensa mittakaavassa keskikokoinen. Kylässä on 699 asukasta, jotka muodostavat 110 kotitaloutta
(taulukot 1 ja 2).
Taulukko 1. Dungariyan kylän kotitaloudet sosiaaliryhmän mukaan. Toukokuu 2007.

Sosiaaliryhmä
Alkuperäiskansa
Muu
Yhteensä

Lukumäärä
107
3
110

Lähde: survey-tutkimuksen aineisto

Osuus (%)
97
3
100

Taulukko 2. Dungariyan kylän sukupuolijakauma sosiaaliryhmän mukaan. Toukokuu 2007

Sosiaaliryhmä
Alkuperäiskansa
Muu
Yhteensä

Lähde: survey-tutkimuksen aineisto

Miehet
355
11
366

Naiset
330
3
333

Dungariya on adivasien kylä. Vain kolme perhettä ei kuulu alkuperäiskansoihin. Yksi niistä on jainalainen kotitalous, joka omistaa
pienen jauhomyllyn. Toisen perheen pää on julkisten töiden urakoitsija, joka valvoo nykyään julkisten töiden ohjelmia. Kolmas perhe
omistaa pienen kaupan. 107 adivasien kotitaloudesta 104 kuuluu
bhil-kansaan ja kolme garasiya-kansaan. Bhil-kansan alaryhmiä
kylässä ovat bhumbariyat, dabit, dungrit, gamaarit, kherit, laoorit,
pargit, parmanit ja talalit. Garasiya-kansaan kuuluu yksi solankien
kotitalous.
Dungariyan kylän asutus on hajanainen. Kylän virallisella 1547 hehtaarin alueella ja sitä ympäröivissä metsissä ei ole asutusten keskittymää. Talot on rakennettu kukkuloiden rinteille ja mäennyppylöiden juurille. Yleensä talot sijaitsevat peltojen lähellä, mutta eivät
välttämättä peltojen vieressä. Jokaisella talolla on kuivista oksista
ja pensaista tehty aita. Kylän asutusten kattama alue ja yksittäisten
majojen sijainnit mukailevat maatalousmaita. Kun perheen poika
menee naimisiin, hän jättää jonkin ajan kuluttua vanhempiensa kodin ja perustaa uuden joko vanhempiensa talon lähelle tai metsäalueelle, jonka hän on raivannut uutta peltoa varten.
Vaikka kylä sijaitsee nimellisesti päätien varressa, kaukaisimmat
asutukset sijaitsevat noin neljän kilometrin päässä polkujen varsilla. Dungariya Thalan alueella asuvat lapset eivät pääse kouluun
monsuunin aikana ja sen jälkeen, koska virrat ja sadevesikanavat
ovat liian täysiä niiden turvalliseen ylittämiseen.

Yhteensä
685
14
699

Tutkimushankkeessamme tutkittiin adivasien kyliä myös Tripuran osavaltiossa. Myös niissä asutusten sijainti oli hajanaista. Majat oli rakennettu rinteille lähelle peltoja ja kotipuutarhoja. Tripuran ja Dungariyan kylän olosuhteissa oli suuria eroja. Tripuraan
verrattuna Dungariyan kylän agroekologiset olosuhteet ovat paljon ankarammat sekä fyysinen ja sosiaalinen perusinfrastruktuuri lähes olemattomia.5
Tämä artikkeli ei ole sosiaaliantropologinen tutkimus alkuperäiskansojen elämästä Dungariyan kylässä, vaan pääasiassa kylän
talouteen keskittyvä tutkimus. Tässä annetaan myös lyhyt johdatus kamppailuihin, jotka ovat johtaneet muutoksiin maaorjuuden
ja pakkotyön (begal) olosuhteissa kyseisellä alueella. Raportti on taloustieteilijän tutkimus, ei antropologin, mutta sisältää kuitenkin sivuhyppäyksen talonpoikaisliikkeen lähihistoriaan Etelä-Rajasthanissa.
Talonpoikien vastarinta
Etelä-Rajasthanin alkuperäiskansojen alueilla on pitkä historia taistelussa poliittista ja yhteiskunnallista sortoa vastaan. Kotran
hallintoalue, jossa Dungariya sijaitsee, oli yksi 1800-luvulla alkaneiden feodaalihallintoa ja brittien siirtomaavaltaa vastustaneiden taisteluiden tapahtumapaikka. Taisteluissa oli kyse alkuperäiskansojen yksilönvapauksista sekä yhteisöjen vapauden
saavuttamisesta.6
Adivasit olivat saavuttaneet monia voittoja ennen itsenäisyyttä sekä itsenäisyyttä seuranneella aikakaudella. Adivasit olivat sortavien ja keinotekoisten maanomistusoikeus- ja verojärjestelmien sekä muiden perintäjärjestelmien uhreja. He kärsivät sorrosta
ja sosiaalisesta nöyryytyksestä koko yhteiskunnan läpitunkevassa begar- eli pakkotyön järjestelmässä. Adivasimiehet ja -naiset
olivat pakotettuja työskentelemään feodaalisten maanomistajien pelloilla ja kodeissa. Heidän piti myös työskennellä hallitsijoiden ja heidän vasalliensa yksityisille miliiseille sekä armeijoille. Adivasien piti vaarantaa henkensä metsästysretkillä toimimalla
ajomiehinä ja jäljittäjinä. Metsästysretket olivat erityisen pahamaineisia siitä, että joskus ajomiehinä toimineita adivaseja käytettiin elävinä syötteinä.7 Adivasi-perheet asuivat lehdistä ja oksista tehdyissä majoissa. Miehet eivät saaneet käyttää paitoja tai
yläruumista peittäviä vaatteita. Naiset joutuivat hallitsijakasteihin kuuluvien miesten pahoinpitelyn ja väkivallan uhreiksi.8
Vaikka yhteiskunnallisen sorron ja väkivallan pahimmista muodoista oli vapauduttu 1970-luvulle mennessä, useat muut sorron
muodot jatkuivat. Vuodesta 1974 lähtien ja noin vuoteen 1986 saakka militantti kommunistijohtoinen Kisan Sabha alkoi toimia
eteläisessä Udaipurissa, Dungarpurissa ja niitä ympäröivillä alueilla. 1970- ja 80-lukujen taistelut suunnattiin feodaalijärjestelmän maanomistajia vastaan, erityisesti Panarwan alueen Samantia ja Manarwan alueen Raoa vastaan, jotka toimivat silloisen
Udaipurin maharanan (hallitsijan) vasalleina. Taisteluja käytiin myös kauppiaita ja rahanlainaajia sekä korruptoituneita ja sortavia virkamiehiä vastaan (erityisesti vero- ja metsähallinnossa).9 Dharmilal, Narayan Amarnath, Tulsidas ja B. L. Singhvi johtivat
All-India Kisan Sabhan taisteluja Udaipurin piirikunnassa.10
Maanomistajien ja kauppiaiden harjoittamia adivasien maiden takavarikointeja vastustettiin kiivaasti. Vuosien 1974–1975 taistelut alkoivat Panarva-Jhadolin alueelta sekä Pansodan kylästä Kherwasan hallinnollisella alueella, jossa paikallinen thakur
oli anastanut itselleen adivasi-talonpoikien maat. Yksi esimerkki maanomistajia vastaan käydyistä taisteluista olivat Manerin
alueen hallitsijan Raon valtaa vastustaneet liikkeet 1980-luvulla. 1970-luvun loppupuolella Kisan Sabha taisteli Dariyan hallinnollisella alueella Phalasiyassa toiminutta kauppiasta Bhanwarlal Sethiä vastaan. Hän oli hankkinut asiakirjoja, joissa vaadittiin
omistusoikeutta adivasien maahan. Kisan Sabha takavarikoi väärennetyt dokumentit ja teki niistä julkisen rovion.11

Kotran alueella, jossa Dungariyan kylä sijaitsee, Manerin hallitsija Rao keräsi adivaseihin kuuluneilta talonpojilta niin sanottua
veroa viisi rupiaa ja viisi kiloa mahuaa yhtä mahua-puuta kohti.12 Vero koski yhteensä 500 000 puuta, jotka kasvoivat adivasien
mailla ja julkisilla mailla. Taistelu tätä veroa vastaan oli tärkeä osa 1970- ja 80-lukujen kamppailuja.
Muita tärkeitä taisteluja olivat myös kamppailut paremman hinnan saamiseksi kauppiailta talonpoikien keräämistä tendu-puun
lehdistä sekä taistelut, joissa vastustettiin rahanlainaajien asettamia kiskurimaisia korkoja sekä heidän mielivaltaisia kirjanpidon
ja vakuuksien takavarikoinnin tapojaan. Talonpoikien johtajan B. L. Singhvin mukaan poliisin ja valtion virkamiesten sortoa vastaan käydyt kamppailut alkoivat kasvattaa uutta itsevarmuuden tunnetta adivasien keskuudessa, sillä he haastoivat nyt sellaisten henkilöiden auktoriteetin ja mielivallan, joiden vastustamista oli ennen pidetty mahdottomana.13
Dungariyan kylän adivasit olivat mukana kamppailussa mahua-puiden ”veroa” vastaan sekä muissa sen ajan liikkeissä. Yksi
tärkeä patwaria (kylätason veroviranomainen) koskenut tapaus sattui Dungariyassa vuosina 1984–1985. Bhansi Lal Singhvi
kuvailee tapausta:
Kuten tiedätte, Dungariyan kylän adivasit viljelevät joenvarren maata. Tämä maa ei ole virallisesti rekisteröity heidän nimiinsä.
Mitä tahansa he tuottivatkin, se johti ankariin rangaistuksiin, joiden määrä ylitti itse tuotannon arvon. Aina kun patwari saapui
kylään, hän vaati alkoholia, naisia ja kanaa syödäkseen. Eräänä päivänä Panerian kylässä pidetyssä poliittisessa kokouksessa
Kotran alueen asukkaat tulivat kertomaan meille, mitä kylässä tapahtui. Me sanoimme ”lähtekäämme”, ja lähdimme yhdessä 50
Jhadolin alueen maaseudun toverin kanssa suoraan Kotraan ja piiritimme patwarin. Maaseudun toveriemme henki ja innostus
oli sellaista, että olimme valmiit toimimaan ja ottamaan vastaan mitkä tahansa seuraukset... Joten tartuimme patwaria kaulasta
ja nostimme hänet ylös. Talonpoikaistoverimme pitivät sitä ihmeellisenä asiana. Patwari liitti kätensä anteeksipyyntöön ja sanoi
ettei tekisi niin enää koskaan.14
NYKYPÄIVÄN DUNGARIYA
Riippumatta adivasien massojen saavutuksista kansalaisvapauksissa ja vapaudessa, Dungariyan adivasien kylää leimaa yhä
erityinen alikehittyneisyys, joka näkyy teknologisen muutoksen, talouskasvun, inhimillisessä kehityksen, sosiaalisen infrastruktuurin sekä ihmisten tulotasoissa, jotka ovat kaikki laadullisesti alempia kuin kylissä, jotka eivät ole pääasiassa adivasien asuttamia.
Maa ja maatalous
Dungariyan kylässä ei ole maanomistajaa, joka vuokraisi maitaan viljelijöille. Kylän maita ei omista myöskään kylän ulkopuolella
asuva maanomistaja. Kylän yhteensä 110 kotitaloudesta vain kolme oli maattomia. 64 kotitaloutta omisti 1–5 eekkeriä (0,4–2
ha) maata. Suurin kotitalouden maanomistus oli 18,73 eekkeriä (7,6 ha), toiseksi suurin 8,03 eekkeriä (3,2 ha) ja pienin 0,13
eekkeriä (526m2). Viljelykäytössä olevan maan kokonaisalueesta 17 prosenttia on jollain tapaa kasteltua. Kastelu on vähäistä ja
vaihtelevaa. Vesi saadaan pääasiassa joesta ja johdetaan pelloille dieselpumppujen tai kaivettujen kanavien avulla. Muutamia
peltoja kastellaan perinteisistä avonaisista kaivoista, joihin on asennettu dieselpumppu.

Taulukko 3. Kotitalouksien hallussa pitämä omistusmaa ja valtaama maa maa-alueen koon mukaan. Dungariyan kylä,
toukokuu 2007.
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Dungariyassa ”omistusmuotoinen hallussapito” (ownership holding) tarkoittaa yleensä metsämaata, jonka kotitalous on raivannut ja pitää hallussaan kuin omistaisi sen, mutta ilman laillista omistusoikeutta. Itse asiassa kotitaloudet elävät jatkuvassa
pelossa, että metsähallitus vaatii heiltä heidän maansa ja takavarikoi ne.15
Kuten tulemme myöhemmin näkemään, maatalouden tehostuminen on minimaalista Dungariyassa. Sen sijaan viljelyalaa laajennetaan tänäkin päivänä. Monet kotitaloudet ovat nykyisen sukupolven aikana raivanneet maata pensaikoista ja puista ja
muuttaneet sen pelloksi viljelyä varten. Dungariyan kylässä on siten luultavasti kasvatettu viljelykäytössä olevan alueen koon
nettomäärää tämän sukupolven aikana. Toisaalta metsiä koskeva lainsäädäntö rajoittaa viljelymaiksi raivattavan maa-alueen
jatkuvaa laajentamista.
Kylässä epätasa-arvoisuus maaomistusten hallinnassa on vähäisempää kuin muissa kylissä, joita tutkimme Agrarian Relations
in India (PARI) -hankkeessa.16
Survey-tutkimuksessa kerätyssä aineistossa silmäänpistävä piirre on se, että kotitalouksien tulot eivät riippuneet pääasiassa tai
edes suuressa määrin niiden hallussa olevien maa-alueiden suuruudesta. Maataloudesta saataviin tuloihin vaikutti esimerkiksi
kyseisen vuoden aikana tosiasiallisesti viljelykäytössä olleen maan ala sekä viljelyn tehokkuus. Kotitalouksien tuloja määritti
myös kotitalouksien työvoiman rakenne sekä Dungariyassa muun kuin maataloustyön määrä ja luonne. Suurimman maa-alueen omistaneen kotitalouden jäsenten henkeä kohti lasketut tulot olivat itse asiassa matalammat kuin pienimmän maa-alueen
omistaneen kotitalouden jäsenten henkeä kohti lasketut tulot.
Dungariyassa on käynnissä talonpoikien erilaistumien. Ei ole epäilystäkään siitä, että kastelun ja rahatalouden saapuminen
maatalouteen on johtanut talonpoikien eriytymiseen kylässä. Kuitenkin erilaistuminen ei ilmene pääasiassa omistusmuotoisesti
hallussa pidetyn maa-alueen laajuudessa. Lisäksi erilaistumisen luonne ei ole sellainen, mikä tekisi luokkien välisten ristiriitojen
ratkaisusta kylän sisällä välittömän poliittisen tehtävän.
Satokaudet ja viljelykäytännöt
Dungariyassa maa on kivikkoista. Vertikaalinen läpileikkaus paljastaisi kerrokset kiveä ja ohutta humusta. Joka vuosi peltojen
pintakerros pitää raivata kivistä, mikä on tärkeä työ satokausien ulkopuolella. Jos pelto on jätetty kesannolle muutamaksi vuodeksi, kolmelta aikuiselta saattaa kestää viikkoja raivata eekkeri maata kynnettäväksi.
Tärkein satokausi on kharif-kausi. Kylvö tehdään monsuunin aikaan (Dungariyassa yleensä heinäkuussa) ja sato kerätään lokamarraskuussa. Pääasiallinen viljelykasvi on vähäisen sadon tuottava perinteinen valkoinen maissi, jota sekaviljellään yhdessä

red gram -palkokasvien (tur dal) sekä black gramin (urad dal) kanssa. Maissi korjataan lokakuussa ja palkokasvit kaksi kuukautta myöhemmin. Joillakin pelloilla siemenet sekoitetaan ja istutetaan riveihin. Jos kastelua on saatavilla, kylvetään myös vehnää
tai green gram -papua (moong dal). Vehnä kylvetään marraskuussa ja korjataan maaliskuussa. Muita kharif-satokaudella viljeltäviä kasveja ovat lehmänpapu (cholai), durra (jowar), kurpitsat, okra ja puuvilla (kylässä oli yksi puuvillapelto). Kyläläiset saavat
satoa myös taateleista, mangoista ja mahuasta. Yleensä vain vehnää viljellään tärkeimmistä lajikkeista yksinään.
Teknologia
Intiassa maatalous on säilynyt käsityövaltaisena etenkin adivasien kylissä. Dungariyan kylää voi pitää esimerkkinä tämäntyyppisestä maataloudesta, joskin ei aivan niin selvästi kuin joitakin adivasi-kyliä joissakin osissa Madhya Pradeshia, Chhatisgarhia,
Jharkhandia ja Orissaa.
Teknologisen kehityksen suhteellisen alhainen taso on johtanut tuotannon ja tuottavuuden matalaan tasoon. Vuosina 2006
– 2007 viljeltiin maissia 129 palstalla, joista 20 palstan sato epäonnistui kokonaan. Keskimääräinen tuotanto muilla palstoilla
näyttää olevan noin 420 kiloa hehtaarilta. Samana vuonna vehnää viljeltiin 81 palstalla, ja keskimääräinen sato oli noin 1,4
tonnia hehtaaria kohden.
Biologiset panokset. Useimmat kotitaloudet käyttivät kemiallisia lannoitteita, mutta pieniä määriä. Suurin määrä oli 100 kiloa
eekkeriä kohti ja pienimmät määrät niinkin alhaisia kuin 10 kiloa. Kaikki taloudet käyttivät itse kasvattamiaan kasvatettuja siemeniä. Siemeniä ei ostettu ollenkaan markkinoilta survey-tutkimuksen kattamana vuotena.
Työkalut ja koneet. Tärkeimmät kylässä käytetyt työkalut saadaan suoraan metsästä. Talonpojat valmistavat auroja ja lanoja
metsästä kaatamastaan puusta muutaman vuoden välein.
Koko vuoden aikana vain kuusi kotitaloutta käytti koneita peltojen muokkaukseen (mukaan lukien kyntämiseen), joskin monet
vehnänviljelijöistä vuokrasivat traktoreita vehnän puimiseen. Nämä traktorit tulivat Gujaratista, ja niiden käyttö vehnäpelloilla
maksoi 350 rupiaa tunnilta.
Vetojuhtina käytetään paikallista pitkäsarvista karjaa. Matalat tuotannon tasot tarkoittavat myös alhaista rehun tuotannon määrää ja sen myötä heikkoa karjaa. Dungariyaa ympäröivissä hallinnollisilla alueilla puhkesi karjatauti survey-tutkimusta edeltäneenä vuonna, mutta näyttää siltä, että se saatiin kuriin ennen kuin eläimet Dungariyassa sairastuivat. Tuotantoon käytettävistä
välineistä kotitalouksien ulkopuolelta ostettuja tarvikkeita olivat usein ainoastaan metalliset työkalut ja laakeat metallivadit.
Talonpojat eivät saa valtiolta maataloutta koskevaa informaatiota tai maatalousneuvonnan palveluja.
Työvoiman muodot
Koska maataloudessa käytettävän teknologian taso on hyvin alhainen, kotitalouksien pelloilla työskentelevä työvoima koostuu
lähes kokonaan perheenjäsenistä. Useimmat taloudet eivät palkkaa ollenkaan työvoimaa. Muutamat taloudet vaihtavat työvoimaa kuitenkin keskenään. Dungariyassa on käytössä mehmaan eli vierastyöläisen käytäntö, jota emme ole nähneet muualla.
Käytäntö tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että henkilön, joka tulee asumaan talonpoikien talouteen ja ruokailee perheen kanssa,
oletetaan osallistuvan työntekoon perheen tilalla.

Monien kotitalouksien piirteenä on eräänlainen nautintaoikeuden lahjoittaminen, jota voi kuvailla myös jonkinlaisena vuokrattomana vuokrasopimuksena. Seuraavassa on kuvaus tästä käytännöstä keinokastellulla tilalla sekä tilan hoitamisesta sukulaisten, erityisesti vanhojen henkilöiden, puolesta rabi-satokaudella. Henkilön A appi on liian vanha viljelläkseen koko maataan,
joten hän jakaa sen kolmeen osaan. Hän viljelee yhtä osaa itse, antaa toisen osan A:lle ja kolmannen toiselle henkilölle. A, joka
viljelee maata ilman vuokranmaksua, ostaa itse viljelyyn tarvittavat panokset ja tuo sadon kotiin selvitäkseen yli sadonkorjuun
välisistä kausista. Kuvausta täydentääkseni: pellolla on dieselpumppu. A maksaa yhden kolmasosan diesel- ja ylläpitokuluista.
Joskus maanomistaja antaa ilmaiseksi lantaa nautintaoikeuden lahjoituksen vastaanottajalle. Maanomistajalla on sitä enemmän
kuin tarvitsee ja siksi hän jakaa sitä myös viljelijälle, jonka on antanut viljellä osaa maastaan. Kylässä oli esimerkkejä, joissa
kaksi viljelijää viljeli joko vuokrattua tai ilmaiseksi käytössä olevaa maapalaa. He jakoivat kustannusten ohella sadon keskenään
tasapuolisesti.
Toisessa tapauksessa maanomistaja on Ladu Ramin isoisä, joka oli luultavasti liian vanha työskennelläkseen omistamallaan
maalla. Ladu Ramille myönnettiin oikeus käyttää maata ilman, että hänen olisi pitänyt antaa siitä mitään vastineeksi. Tämä
käytäntö näyttää olevan enemmänkin esimerkki nautintaoikeuden lahjoittamisesta perheen sisällä kuin vuokrasopimuksesta,
johon ei kuulu vuokran maksua. Ladu Ram käytti maata vain rabi-kaudella ja viljeli vehnää. Mies ei käyttänyt dieselpumppua
kastellakseen satoaan, sillä hän kaivoi kastelukanavan pellolle lähellä sijaitsevasta joesta. Käsittääksemme Ladu Ram auttoi
isäänsä päivittäisissä kuluissa vastineeksi pellon käyttämisestä.
Kun Ladu Ramilta kysyttiin, miksi isoisän pitäisi suostua järjestelyyn, hän vastasi: ”Miten muuten perheeni selviäisi maissisadon
jälkeen? Hän tietää, että minulla ei ole kasteltua maata ja hän ei tarvitse koko peltoaan, joten hän kutsuu minut viljelemään
vehnää.”
Koko Intian kattavassa tutkimuksessamme tämä oli ensimmäinen kylä, jossa dokumentoimme systemaattisia altruismin muotoja maanomistus- ja -käyttösuhteissa: vastavuoroisen avun ja jakamisen suhteiden säilymistä kapitalistisessa maailmassa.
Biodiversiteetti
Teknologisen kehityksen puuttuminen on tehnyt alkuperäiskansojen kylistä aarreaittoja – maatalouskasvien ja siemenien diversiteetin säilytyspaikkoja. Monet alkuperäiskansojen kylistä eivät osallistuneet vihreään vallankumoukseen eivätkä alkaneet
käyttää erilaisia korkeasti tuottavia ja moderneja lajikkeita. Siten perinteisen sekaviljelyn harjoittaminen on säilyttänyt laajan
kirjon siemeniä ja viljelykasveja. Tämä on havaittu ja dokumentoitu eri puolilla Intiaa. Vuonna 2008 teimme survey-tutkimuksen
Badharissa, adivasien kylässä Anuppurin piirikunnassa Madhya Pradeshissa. Kylässä viljeltiin pääasiassa sekaviljelynä tai keittiöpuutarhoissa yhteensä noin 42 lajiketta, joihin kuului laaja kirjo vilja- ja palkokasveja, vihanneksia ja öljysiemeniä.17
Metsän tuotteet
Ennen Dungariyan adivasit keräsivät metsistä mahuan kukkia, tendu-puun lehtiä, hunajaa sekä muita hedelmiä, kukkia ja lääkekasveja. He metsästivät metsissä peltopyitä, metsäkanoja, jäniksiä, peuroja ja villisikoja. Adivasit keräsivät polttopuita sekä
puuta talojen ja alkeellisten huonekalujen (lähinnä sänkyjen) rakentamista sekä aurojen valmistamista varten.
Nykyään adivasit keräävät metsistä lähinnä polttopuita sekä puuta pienimuotoista rakentamista ja työkalujen valmistamista
varten sekä mahua-puun kukkia. Muita metsän tuotteita, joita kerätään pieniä määriä, mutta jotka ovat tärkeitä toimeentulolle,
ovat pihka, bambu-hedelmät (mukaan lukien taatelit), heinä, hunaja, risiini sekä gunda, timbru ja kambar (joille emme löytäneet
englanninkielisiä nimiä!).

Kaikki haastattelemamme henkilöt lukuun ottamatta yhtä kertoivat, että he eivät nykyään enää koskaan metsästäneet (”en ole
eläessäni nähnyt villisikaa”), mutta he sanoivat näin varmaankin viranomaisten pelossa. Tendu-puun lehtien kerääminen ei enää
ole tulonlähde. Meille kerrottiin, että tendu-lehtien ostaja tuli kylään viimeksi viisi vuotta sitten (jotkut kertoivat viime kerrasta
olleen kymmenen vuotta).
Mahua-viinan valmistaminen: Upota mahua-puun kukat veteen metalliseen astiaan. Peitä astia ja anna kukkien
liota. Sekoita joukkoon karkeaa palmusokeria. Tislaa yhdeksännen tai kymmenennen liotuspäivän jälkeen.
Polttopuun hakkaaminen metsästä ja sen myyminen Kotran markkinoilla on hyvin työlästä. Buri Laoor on noin 35- tai 36-vuotias
ja asuu aviomiehensä Rupan sekä kolmen poikansa ja kolmen tyttärensä kanssa. Heidän vanhin poikansa Sailu on 22-vuotias.
Nuorimmalla lapsista, tytär Gewarilla, on ikää 24 kuukautta. Edellisenä vuonna Rupa hakkasi polttopuita noin 183 päivänä, ja
Buri hakkasi polttopuita 23 päivänä. Buri myi noin 80 nippua polttopuita Kotrassa.
Buri kertoi heidän kotitaloudestaan survey-tutkimuksen haastatteluja tehneille opiskelijoille päivistä, joina hän myi polttopuita.
Hän lähti kotoaan Thalasta keskiyöllä mukanaan lastillinen puita, joita hän kantoi päänsä päällä. Mies myi nipun 30 rupialla
(makeiskaupan omistajalle Kotran markkinoilla) niin nopeasti kuin pystyi ja palasi kotiin keskipäivään mennessä. Matkalla hänen
piti vältellä metsähallituksen viranomaisia, koska he vaatisivat sadan rupian sakkoa, jos saisivat hänet kiinni metsien suojelualueelta hakatun puun hallussapidosta.
Viljelyalueen laajentaminen heijastaa metsistä sekä yhteisomistuksessa olevista resursseita saatavien tulojen ja toimeentulon
laskua. Lakshman Dungi, Kisan Sabhan aktivisti kylässä, näkee hyvin selkeästi köyhyyden ja metsien hupenemisen välisen
suhteen: ”Me olemme köyhiä, joten kaadamme metsiä raivataksemme metsää ja myydäksemme polttopuita. Metsät harvenevat, sateet vähenevät ja maataloudesta ja metsistä saamamme tulot laskevat yhä enemmän.”
Intian vuoden 2008 metsälain (The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers
(Recognition of Forest Rights) Act) vastustaminen kapeasta ”ympäristönäkökulmasta” tarkasteltuna vaikuttaa kaksin verroin
sisällöttömältä adivasienemmistöisen kylän näkökulmasta katsottuna. Asian ydinhän ei varmastikaan voi olla se, että metsiä
voidaan suojella ainoastaan, jos ne ”pelastetaan” adivaseilta. Sen sijaan metsiä ei voida suojella, jollei turvata niiden ihmisten
oikeuksia, joiden toimeentulo ja päivittäinen kulutus riippuvat metsistä.
Tulot ja varat
Intian adivasiväestö – talonpojat, metsästä ja muista yhteisomaisuudessa olevista luonnonvaroista elävät, maaseudun ruumiillista työtä tekevät ja kaupunkien kouluttamattomat siirtotyöläiset – ovat Intian työvoimareservin köyhimpiä rivimiehiä.
On usein vaikeaa soveltaa painojen, pinta-alan ja volyymien standardeja alueilla, joissa kaupallistuminen ja teknologinen muutos ovat vähäisiä, ja erityisesti ostettujen tuotantopanosten määrä on alhainen ja toimentulon riippuvuus keräilystä suuri. Tämän
vuoksi oli vaikea laskea kotitalouksien tuloja – rahatuloja ja muita tuloja – millään erittäin tarkalla (tai kvantitatiivisesti täsmällisellä) kustannuslaskennan metodilla.
Oli mahdotonta määrittää, kuinka paljon maata kukin kotitalous piti kesannolla (tai kuinka paljon maata ne ylipäätään omistivat),
satojen fyysisen bruttotuoton määrää, biologisten tuotantopanosten määrää tai käytetyn työajan määrää. Kun mitataan metsien

tuotteista saatavia tuloja eli eri tuotteiden fyysisiä määriä ja niiden markkina-arvoja, täsmällisten arvojen määrittämisestä tulee
erittäin hankalaa, kuten voi kuvitella. Palkkatöistä julkisten töiden työmailla ansaittuja ansioita on helpompi mitata säännöllisesti. Palkkatyön tapauksissa ongelmia aiheuttivat muistaminen sekä urakkahintojen muuntaminen maksuksi työajan mukaan ja
kokonaisansioiksi.
Joka tapauksessa tulot olivat erittäin matalia. Useimmat kotitaloudet ansaitsivat vain noin 100–120 rupiaa (1.4–1.7 euroa)
henkeä kohti kuukaudessa (lukuun ottamatta metsästä saatavia tuotteita).18 Tuloista 60 prosenttia tai yli tuli julkisista töistä,
erityisesti teiden rakentamisesta, sekä palkoista, joita ansaittiin tilapäisinä siirtotyöläisinä Gujaratissa puuvillapelloilla ja rakennustyömailla.
Haastattelumme osoittivat, että edellisenä vuonna (2006–2007) Dungariyan työläiset olivat työskennelleet tietyömailla, kaivaneet patoja ja vedenkeruujärjestelmiä sekä tehneet muita maatöitä. Survey-tutkimuksen aikaan kansallisen maaseudun työllisyystakuuohjelman (National Rural Employment Guarantee Scheme, NREGS) työt olivat käynnissä. Ohjelmaa ei johtanut
yksityinen urakoitsija, vaan sitä valvoi mies, joka oli entinen yksityinen urakoitsija ja jonka vastuulla olivat ohjelman työkortit. Hän
kertoi meille huonoista palkoista, joita ohjelmassa maksettiin. Koska työ oli urakkatyötä, useimpina päivinä työntekijä ansaitsi
vain noin 28–35 rupiaa päivässä. Työ oli raskasta ja työlästä. Miehet kaivoivat ojia. Riveihin järjestäytyneet naiset heittivät korillisen hiekkaa toisilleen, kunnes rivin viimeinen tyhjensi hiekkakorin paikkaan, josta tulisi Dungariya Thalan osavaltion valtatiehen
yhdistävä tie.
Kaikesta palkan riittämättömyydestä ja raadannasta huolimatta maaseudun työllisyystakuuohjelmasta oli tullut tärkein vuosittaisten tulojen lähde monille kotitalouksille – viimeinen suoja täyttä katastroﬁa vastaan. Kaksi viimeaikoina säädettyä lakia ovat
poliittisesti erittäin merkittäviä Dungariyan asukkaille: the National Rural Employment Guarantee Act -laki ja the Scheduled Tribe
and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act -laki. Intian vasemmiston interventio ja taistelu parlamentissa sekä sen ulkopuolella on selkeästi johtanut kummankin lain olemassaoloon ja nykyiseen sisältöön.
Suuri joukko työläisiä muuttaa työn perässä Gujaratiin työskennelläkseen rakennustyömailla tai puuvillapelloilla. Puuvillan poimijat ansaitsivat 40 rupiaa päivässä sekä annoksen keitettyjä vihanneksia tai 35 rupiaa päivässä, jos he päättivät ottaa myös
linssejä ja rotia (leipää) syödäkseen. On hämmästyttävää, kuinka nuoria Gujaratiin töihin lähtevät lapset voivat olla. Ladu Ram
lähetti kaksi poikaansa, 9-vuotiaan Kalyanin ja 12-vuotiaan Chetanin, yhdessä kylästä lähteneen ryhmän kanssa työskentelemään Gujaratiin 30 päiväksi. Heidän kummankin piti ansaita 35 rupiaa päivässä. Matka oli Kalyanin ensimmäinen ja Chetanin
toinen. Kun he palasivat kylään, kumpikin heistä oli säästänyt 800 rupiaa, jotka he antoivat vanhemmilleen. Lehdistö raportoi,
että lapsia lähetetään yhä Dungariyan kylän alueelta siirtotyöläisiksi Gujaratin puuvillapelloille, ja että matalat palkat sekä tyrmistyttävät työolot ovat yhä arkipäivää.19
Kotitalouksien varallisuus
Dungariyan kylässä tuloköyhyys yhdistyy myös varallisuutta mittaavaan köyhyyteen. Kaikissa muissa paitsi kolmessa kotitaloudessa – jauhomyllärin, pikkukauppiaan sekä entisen julkisten töiden urakoitsijan ja maastoauton omistajan - varallisuus oli
vähäistä ja sen arvo alhaista.
Tärkeimmät kotitalouksien varat olivat pääasiallisesti hyödykkeitä, joista ei käyty kauppaa: maatalousmaata, majoja ja karjasuojia. Useimpien majojen seinät oli tehty puusta ja mudasta, mudasta ja kivestä tai mudasta ja oljista. Vain kolmella taloudella oli
seinissä jonkin verran sementtiä. Kymmentä taloutta lukuun ottamatta kaikilla oli maalattiat.

valokuva: V.K. Ramachandran
Koska kylässä ei ollut sähköä, siellä ei ollut televisioita tai sähköllä toimivia kodinkoneita. Yhdellä kotitalouksista (jauhomyllyn
omistajalla) oli skootteri, yhdellä vanha maastoauto, 11 omisti polkupyöriä ja lopuilla ei ollut mitään yksityistä kulkuvälinettä.
Huonekaluna oli joko heteka tai sänky.
Kotitalouksien tärkeitä varoja olivat niiden ylläpitämät ruokakasvien, maissin, vehnän tai palkokasvien ja jyvien varastot. Varastojen määrät vaihtelivat huomattavasti kahdesta kilosta green gram -papua tuhanteen kiloon vehnää, joka oli tosin harvinainen
tapaus. 82 kotitaloudella oli vehnävarastoja (mediaanimäärä oli 100 kiloa), 16 taloudella oli maissivarastoja (mediaanimäärä
kymmenen kiloa) ja 10 taloudella oli black gram- tai red gram -palkokasveja (keskimääräinen omistus oli 5,3 kiloa).
Terveys, koulutus ja perusmukavuudet
Voiko Intiassa olla alueita, jossa tilanne terveydenhuollon ja koulutuksen sekä kotitalouksien perusmukavuuksien kohdalla on
huonompi kuin Dungariyassa? Kylässä ei ole sähköä tai vessoja. Yhdessäkään talossa ei ole juoksevaa vettä. Käsipumput,
joilla vettä nostetaan, voivat sijaita yli puolen kilometrin päässä ihmisten asuinpaikoista. Kun pumput menevät rikki, voi mennä
viikkoja ennen kuin ne korjataan. Joen vettä käytetään kaikkiin muihin tarkoituksiin paitsi juomavedeksi. Kun asukkaat eivät voi
käyttää rikkinäisiä käsipumppuja juomaveden hankkimiseksi, he kaivavat kuoppia joenuoman hiekkaan ja suodattavat vettä
juotavakseen.

Kylässä näyttää esiintyvän endeeminen ihotauti, jossa iho muuttuu ensin kuivaksi ja suomuiseksi, sitten kipeäksi ja lopulta iho
on märkivien haavojen peitossa. Kisan Sabhan organisaattori Ladu Ram Dungri sanoo, että tauti johtuu siitä, että lähes koko
vuoden ajan käytettävä vesi seisoo paikallaan ja kerääntyy lammikoihin joenuoman varteen. Toiset sanovat, että joen yläjuoksun kemikaalit saastuttavat joen veden. Kylässä ei ole valtion ylläpitämää neuvolaa tai koulutettua lääkäriä. Sairaita lapsia ei
viedä Kotraan lääkäriin, koska se on liian kallista.
Taulukko 4. Yli 6-vuotiaiden lukutaitoaste prosenteissa sosiaaliryhmän mukaan, Dungariyan kylä, 2006–2007.

Sosiaaliryhmä
Alkuperäiskansat
Muut
Yhteensä

Lähde: survey-tutkimuksen aineisto

Miehet
26
90
29

Naiset
9
67
10

Yhteensä
18
85
20

Taulukko 5. Yli 15-vuotiaiden koulutuksen pituus vuosissa, mediaaniarvot, Dungariyan kylä, toukokuu 2007.

Sosiaaliryhmä
Alkuperäiskansat
Muut
Yhteensä

Lähde: survey-tutkimuksen aineisto

Miehet
0
8
0

Naiset
0
6
0

Yhteensä
0
8
0

Taulukko 6. Yli 15-vuotiaiden koulutuksen pituus vuosissa, Dungariyan kylä, toukokuu 2007.

Koulunkäyntiaika
vuosissa
0
1–5
6–10
> 10

Miehet
125
25
19
0

Lähde: survey-tutkimuksen aineisto

Alkuperäiskansat
Naiset
Yhteensä
149
274
7
32
1
20
0
0

Kaikki sosiaaliryhmät
Miehet
Naiset
Yhteensä
126
150
276
25
7
32
26
3
29
0
0
0

Tilastot taulukoissa 4, 5 ja 6 kerättiin Intian itsenäisyyden 60-vuotispäivänä. Olisiko mikään tuomitsevampi yhteenveto kuin koulutuksen tila Dungariyan kylässä?
•
Kaikista 7-vuotiaista ja sitä vanhemmista alkuperäiskansoihin kuuluneista asukkaista vain 18 prosenttia – 26 prosenttia
miehistä ja 9 prosenttia naisista – oli lukutaitoisia.
•
Alkuperäiskansojen keskuudessa – sekä miesten että naisten – henkilöiden koulutuksen pituuden mediaaniarvo vuosissa
oli nolla.
•
Vain yksi kaikista yli 15-vuotiaista alkuperäiskansoihin kuuluvista naisista oli opiskellut kuudetta luokkaa pidemmälle. Kukaan heistä ei ollut opiskellut kahdeksatta luokkaa pidemmälle.

Listaa voisi jatkaa. Jos tämä on menneisyys, taulukon 7 tiedot koulunkäyntiasteen tilastoista eivät anna paljon uskoa tulevaisuuteen.
Taulukko 7. Alkuperäiskansojen lasten koulunkäyntiaste prosenteissa, Dungariyan kylä, toukokuu 2007.

Ikäryhmä
6–12-vuotiaat

Lähde: survey-tutkimuksen aineisto

Pojat
38

Alkuperäiskansojen lapset
Tytöt
20

Yhteensä
29

Koulunkäyntiasteen luvut olivat kauhistuttavat. Taulukon 7 tiedot osoittavat, että kaikista 6–12-vuotiaista alkuperäiskansojen
lapsista vain 29 prosenttia – 38 prosenttia pojista ja 20 prosenttia tytöistä – kävi koulua. Kun vierailimme kylässä, useat lapset
leikkivät alasti kodeissaan. He olivat laihoja, heillä oli märkiviä haavoja ja huonokuntoiset hiukset. Kuten kerätyt tilastotiedot
osoittavat, kylän peruskoulu on täysin epäonnistunut houkuttelemaan lapset kouluun ja saamaan heidät pysymään koulussa.
Koulussa on yhteensä viisi luokkaa ja kaksi opettajaa. Kyläläiset eivät luota kumpaankaan. Thalan alueella ei ole koulua.
Julkinen ruuan jakelujärjestelmä Dungariyassa
Vasemmistopuolueet ja vasemmistolaiset tutkijat ovat tuominneet hintasäännöstellyn ruuan osto-oikeuksien kapean kohdentamisen, mikä aloitettiin talouden liberalisoinnin seurauksena. Heidän mukaansa tämä politiikka sulkee ulkopuolelleen kaikkein
köyhimmät ihmiset ja ryöstää Intian väestön enemmistöltä oikeuden ruokaan.20 Dungariya tarjoaa erityisen hirvittävän esimerkin
siitä, miten hintasäännöstellyn ruuan osto-oikeuksien kohdentaminen, jonka pitäisi toimia ”tehokkuuden” takaavana toimintatapana, näännyttää köyhimmät nälkään.
Kolmea kotitaloutta lukuun ottamatta jokainen kotitalous Dungariyassa on köyhä millä tahansa tuloköyhyyden standardilla mitattuna. Siitä huolimatta 68 kotitaloutta 110 kotitaloudesta on luokiteltu olevan köyhyysrajan yläpuolella, ja viisi kotitaloutta ei ole
saanut yhtäkään ostokorttia. Siten tällä luokittelulla 66 prosenttia kylän väestöstä on suljettu julkisen ruuan jakelujärjestelmän
(Public Distribution System, PDS) ulkopuolelle.
•
Navan Lal Pargi (28) ja hänen vaimonsa Amiya (22) asuvat kuuden hengen kotitaloudessa. Heillä on hallussaan 1,6 eekkeriä (0,6 ha) maata, joka on jotenkuten kasteltua. He työskentelevät maallaan sekä ruumiillisen työntekijöinä tietyömailla. Heidän
vanhin lapsensa, 6-vuotias poika Machhru Lal, ei käy koulua, vaan paimentaa perheen viittä vuohta. Perheen tulot ovat alle
200 rupiaa (2,9e) henkeä kohti kuukaudessa (ei sisällä metsistä saatavaa raha- tai muuta tuloa). Virallinen köyhyysraja oli noin
360 rupiaa henkeä kohti kuukaudessa. Perheelle annettiin ”köyhyysrajan yläpuolella” -ostokortti ja siten heidät käytännöllisesti
katsoen suljettiin ruuan julkisen jakelujärjestelmän ulkopuolelle.
•
Miriya Bhumbariya (39) ja hänen vaimonsa Sehana (34) asuvat seitsemän hengen kotitaloudessa. He viljelevät kotitaloutensa hallinnassa olevaa noin 1,07 eekkerin (0,4 ha) kokoista maata, jolla ei ole kastelua. He myös työskentelevät urakkapalkalla ruumiillisen työntekijöinä kansallisen työllisyystakuuohjelman työmailla. Perheen henkeä kohti lasketut tulot ovat alle
100 rupiaa kuukaudessa (ei sisällä metsistä saatavaa raha- tai muuta tuloa). Heidän kotitaloutensa on luokiteltu ”köyhyysrajan
yläpuolelle” kuuluvaksi.

•
Gujra Bhumbariyan (58) ja hänen vaimonsa Sitnin (55) lapset ovat avioituneet ja perustaneet omat kotinsa. Pariskunta viljelee 0,8 eekkerin (0,3 ha) kokoista hallussaan olevaa maata. Edellisenä vuonna Sitni työskenteli myös maataloustöiden ohella
julkisten töiden työmailla. He ovat erittäin köyhiä, ja Gujra on erittäin sairas. Opiskelijat, jotka haastattelivat heidän kotitalouttaan, kirjoittivat muistiin, että Gujra ”makasi hetekalla huutaen tuskasta”. Hän oli käynyt kerran lääkärissä Kotrassa, mutta hänellä ei ollut varaa maksaa lääkärinhoitoa. (Dungariyassa ei ole julkista tai yksityistä terveydenhuoltoa). Gujran ja Sitnin talous
on virallisesti luokiteltu kuuluvan ”köyhyysrajan yläpuolelle”.
Kotitalouksien täydellisen tunteettomasta luokittelusta köyhyysrajan ylä- ja alapuolelle kuuluviksi ja köyhimpien sulkemisesta
julkisen jakelujärjestelmän ulkopuolelle voisi antaa monia muitakin esimerkkejä.

valokuva: V.K. Ramachandran

Dungariya on kylä alueella, jonka asukkailla on kunnioitettu asema brittien siirtomaavaltaa ja Rajputien feodalismia vastustaneissa taisteluissa. Kuitenkin 60 vuotta Intian itsenäistymisen jälkeen Dungariyan kylä edustaa tapaustutkimusta Intian hallitsevien
luokkien menettelytapojen pahimmista seurauksista. Tänä päivänä kylä elää akuutissa köyhyydessä millä tahansa tavalla köyhyyttä mitataankaan – tulojen, koulutuksen, terveyden tai modernin elämän perusmukavuuksien saavutettavuuden mukaan.
Käännös: Suvi Kuusi
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Intian alkuperäiskansat
kehityksen ja globalisaation puristuksessa
Anita Kelles-Viitanen

”Kehityksen sijasta olisi tärkeämpää puhua
vallan ja resurssien oikeudenmukaisesta jakautumisesta.”
(Teppo Eskelinen 2009)

Globaali vapaakauppa jatkaa aikaisempaa luonnon valloitusta anastamalla alkuperäiskansojen maat ja luonnonresurssit sekä
ajamalla heidät pois perinteisiltä nautinta-alueiltaan. Moni tutkija nimittää tätä uuskolonialismiksi. Se näkyy myös ympäristö- ja
ilmastopolitiikassa.
Intiassa Britannian siirtomaavalta siirsi Intiaan omia käytäntöjään. Emämaassaan se oli vahvistanut kapitalistista pääoman muodostusta valtaamalla yhteisomistuksessa ja köyhien käytössä olleet maat.
Ison-Britannian siirtomaavallan harjoittama talouspolitiikka ja hallinto tuhosi monien alkuperäiskansojen elämänmuodot. Kapitalismi kaikkina aikoina - myös nykyisen uusliberalismin hahmossaan - ei vain luo uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, vaan
myös tuhoaa ja runtelee vanhoja elinkeinoja. Se on vuosisatojen ajan ollut Intian alkuperäiskansojen kohtalo. Intian hallituksen
(Planning Commission) mukaan puoli miljoonaa adivasia on menettänyt puoli miljoonaa hehtaaria maastaan ulkopuolisille. Kolonialismi polki myös jalkoihinsa alkuperäiskulttuurien suku- ja heimosidokset. Naisten taloudelliselle roolille oltiin sokeita.
Alkuperäiskansojen nykyisiä ongelmia ja niihin vaikuttavia rakenteita onkin tutkittava historiallisten kehityskulkujen, kolonialismin ja jo 1700-luvulla käynnistyneen globaalin kaupan valossa.
Sosiaalitieteillä on siinä tärkeä rooli. On selvitettävä modernia talous- ja kehitysmallia ja sitä miten se vaikuttaa alkuperäiskansojen oikeuksiin ja elämänedellytyksiin. Nykyinen kehitysmalli on monen mielestä kriisissä (Rist 1997; Benn 2004; Fine,
Lapavitsas, Pincus 2000; Nederveen 2001; Comaroff ja Comaroff 2005; Addo 1996). Markkinauskon katsotaan korvanneen
yhteiskunnallista kehitystä tukevan aikaisemman kehitysmallin. Se on kaapannut myös kestävän kehityksen agendan, alistaen
sen yhteiskunta- ja ympäristöpilarit talouden valjaisiin.
Vapaiden markkinoiden avulla luvataan poistaa köyhyys koko maailmasta. Tätä agendaa ovat lähteneet ajamaan kehitysrahoituslaitokset, osin myös YK-järjestöt. Vaikka uusliberalistinen talouspolitiikka esiintyy edistyksen airuena ja ”messiaana”, luvaten
köyhien pelastusta ja ihmisoikeuksia, hyvinvointia ja demokratiaa, käytännössä se McCarthyn mukaan (2007) tukee lähes kannibalistista pääoman kasaamista. Köyhien sijasta se suojelee ulkomaisia investoijia, kaupallistaa ja esineellistää luontoa sekä
estää tehokasta sosiaalista lainsäädäntöä. Se kuitenkin tarvitsee köyhiä: taatakseen halvimmat mahdolliset työkustannukset.

Se tarvitsee köyhiä korruptoituneitakin maita taatakseen verohelpotuksia ja säästöjä
ympäristökustannuksissa. Se tarvitsee alkuperäiskansojen luonnonvarat maksimoidakseen monikansallisten yhtiöiden voitot.
Sosiaalitutkimuksen on myös selvitettävä
edellytyksiä vaihtoehtoiselle kehitykselle.
Tutkimus ei saa ajautua vain vallalla olevan
uusklassisen talous- ja kehitysmallin apuriksi. Päinvastoin on selvitettävä, miten rahan
valta on syrjäyttämässä muut arvot ja miten
se jatkaa luonnon ja julkisten resurssien
valloitustaan. On selvitettävä eriarvoistavat
rakenteet ja prosessit, jotka luovat köyhyyttä ja syrjäytymistä. On näytettävä millaista
jälkeä nykyinen malli jättää ruohonjuuri- ja
asfalttitasoille.
Alkuperäiskansojen historian tuntemus ja
heidän ongelmiensa läpivalaisu auttaa rakentamaan perustuksia myös uudelle kehitysmallille, joka ei - Herman Dalya (1996)
lainaten - sekoita laadullista kehitystä määrälliseen kasvuun, ja joka toimii maapallon ja sen resurssien rajoissa ottaen myös
tulevat sukupolvet huomioon. Nykyisten
ilmasto- ja ympäristöuhkien edessä alkuperäiskansojen elämänmuodosta voi myös
etsiä aineksia kestävän kehityksen mallin
rakentamiseen. Oppiaksemme alkuperäiskansoilta meidän on kuitenkin muutettava
vanhentuneita asenteitamme, jotka tulevat kolonialismin historiasta. Alkuperäiskansoilla on pitkä historia ja elävä muuttuva
perinne. Ne eivät ole vain jäänne historiasta, kuten yleisesti luullaan. Päinvastoin ne tulevat tulevaisuudesta.
Intian monimuotoiset alkuperäiskansat
Intian alkuperäiskansat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaikka niillä onkin monia yhtäläisyyksiä. Vuoden 2001 väestönlaskennan
mukaan Intiassa oli 84.33 miljoonaa alkuperäiskansalaista. Heistä käytetään kolmea termiä: ’indigenous peoples’ (erityisesti
Koillis-Intiassa); ’scheduled tribes’ niistä heimoista, jotka sisältyvät valtion pitämään kiintiöluetteloon sekä ’adivasis’ eli adivasit
kuvaamaan kaikkia muita kuin Koillis-Intian heimoja.

Osa Intian alkuperäiskansoista, erityisesti Koillis-Intiassa, on onnistunut saamaan itselleen hallinnollisen autonomian. Suurin
osa kuitenkin kamppailee kulttuurisen autonomiansa puolesta. Osa niistä on historian myötä hävinnyt tämän taistelun ja proletarisoitunut osaksi muita köyhiä. Suuri osa on kuitenkin säilyttänyt ainakin osia kulttuuristaan ja moni on ryhtynyt myös sitä
aktiivisesti edistämään.
Alkuperäiskansat asuvat maantieteellisesti marginaaleilla alueilla. Nekin vaihtelevat Rajasthanin aavikosta, Länsi-Bengalin savanneihin ja Himachal-Pradeshin vuoristoon. Elinkeinot ovat sopeutuneet ympäristöön. Osa on koko-paimentolaisia tai vuodenajan mukaan muuttavia puolipaimentolaisia. Moni saa elinkeinonsa metsästä ja sen sivutuotteista, puutarhanhoidosta, maataloudesta, karjanhoidosta ja pieneläimistä sekä metsästyksestä, keräilytaloudesta ja kalastuksesta. Palkkatyöläisyys on myös
yleistä. Eri elinkeinot eivät välttämättä sulje toisiaan pois, vaan ovat usein päällekkäisiä tai vuoroittaisia. Selviytymiskeinona on
tarve saada elanto kokoon monista eri lähteistä.
Intian - kuten monien muidenkin maiden - alkuperäiskansat ovat yliedustettuina köyhien joukossa. Kun köyhyys koko Intian
väestön joukossa oli 40 %, samaan aikaan vuosina 1983-84 (Planning Commission tilasto) eli 94 % kiintiöheimoista (scheduled
tribes) köyhyysrajan alapuolella. Tilanne oli huonompi kuin kastittomilla (scheduled castes), joista 58 % eli köyhyysrajan alapuolella.
Alkuperäiskansojen köyhyydestä kuitenkin vielä kiistellään, sillä köyhyysohjelmissa käytetyt tavanomaiset mittarit eivät täysin
vangitse alkuperäiskansojen köyhyyttä, eivätkä tavoita luonnon moninaisuuteen liittyvää vaurautta. Ne eivät myöskään pysty
vangitsemaan heimojen haavoittuvuutta ja köyhyyttä luovia noidankehiä. Kaikki ne ovat heikentäneet alkuperäiskansojen taloutta ja heidän oikeuksiaan. Toisaalta on myös merkkejä siitä, että ainakin joillakin alueilla alkuperäiskansat selviävät valtaväestöä paremmin. Choudharyn mukaan (2009) maanviljelijöiden itsemurhia esiintyi puolta vähemmän alkuperäiskansoilla. Asia
kaipaa kuitenkin tarkempaa selvitystä.
Intian alkuperäiskansat ovat kautta aikojen eläneet muiden ryhmien rinnalla, joskus tosin varsin vähäisten kontaktien varassa.
Monet niistä joutuivat kuitenkin yllättäen ja valmistautumatta kohtaamaan kolonialistis-kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän.
Lähetyskoulut ja myöhemmin muu koululaitos ovat myös vaikuttaneet alkuperäiskansoihin. Govind Kelkarin mukaan (2009)
ne ovat tukahduttaneet heimojen omaa ajattelua ja kulttuurisia käytäntöjä. Alkuperäiskansat ovat olleet valtaväestön, etenkin
hindujen sulattamispyrkimysten kohteina. Hindut ovat pyrkineet sijoittamaan heimot kastijärjestelmään perustuvan hierarkkisen
luokkayhteiskunnan pahnan pohjimmaiseksi.
Alkuperäiskansojen naisten parempi asema?
Myös naisten asema on vaihdellut eri alkuperäisyhteisöissä. Yksi vaihtelua synnyttävä tekijä on heimon patrilineaalisuus ja matrilineaalisuus. Useimmat heimot ovat patrilineaalisia. Matrilineaalisia heimoja tavataan Koillis-Intiassa, erityisesti Meghalayassa.
Niitä ovat perinteisesti olleet khasi-, jaintia-, lalung-, rabha- ja gharo-heimot.
Matrilineaalisilla heimoilla perimys siirtyy äidin puoleista sukulinjaa pitkin. Matrilineaalisuutta ei tule sekoittaa matriarkaattiin,
jossa naiset dominoivat miehiä. Monille matrilineaalisille heimoille on tunnusomaista se, että vaikka miehet johtavat heimoneuvostoja, heidän johtajuutensa periytyy äidin puolelta tyttärelle. Sama koski khasien kuninkuutta. Kuningas ei voinut siirtää kruunua pojalleen, vaan hänen oli annettava se nuoremman sisarensa pojalle. Tämän käytännön katsotaan edistäneen sukupuolten
välistä neuvonpitoa. Khasi-miehet ja -naiset päättivät asioista yhdessä ja miehet konsultoivat vaimojaan ennen kuin äänestivät
neuvostoissa. Sen, että miesten valta periytyi naisilta, katsotaan luoneen tasa-arvoista vallankäyttöä sukupuolten välille.

Monet tutkijat (Agarwal 1994; Arun 2008; Kelkar 2008; Nathan 2004b; Fernandes 2008) ovat yhtä mieltä siitä, että alkuperäiskansojen naiset ovat edelleenkin valtaväestön naisia paremmassa asemassa. Näin sanoo esimerkiksi Intian naisten asemaa
tutkinut Bina Agarwal (1994, 154):
”Maa oli yhteisomistuksessa, mutta naiset perivät kaiken muun omaisuuden. Ylipäätään heillä oli vahva taloudellinen ja sosiaalinen asema: heillä oli käyttöoikeus yhteismaahan, heillä oli matrilineaalisen asumismuodon takaama turva, heillä oli päärooli
maataloustuotannossa, he päättivät rahan käytöstä ja maatalouden ylijäämästä, ja heillä oli myös sukupuolielämään liittyviä
suuria vapauksia. Oikeudellinen päätäntävalta oli kuitenkin miehillä.”

Agarwalin huomiot koskevat matrilineaalisia gharo-naisia. Tutkijoiden mukaan myös patrilineaalisissa yhteisöissä naiset ovat
tasa-arvoisempia. Näin on esimerkiksi patrilineaalisen naga-heimon naisten kohdalla. Vaikka naisilla ei ollut perimysoikeutta kuten gharoilla, he vaikuttivat merkittävästi talouteen. Heillä oli myös keskeinen rooli maataloustuotannossa. Alkuperäiskansojen
naislesket ovat myös - toisin kuin hindulesket - voineet mennä uusiin naimisiin. Muitakin sosiaalisia tabuja esiintyy vähemmän.
Yhtenä merkkinä alkuperäisheimojen naisten paremmasta asemasta pidetään morsiamen suvulle maksettavia myötäjäisiä (bride price). Ne ovat olleet yleisiä alkuperäiskansoilla sulhasen suvulle maksettavien myötäjäisten sijasta (dowry). Tämä myötäjäiskäytäntö vahvistaa naisen asemaa ja on merkki siitä, että naisten työpanosta arvostetaan ja sitä tarvitaan. Huolestuttavaa
on, että tämä instituutio on vähitellen korvautumassa hindujen naisten asemaa vähättelevällä myötäjäiskäytännöllä (Fernandes
and Menon 1987).
Alkuperäiskansojen naisten asema on ajan myötä muuttunut. Osa matrilineaalisten yhteisöjen miehistä on alkanut tuntea alemmuutta omaa kulttuuriaan kohtaan. He ovat alkaneet uskoa, että heidän matrilineaalinen yhteiskuntansa on takapajuinen ja
kulttuurinsa sivistymätön. He haluavat olla ”moderneja”. Eikä se ole ihme tilanteessa, jossa valtaväestö näkee alkuperäiskansojen tavat arvottomina ja “väärinä“. Kun muut nähdään parempina, aletaan jäljitellä muiden tapoja ja arvoja. Se haurastuttaa
yksilöiden ja kansojen identiteettiä ja muokkaa maaperää alistumiselle.
Lalung- ja dimasa-heimot ovat jo tehneet kompromisseja ja muuttaneet perimyksen kaksipuoliseksi. Rabha-heimo on omaksunut isänpuoleisen perimysjärjestelmän. Gharojen kohdalla maatalouden muutos on vaikuttanut naisten asemaan. He ovat
ryhtyneet viljelemään kaupallisia viljalajikkeita ja sen myötä siirtyneet yksityiseen maanomistukseen. Muutos on johtanut yhteisöllisen tasa-arvon rapautumiseen ja yhteiskuntaluokkien muodostumiseen. Samanlainen prosessi on tapahtunut myös Assamin dimasa- ja Arunachal Pradeshin aka-heimolla. Khasi-naistenkin perimysjärjestelmästä on enää vain rippeet jäljellä. Siitä
huolimatta se tukee yhä naisten suhteellisesti parempaa asemaa. (Nathan 2004b)
Naisten suhteellisesti vahvemman aseman puolesta puhuvat myös tilastot. Vuoden 2001 väestölaskennan mukaan alkuperäisväestön naisten lukumäärä miehiin verrattuna (972/1000) oli huomattavasti enemmän kuin valtaväestöllä (927/1000). Tilanne on
kuitenkin heikkenemässä, sillä vuonna 1991 vastaava luku alkuperäisväestön parissa oli 982. Yhtenä syynä on pidetty adivasinaisten terveyspalvelujen puutteesta johtuvaa korkeampaa kuolleisuutta. Anemia ja aliravitsemus rehottavat. Lapsikuolleisuus
on myös korkea. Adivasi-naisten lukutaitoprosentti (18,2) on paljon alhaisempi kuin muilla naisilla (39,2). Kaikki nämä luvut
kätkevät alleen syrjivän muutosprosessin ja siirtomaa-ajan perinnön.
Kolonialismin vaikutukset
Naisten asemaa on tarkasteltava alkuperäiskansojen kehityshistorian ja kolonialismin näkökulmasta. Nykyisiä alkuperäiskansojen naisten oikeuksiin liittyviä kiistojakaan ei voi täysin ymmärtää vain puhumalla miesten ja naisten oikeuksista ja niiden
eroista.
Intian korkein oikeus teki hiljattain päätöksen, jolla se antoi kahdelle adivasi-naiselle oikeuden maa-alueisiin. Se katsoi, että
Intian perustuslailliset oikeudet kuuluvat myös heille. Jharkhandin heimojohtajat kuitenkin tuomitsivat päätöksen. Heidän mukaansa yksilölliset oikeudet sotivat adivasien yhteisöllisiä jakamattomia oikeuksia vastaan. He katsoivat, että oikeudenpäätös
luo hajaannusta adivasiyhteisön sisälle. Heimojohtajat korostivat myös sitä, että naisilla on parempi asema ja arvostus yhteisön
sisällä ja että maaoikeuksia ei voi tulkita irrallaan yhteisöllisestä heimokontekstista ja kulttuurista. Heidän mielestään naisten yk-

silöllisten maaoikeuksien myötä maaoikeudet alkaisivat siirtyä varakkaille yhteisön jäsenille, kauppiaille ja muille ulkopuolisille.
Monin paikoin näin on jo tapahtunut ja siksi heimojohtajien huoli on aiheellinen.
Alkuperäiskansojen perinteiset oikeuskäsitykset ja kirjoittamaton laki olivat ristiriidassa brittien lainsäädännön kanssa. Siirtomaaisäntien laissa maa nähtiin hyödykkeenä, kun taas alkuperäiskansoille se oli ekosysteemi, jonka keskiössä vaikutti paikallisyhteisö. Alkuperäisheimot kohtelivat maata ja luonnonresursseja uudistuvana luonnonvarana. Heidän kulttuurinsa ja taloutensa
tuki kestävyyttä. Luonto nähtiin elävänä, aktiivisena, jopa hoivaavana ja henkisenä.
Alkuperäiskansojen luontokäsitys ei rajoittunut vain luontoon, vaan siihen kuului myös ihminen ja hänen sosiaaliset suhteensa.
Yhteisön jäsenet olivat suhteellisen tasa-arvoisia, sillä yhteiskunta oli luokaton. Yhteistä etua korostettiin. Ei riittänyt, että jokainen perhe sai osansa, vaan luonnonvarat kuuluivat myös seuraaville sukupolville. Jos ylijäämää tuli, se jaettiin muille. Varojen
kasaamisesta ei saanut yhteiskunnallista arvostusta. Sitä sai vain jakamalla muille omastaan. Sen saattoi tehdä myös - kuten
nagat - järjestämällä suuria potlach-pirskeitä. Lähetyssaarnaajat pitivät niitä pakanallisina ja pyrkivät kitkemään ne pois. Näin
he olivat Nathanin mukaan tukemassa pääoman kasautumista ja sitä kautta luokkayhteiskunnan muodostumista ja luokkien
eriarvoistumista. (Fernandes 2008; Nathan 2004b).
Alkuperäiskansojen eetosta leimasi kokonaisvaltaisuus, jossa elämän eri alueet punoutuivat elimellisesti toisiinsa. Onkin arveltu, että juuri tämä alkuperäiskulttuurin luonne johti konﬂiktiin toisenlaista taloutta harjoittavan yhteiskunnan kanssa. Se oli
ristiriidassa myös kapitalismin hengen kanssa.
Kolonialistit eivät tunnustaneet perinteistä maiden yhteisomistusta ja nautintaoikeutta. Niille alkuperäiskansojen käyttämät maat
olivat tyhjiä (terra nullis) ei-kenenkään maita. Tämä sokeus oikeutti maan siirron valtiolle. Siirtomaahallinto antoi itselleen oikeuden varata käyttöönsä tai asettaa suojelukseensa minkä alueen tahansa (Fernandes and Menon 1987). Myös metsien se katsoi
kuuluvan itselleen. Hyödyttääkseen omaa teollistumistaan siirtomaahallinto teki uusia luonnonresursseja ja maata koskevia
lakeja, kuten Land Acquisition Act (1894) ja Garo Hills Regulation Act (1886).
Perinteisiä elinkeinoja, kuten kiertävää kaskiviljeyä ja paimentolaisuutta, rajoitettiin. Alueiden ja niiden käytön kavetessa naisten
työtaakka kasvoi. Polttopuita ja muita metsästä saatavia tuotteita oli haettava kauempaa tai ne katosivat kokonaan monoviljelyn ja yhden puulajimetsän tieltä. Kun luonnon moninaisuus heikkeni tai hävisi kokonaan, vaikutti se myös saatavilla olevaan
ravintoon ja sitä kautta terveyteen. Naisten yhteiskunnallinen arvostus heikkeni, sillä se perustui pitkälti heidän taloudelliseen
rooliinsa metsästä saatavien ruoka-aineiden ja rohtojen kerääjinä sekä kasvien käytön tuntijoina. Tätä roolia vahvistivat myös
metsiin ja luontoon liittyvät naisten rituaaliset tehtävät sekä parantajan rooli. (Kelkar 2009).
Siirtomaahallinto alkoi verottaa maasta, vedestä, puutavarasta ja metsän sivutuotteista. Veroja ryhdyttiin keräämään myös
alkuperäiskansoilta, joiden oli nyt hankittava rahaa verojen maksuun. Ne joutuivat lainaamaan rahaa rahanlainaajilta, ja jäivät
helposti niiden koukkuun. Lainaloukkuun jouduttuaan monet päätyivät pakkotyöhön velkaorjiksi (bonded labour), suurtilallisten
maille tai brittien plantaaseille, kaivoksiin ja rakennustyömaille. Syntyi orjuuden kaltaisia työsuhteita lainojen ja palkkaennakkojen kautta. Työvärvääjien kanssa tehtiin työsopimuksia etukäteen, koska työ oli sesonkimaista. Tulevat työläiset saivat lainaa
maksaakseen verot tai ostaakseen ruokaa, jota tarvittiin maiden pienenemisen ja luonnonresurssien vähenemisen myötä. Etukäteiskontrahdit johtivat siihen, että työläiset eivät saaneet työnteon aikana markkinahintaista palkkaa. Ilman ruokapulaa heillä
olisi ollut enemmän valtaa neuvotella palkkaansa, eivätkä työmarkkinat ja kulutusmarkkinat olisi sotkeutuneet toisiinsa. (Kelkar
2008; Dasgupta 1988; Nathan and Jodha 2004; Drèze and Sen 2002).

Muille tehty työ ei ollut täysin vierasta alkuperäiskansoille, mutta aikaisempi perinteinen työ oli palkatonta ja perustui vastavuoroisiin työpalveluihin. Vastavuoroisuus tuki yhteisön jäsenten välistä tasa-arvoa. Sen on katsottu estäneen pitkään alkuperäiskansojen luokkaistumista, etenkin Koillis-Intiassa. (Nathan 2004b).
Agarwal (1994) on tutkinut sitä, miten kolonialistinen lainsäädäntö ja verotus sekä alkuperäiskansoja köyhdyttävä maatalouspolitiikka heikensivät alkuperäiskansojen naisten asemaa. Kiertävää kaskiviljelyä rajoitettiin Jhum Regulation lain avulla (kierto
nopeutui sen seurauksena 15 - 18 vuodesta jopa kolmeen vuoteen). Hallitus kauppasi kaskiviljelyn sijaan alkuperäiskansoille riisinviljelyä. Se muutti työnjakoa, vahvistaen miesten asemaa ja antaen naisille vain avustavia töitä. Maita pyrittiin myös
yksityistämään. Yhteisnautinnassa ollut maa lohkottiin (patta) ja myytiin yksityisomistukseen. Maan yksityistämisen myötä
maanomistajiksi merkittiin miehet. Alkuperäiskansojen naisten asema heikkeni matrilineaalisen perimysjärjestelmän häviämisen
myötä. Agarwalin mukaan sen romahtamiseen vaikutti ennen kaikkea uusi kapitalistinen markkinatalous. Tätä näkemystä ovat
tukeneet muutkin tutkijat (Nathan ja Kelkar; Fernandes; Sinha; Harris-White), jotka ovat tunnistaneet useita alkuperäiskansojen
oikeuksia heikentäviä prosesseja:
Epätasa-arvoon perustuva pääoman kasaantuminen alkoi määrätä myöhempää kehitystä;
- Työssä käyvien köyhien (working poor) määrä kasvoi ja syntyi köyhyyden rajoilla toimiva pienteollisuus sekä epävirallisen
sektori;
- Syntyi mahtavia isäntiä ja vauraita perheitä, jotka ulkomaailman valtaverkostojen avulla vahvistavat asemaansa;
- Varhemmat vastavuoroisuus-instituutiot, joilla aikaisemmin oli säädelty ylijäämän ja pääoman muodostumista (ja sitä kautta
luokkajaon muodostumista) rapistuivat;
- Työ ja maan käyttö eriytyivät;
- Miesten taloudellinen merkitys ja määräysvalta kasvoivat perheen sisällä ja kylissä yhteisiä asioita hoidettaessa. Vähitellen
miehet alkoivat hallita kaikkia hierarkkisiksi muuttuvia järjestelmiä.
Kansallinen, monikansallinen vai alkuperäiskansojen etu?
Kun Intia itsenäistyi vuonna 1947, se ei katkaissut kokonaan lähes 200 vuotta kestäneitä kolonialistisia juuriaan. Osa niistä
kietoutui lähes orgaanisesti yhteiskunnan ja talouden kehitykseen. Instituutiot - lait, sosiaaliset normit ja käytänteet – muuttuvat
erittäin hitaasti. Maananastus ja pakkotyövoiman käyttö jatkuvat. Rahanlainaajat kurittavat edelleen köyhiä kohtuuttomilla koroilla ja velkajärjestelyillä.
Uusi hallinto ei tuntenut edeltäjiään paremmin matrilineaalisten yhteiskuntien taloutta, naisten keskeistä metsänhoidollista tehtävää, eikä heidän varassaan toimivaa alkuperäiskansojen maataloutta. Liike-elämän metsäprojektitkaan eivät ole nähneet naisia
puilta. Yhtä sokeita on oltu alkuperäisväestön kestävälle maankäytölle. Vanhat asenteet vaivaavat. Perinteiset elinkeinot nähdään edelleen ekologisesti tuhoavina, taloudellisesti kannattamattomina ja nykyaikaan ”sopimattomina.” Erityisesti tämä asenne
kohdistuu kaskiviljelyyn ja paimentolaisuuteen, vaikka nykyiset tutkimukset puhuvat molempien puolesta.
Siirtomaa-ajan lainsäädännön henki vaikuttaa osin myös Intian lainsäädännössä. Maanhankintaa säätelee siirtomaa-ajan vuonna 1894 säädetty laki. Jopa heimojen maaoikeuksien palauttamista koskeva 2008 voimaan tullut laki “the Scheduled Tribes and
Other Forest-Dwellers (Recognition of Forest Land Rights) Act” kantaa huolta siitä, että heimot harjoittavat kestäviä elinkeinoja.
Samaan aikaan yhtiöt saavat mellastaa metsissä ja vallata vuoria jokseenkin vapaasti. Lain kohdalla jää myös nähtäväksi, missä määrin alkuperäiskansojen yhteisölliset oikeudet tulevat toteutumaan, vai korostuvatko markkinamalliin paremmin sopivat
yksilönoikeudet. Vuoden 2009 helmikuun loppuun mennessä oli jätetty 1,9 miljoonaa hakemusta, joista 307 000 oli käsitelty.

Kansalaisjärjestöjen arvioiden mukaan perinteistä yhteisomistusta, metsästä saatavia sivutuotteita ja perinteisen tiedon säilyttämistä koskevat pykälät ovat toistaiseksi jääneet toteutumatta.
Myös osa verotuskäytännöistä kulkee vanhoilla urilla. Vaikka siirtomaa-ajan maanviljelyä koskeva verotus poistettiin 1950-luvulla, joutuvat paimentolaiset edelleen maksamaan laiduntamis- ja oksienkarsimisveroja esimerkiksi Uttarakhandissa.
Vaikka alkuperäiskansat voivat olla köyhiä, he asuvat usein rikkailla alueilla. Suuri osa Intian hiili- ja mineraalivarannoista, metsistä ja vesivoiman lähteistä sijaitsee alkuperäiskansojen mailla. Ei siis ihme, että niiden kimpussa oli ensin siirtomaaisäntä,
sitten Intian valtio ja nykyisin kansalliset ja monikansalliset yhtiöt. Fernandes’in mukaan (2008) alkuperäiskansat ovat kehityksen kuluessa menettäneet 60 % perinteisistä maistaan. Kansallisen kehityksen nimissä on pakkosiirretty omilta mailtaan 60
miljoonaa ihmistä, joista hänen arvionsa mukaan 30 miljoonaa on alkuperäisväestöä.
Kansallinen kehitys - joko valtion tai yhdessä yksityissektorin kanssa - on ollut ehkä merkittävin alkuperäiskansojen asemaa
heikentävä tekijä kaikkialla maailmassa. Näin myös Intiassa.
Kansallisen kehityksen nimissä rakennetaan patoja ja teitä, perustetaan tehtaita ja kaivoksia. Ne ovat suurin syy alkuperäisväestön pakkosiirtoihin. Patojen kohdalla Intia on maailman innokkain rakentaja. Intiassa on 4291 patoa, joista valmiita on 3596 ja
695 rakenteilla. Kaikki eivät tietenkään ole jättipatoja, joista syntyvät suurimmat väestönsiirrot, eivätkä ne kaikki ole rakennettu
alkuperäiskansojen alueille. Niiden määrä on kuitenkin hälyttävästi kasvamassa. Kun vuosina 1950 - 1970 22.1 % suurista padoista oli rakennettu alkuperäiskansojen alueille, niin vuosina 1971 - 1990 niitä oli jo 80 %.
Pienviljelijöiden ja alkuperäiskansojen maille tunkeutuvat myös erityistalousalueet. Intian Maatalousministeriön mukaan niitä
on tähän päivään mennessä hyväksytty 513 ja lisäksi 138 on saanut alustavan hyväksynnän. Syntyneestä vastarinnasta voi
päätellä, että niistäkin osa on alkuperäiskansojen mailla. Tarkemmat tilastot kuitenkin vielä puuttuvat.
Erikoistalousalueet ovat käytännössä vapaakauppa-alueita, joista hyötyvät suuret intialaiset ja ulkomaiset liikeyritykset kuten
Reliance, Jindal Steel and Power, Infosystems, Tata sekä Nokia. Ghosh’in (2008) mukaan ne nauttivat avokätisiä verovapauksia (ensimmäiset viisi vuotta ilman veroa ja senkin jälkeen 50 %:n verohelpotus jos voitto sijoitetaan seuraaviksi kolmeksi
vuodeksi). Intian valtiovarainministeriön arvion mukaan verojen menetys vuoteen 2010 mennessä on 20 miljardia puntaa. Intian
900 miljoonaa köyhää ja adivasia tuntevat nahoissaan menetetyt veromiljoonat budjettivajeen ja sosiaalimenojen leikkausten
kautta. Vähän yli puolet erikoistalousalueista toimii maaseudulla. Moniin on liitetty kaivosteollisuus. Osa niistä uhkaa alkuperäiskansojen maita. Esimerkkejä on monia: mm. Bhushar Power and Steel yhtiön alue Jharkhandissa; Jindal Steel Works’in alue
Länsi-Bengalin Midnaporen piirikunnassa; Utkal Aluminium konsortiumin Rayagodan piirialueella Orissassa. Alkuperäiskansat
ovat nousseet niitä vastaan vastarintaan erityisesti Jharkhandissa, Orissassa, Chattisgarhissa, Länsi-Bengalissa ja Madhya
Pradeshissa. Jharkhandissa heidän kampanjalauseensa oli ”mieluimmin henki kuin maa”, mikä kuvaa tilanteen vakavuutta.
Hallitus onkin perunut osan kiistanalaisista alueista (mm. Tatan hanke Singurissa ja Nandigram-hanke Länsi-Bengalissa) kahakoissa tapahtuneiden adivasien kuolemien, loukkaantumisten ja naisten raiskaamisten jälkeen. Intian hallinto on tunnustanut,
että alkuperäiskansojen oikeuksista tulee pitää parempaa huolta.
Alkuperäiskansojen mailla mylläävät myös monet kaivosyritykset. Yksi niistä on huonosta maineestaan piittaamaton brittiläinen
yhtiö Sterlite Vedanta, joka toimii Niyamgirin vuorilla Orissassa. Kansalaispainostuksen jälkeen Norjan valtio myi kaikki Vedantan osakkeensa, sillä se piti kaivoksen toimintaa alkuperäiskansojen mailla epäeettisenä. Samaa suoraselkäisyyttä toivoisi
muiltakin valtioilta.

Bauksiittia, strategisesti tärkeää alumiinin raaka-ainetta, löytyy Intian alkuperäiskansojen pyhiltä vuorilta. Esimerkiksi sotateollisuus tarvitsee sitä. Hindalco yhtiön Uttar Pradeshissa sijaitseva bauksiittikaivos on ajanut satoja adivaseja mailtaan. Bauksiittikaivokset eivät ole uhka ainoastaan alkuperäiskansojen elämänmuodolle, vaan ne saastuttavat myös maaperää ja ilmaa sekä
tuottavat kasvihuonekaasuja. On arvioitu, että yhden alumiinitonnin myötä syntyy sivutuotteina 4-8 tonnia myrkyllistä punaista
multaa ja 13.1 tonnia hiilidioksidia. Bauksiittikaivokset sijaitsevat vesivarantojen kannalta tärkeillä vuorilla ja vähentävät myös
niiden vedensäilytyskykyä.
Voidaan hyvällä syyllä väittää, että alkuperäiskansat subventoivat monikansallisten yhtiöiden toimintaa halvan työvoiman ja omien luonnonresurssiensa kustannuksella. Nathanin (2004) mukaan alkuperäiskansojen luonnonvarojen hyväksikäyttöön liittyy
myös niiden arvon alihinnoittelu. Esimerkiksi puutavaran hintaan pitäisi lisätä myös kaikki ympäristökulut. Kulut ja alkuperäiskansojen antamat tukiaiset on laskettu (Constanza Nathanin 2004 siteeraamana) 1766 dollariksi hehtaarilta. Hintaan ei ole edes
sisällytetty sosiaalisia menoja, kuten naisten aseman heikkenemistä ja heidän työpäivänsä pidentymistä. Nyt koko lasku siirtyy
seuraavien sukupolvien maksettavaksi.

Kehitysmaat, erityisesti niiden köyhät ja alkuperäiskansat, ylläpitävät rikkaiden vaurauden ohella myös heidän ilmansa puhtautta. Saastuttavaa teollisuutta ja kaivostoimintaa on siirretty kehitysmaihin, osa siitä alkuperäiskansojen alueille. Hornborgin
(2007) mukaan monet kehitysmaista toimivat vero- ja saasteparatiiseina.
Ihmisten ilmasto vai kaupan ilmakupla?
Uusliberalismi on tunkeutunut kaikkialle. Se lisää kaikkialla yksityistämistä, kutistaa julkisia palveluja ja omaisuutta sekä kaventaa valtion roolia. Sen päämääränä ei ole kestävän talouden rakentaminen vaan nopeiden ja suurten voittojen tekeminen. Se
muuttaa kaiken hyödykkeiksi, joiden hinta viimekädessä määräytyy pörsseissä. Pörssi sykkii lyhyeen tahtiin, eikä aja kestäviä
yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä päämääriä. Uudet ilmastoperäiset ﬁnanssi-instrumentit, joita uusliberaalit ekonomistit kehittivät, pystyvät nyt taikomaan ilmasta rahaa.
Kriittinen tutkimus (Lohmann 2008; Heynen, McCarthy, Prudham ja Robbins 2007) pyrkii selvittämään, miten uusliberalistiset
käytännöt - idelogisista lupauksistaan huolimatta - vahingoittavat ympäristöä, yhteiskuntaa ja ihmisiä.
Ilma on uusi alue, jonne kauppa- ja investointihankkeet haluavat - kestävyyteen ja hiilijalanjäljen vähentämiseen vetoamalla
- tunkeutua. Käytännössä ne vahingoittavat usein ympäristön monimuotoisuutta ja paikallisten asukkaiden elinkeinoja. Ne hyötyvät alkuperäiskansojen maista, luonnonrikkauksista ja niiden pitkän kulttuurisen kehittelyn tuloksena syntyneistä tuotteista.
Monet uudet ilmastohankkeet vetoavat hyviin päämääriin, mutta ruohonjuuritasolla nämä sosiaalisesti sokeat hankkeet luovat
uusia ongelmia, joiden maksajina ovat luonto, alkuperäiskansat ja muu paikallisväestö. Intialaiset kansalaisjärjestöt ovatkin
ryhtyneet puhumaan hiilikolonialismista. Kansalaiskeskustelua käydään myös siitä, puhdistavatko ne ilmaa, vai ovatko ne luomassa vain uutta ilmakuplaa. Monet hankkeista kohdistuvat kehitysmaihin. Intialla on niitä toiseksi eniten maailmassa. Se haluaa lukea niihin myös atomivoimalat ja suuret vesivoimalaitokset, siitäkin huolimatta että trooppisissa maissa padot ovat suuria
kasvihuonepäästöjen aiheuttajia. Ilmastorahastoista on tullut suurteollisuuden rahoittaja.
Alkuperäiskansojen kannalta hyviltäkin näyttävät ilmastoprojektit ovat ongelmallisia, sillä heitä ei ole kuultu projekteja suunniteltaessa. He joutuvat jatkamaan pakoaan omilta mailtaan, metsistään ja vesilähteiltään. Vallalla oleva ympäristöpolitiikka jatkaa
aiempaa maanvaltauspolitiikkaa ilmasto-ohjelmien nimissä. Luonnonsuojelureservaatit muuttuvat ilmastonsuojelureservaateiksi. Näin on käynyt myös tuulivoimaloiden kohdalla.
Tuulivoimaloita on viimeisen kymmenen vuoden aikana rakennettu erityisesti Maharashtraan. Esimerkiksi Suzlon on rakentanut
tuulimyllyjä Maharashtraan alkuperäiskansojen alueille. Adivaseille ei ole kerrottu hankkeiden tarkoitusta. Naiset on päätöksiä
tehtäessä sivuutettu. Adivasinaiset kertoivat Govind Kelkarille (2009), että miehet joivat rahat, jotka he olivat saaneet maan
myynnistä.
Globaalien ilmastohankkeiden hinnan maksavat usein maaseudun köyhät ja alkuperäiskansat. Ilmastonmuutoksen torjumista
voidaan pitää myös uuskolonialistisena prosessina siinä mielessä, että rikkaat maat tukevat omaa teollisuuttaan ostamalla hiililuottoa kehitysmaista. Se ei halua puuttua ympäristöä rasittavaan talouskasvuun, yhtiöiden kestämättömään tuotantoon eikä
eliitin kerskakulutukseen. Se paikkailee mieluummin kasvihuonepäästöjä teknologisten kikkojen avulla tai siirtelee kasvihuonepäästöjen taseita paikasta toiseen, mielellään pohjoisesta etelään ja usein alkuperäiskansojen alueille. Tämä on mahdollista
vain siksi, että alkuperäiskansoilla ei ole riittävää ääntä globaalissa päätöksenteossa eikä omien maidenkaan parlamenteissa.

Alkuperäiskansojen ekologinen jalanjälki on pieni. Globaali eliitti käyttää puolestaan elämänmuotonsa ylläpitämiseen useiden
maapallojen resurssit. Alkuperäiskansat tekevät maailmalle suuria ympäristöllisiä palveluksia, joista ei juuri puhuta. Palvelut
ovat globaaleja, silloin kun he varastoivat kasvihuonekaasuja mailleen. Ne ovat alueellisia, silloin kun ne varastoivat vettä. Ne
ovat paikallisia, silloin kun ne estävät eroosiota, parantavat maaperää, ravintoketjuja, pölytystä, biologista kontrollia tai luonnon
monimuotoisuutta. Yhtiöiden monoviljelmät ja metsät sekä kaivoshankkeet vaarantavat tämän alkuperäiskansojen tärkeän
tehtävän.
Ylipäätään kasvihuonekaasujen kohdalla voi hyvällä syyllä kysyä: missä on julkinen keskustelu kaivosten, metallitehtaiden,
sotateollisuuden tai sotien hiilijalanjäljestä!
Ei kehitystä, vaan oikeuksia
Intian alkuperäiskansojen ongelmien taustalla on ulkoapäin ohjattu kehitys. Siksi ongelmia ei voi ratkaista vain teknisillä kehitys- ja köyhyysprojekteilla. On pureuduttava meneillään olevien syrjäyttävien ja köyhyyttä luovien prosessien syihin sekä
eriarvoisuutta aiheuttaviin valtarakenteisiin. On puhuttava sosiaalisista ja taloudellisista ihmisoikeuksista. IFADin järjestämässä
alkuperäiskansoja koskevassa seminaarissa Chiang Maissa elokuussa 2008 Aasian alkuperäiskansojen edustajat sanoivatkin:
emme halua puhua kehityksestä, antakaa meille oikeutemme!
Alkuperäiskansojen naisten asemaa ei myöskään voi korjata pelkästään naisnäkökulman valtavirtaistamisella. Mikä ratkaisu
olisi naisten valtavirtaistaminen osaksi järjestelmää, joka ryövää heidän perinteensä, vie heiltä elinedellytykset ja ajaa heidät
kurjuuteen!
Pelkkä kulutuksen säätely ei riitä ratkaisemaan alkuperäiskansojen ongelmia. Vaikka muuttaisimme kulutustamme, alkuperäiskansojen olisi silti kamppailtava takaisin luonnonresurssinsa. Siinä kamppailussa heidän on kohdattava järjestelmä, joka ottaa
heiltä maat ja luonnonvarat, luovuttaa ne muille eikä kunnioita vaihtoehtoisia omistusmuotoja.
Alkuperäiskansojen ääntä on kuunneltava maailman foorumeilla myös ilmasto-ohjelmia suunniteltaessa. Kyse ei ole vain siitä,
että alkuperäiskansat kärsivät ilmastonmuutoksesta. He ovat pitkään joutuneet maksamaan globalisaation kuluja ja antaneet
maailman taloudelle erilaisia tukiaisia.
Alkuperäiskansoilla on myös merkittävää tietoa. He ovat tuhansien vuosien ajan selvinneet ympäristöllisesti haastavilla asuinalueilla. Heillä on paljon yksityiskohtaista tietoa luonnosta ja sen pienimmistäkin muutoksista (Stewart-Harawira 2005). Heillä on
ekologista tietoa, josta olisi hyötyä ilmastonmuutosta torjuttaessa. He tuntevat pieniäkin palautesignaaleja paikallisen ekosysteemin tilasta. Alkuperäiskansojen viisaus tuli yleiseen tietoon vuoden 2004 tsunamin yhteydessä, kun Andamaanien ja Nikobaarien alueen onga-heimo tunnisti perimätietonsa perusteella tsunamin ensimmäiset merkit: superluode ja korkeille paikoille
pakenevat eläimet.
Alkuperäiskansojen tietämys ei perustu mihinkään romanttiseen etniseen “heimo-ominaisuuteen”. Se perustuu tuhansien vuosien kokeiluun. Kyse on hitaasta innovaatioprosessista. Perinteisiin pohjaavaa ja erilaisista lähteistä pulppuavaa innovaatioiden
syntyä eivät hierarkkiset ja asiantuntijakeskeiset tieto- ja patenttijärjestelmät tunnusta. Sen seurauksena alkuperäiskansojen viljalajikkeet ja kulttuuriset symbolit tulevat ”vapaiden” markkinoiden ”vapaaksi” riistaksi: globaalin teollisuuden ilmaisiksi raaka-aineiksi. Tähän perinteeseen perustuvat Syngentan ja Monsanton geenimanipuloidut viljalajikkeet, vaikka eivät sitä tunnustakaan.
Firmojen laboratoriot ovat vain yksi lenkki pitkässä keksijöiden ketjussa. Tämän prosessin kieltämiseen perustuu Mgbeojin
mukaan (2006) globaali biopatenttiriisto, joka uhkaa Intiankin alkuperäiskansoja.

Ympäristö- ja ilmastonäkökulma on nyt tuonut uutta valoa alkuperäiskansojen elinkeinojen taloudellisuuteen ja kestävyyteen.
Analyysin avuksi kehitetty uusi tutkimusinstrumentti “TEV” (total economic value) tavoittaa esimerkiksi paimentolaisuuden laajan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen hyödyn.
Alkuperäiskansoilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa haasteisiin ja olla osa tulevaisuuden uusia mahdollisuuksia. He voivat
auttaa meitä tulevien uhkien ja kriisien edessä. Siksi heidän pitää pystyä jakamaan tietoaan muulle maailmalle ja tuleville sukupolville luonnon moninaisuudesta ilman, että monikansalliset yhtiöt ryöstävät sen heiltä ja muuntavat sen nopeasti kulutetuiksi
hyödykkeiksi.
Muutos ei tapahdu ilman kamppailua, joka on jo alkanut. Alkuperäiskansat aloittivat taistelunsa oikeuksien puolesta jo 1700luvun lopussa. Tuolloin mundat, santalit, kolit ja bhilit ryhtyivät vastustamaan siirtomaa-ajan maakeinottelua sekä pakkotyötä ja
koronkiskontaa. Heidän kapinansa on jatkunut lähes kaikkialla Intiassa. Alkuperäiskansojen naiset ovat olleet niissä aktiivisesti
mukana. Yksi heistä on Mukta Jodia, joka palkittiin vuonna 2007 kamppailustaan bauksiittiyhtiötä vastaan. Viime aikoina naiset
ovat johtaneet bio- ja tuulienergiaprojektien vastaista kamppailua Gujaratissa ja Maharashtrassa.
Vastarinta on tuottanut tuloksia. Jo mainittujen erikoistalousaluiden lisäksi peruuntumisten lisäksi, Sikkimissä hallitus peruutti
kymmenen padon rakentamisen. Intialainen suuryritys Reliance Industries on puolestaan hävinnyt oikeutensa maanhankintaan.
Globaalissa maailmassa ulkoa tuleva tuki on yhä tärkeämpää. Yksi toivonkipinä tulee Paraguaysta, jossa hallitus yritti puolustaa Väli-Amerikan Ihmisoikeusistuimen edessä oikeuttaan olla palauttamatta alkuperäiskansojen perinteisiä maita, koska
se oli antanut saksalaiselle yhtiölle oikeuden niihin. Oikeusistuin piti kuitenkin tällaisia kahdenvälisiä kaupallisia sopimuksia
laittomina: valtiot eivät voi rikkoa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Ihmisoikeuksia on kunnioitettava maan omien rajojen
ulkopuolella kaikkialla maailmassa.
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Maaliskuun 12. päivänä 2008 Jahoor Hussain oli pyöräilemässä päivittäisellä maidonmyyntikierroksellaan, kun paikalliset metsänvartijat pidättivät hänet ja hakkasivat tajuttomaksi. Hänet vapautettiin vasta kun asiasta tehtiin poliisille virallinen valitus. Ennen vapauttamistaan Jahoor joutui kuitenkin maksamaan metsänvartijoille 500 rupian (n.7 €) suuruiset sakot. Samoihin aikoihin
Jahoorin naapuri Gulam Rasool sai tappouhkauksia metsänvartijoilta, mikäli hän ei suostuisi muuttamaan pois Rajajin kansallispuistosta. Muutamaa kuukautta myöhemmin ryhmä metsänvartijoita ja poliiseja hyökkäsivät Jahoor Hussaihin asumukseen,
deraan, ja tuhosivat sen pakottaen hänen viisihenkisen perheensä muuttamaan pois puiston alueelta. Gulam Rasoolin perheen
lisäksi 17 muuta kansallispuiston alueella asuvaa perhettä sai saman tuomion.
Sekä Jahoor Hussain että Gulam Rasool perheineen ovat ban guijjar-heimon jäseniä, jotka lasketaan kuuluvaksi Intian alkuperäiskansoihin, adivasehin. Ban gujjarit ovat asuneet nykyisen Rajajin kansallispuiston alueella sukupolvien ajan. Rajajijn kansallispuisto sijaitsee Pohjois-Intiassa, Uttarakhandin osavaltiossa lähellä Dehradoonia, osavaltion pääkaupunkia. Jahoorin ja
Gulamin perheen lisäksi arviolta noin 1300 puiston alueella asuvaa ban guijjar-perhettä on saanut häädön. Ban gujjar yhteisöjen
edustajien mukaan osa heistä on jo karkotettu kodeistaan vastoin tahtoaan. Osa näistä perheistä on kuitenkin palannut puiston
alueelle ja muuttanut takaisin entisiin koteihinsa.
Ban guijjareille on luvattu maapalstoja kansallispuiston ulkopuolelta vastineeksi kotiensa menetyksestä. Maata ei kuitenkaan ole
annettu kaikille. Esimerkiksi Jahoorin suvussa ainoastaan hänen isänsä ja vanhin veljensä on saanut luvatun maapalstan. Sen
sijaan Jahoorin kolme muuta perheellistä veljeä on jäänyt ilman maata. Jahoor kertoo: ”Kun toukokuussa 2008 isäni ja veljeni
menivät lunastamaan heille luvattua maa-aluetta, metsänvartijat ajoivat heidät pois sanoen, että he saavat maan haltuunsa
vasta kun koko suku muuttaa läheiselle Pathrin alueelle, joka on merkitty uudelleenasutusalueeksi kansallispuistosta muuttaville
perheille. Mutta kuinka me kaikki voimme muuttaa sinne ilman maata? Alueella ei myöskään ole mitään tarvittavia palveluita.”
Jahooriin kohdistuneesta väkivallasta nostettiin syyte, mutta oikeus ei ole sitä käsitellyt. Kanteen nosti Ban Gujjar Kalyan Samiti, ban gujjareiden etujärjestö, joka vastustaa pakkomuuttoa kansallispuiston alueelta. Järjestö ei ole myöskään saanut lupaa
järjestää mielenosoitusta vastustaakseen Jahoorin väkivaltalaista kohtelua.
Ban gujjarit
Ban gujjar-heimon jäsenet ovat perinteisesti olleet Himalajan metsäisillä ylänkö- ja vuoristoalueilla asuvia paimentolaisia ja
puhvelinkasvattajia. Kesäisin he vaeltavat Himalajan vuoristoisille alueille puhveleiden ravinnon perässä ja laskeutuvat talvisin takaisin Shiwalikin kukkuloille. Gujjarien vaellusreitit noudattavat vuodenaikojen vaihtelua ja puhveleiden ravinnontarvetta.
Gujjarit eivät asu kylissä, vaan kotitalousryhmissä, jotka koostuvat useista perheistä. Kotitaloudet määräytyvät isänpuoleisen
perimysjärjestelmän mukaan. Yksi kotitalous, jonka asumuksesta käytetään nimeä dera, koostuu tyypillisesti 25-50 jäsenestä,
riippuen perheiden lukumäärästä. Derat sijaitsevat yleensä metsässä parin kilometrin päässä toisistaan, mutta välimatkasta
huolimatta gujjareilla on vahvat siteet toisiinsa ja yhteisön merkitys on suuri.

Gujjareiden pääasiallinen tulonlähde on maidon ja siitä valmistettavien tuotteiden, kuten gheen (kirkastettu voi) ja khowan
(maitojauhe) myyminen. Gujjarit ovat perinteisesti olleet verrattain hyvin toimeentulevia ja useat perheet omistavatkin moottoripyörän tai kännykän.
Uudelleenasutuksen taustaa
Rajajin kansallispuisto perustettiin vuonna 1983. Tuolloin päätettiin, että puiston alueella asuvat ban gujjar-heimon jäsenet
sijoitettaisiin muualle ja heidän oleskelu- ja maankäyttöoikeutensa puiston alueella peruttaisiin. Ennen tätä gujjareilla oli ollut
virallinen lupa hyödyntää alueen metsäisiä alueita puhveleidensa laidunmaana.
Puiston perustamisen aikaan alueella
laskettiin asuvat 512 ban guijjar-perhettä,
jotka joutuisivat lähtemään pois puistosta.
Vuoteen 1987 mennessä osa näistä perheistä muutti Pathrin alueelle, joka oli nimetty uudelleenasutusalueeksi. Hallituksen päätöksestä heille myönnettiin maata
kompensaatioksi vastaamaan puiston
alueelle jäävien kotien menetystä. Maata myönnettiin kaksi eekkeriä perhettä
kohden. Tuolloin ban gujjar-perhe määriteltiin kotitalouden perusteella, johon
käytännössä saattoi kuulua useampikin
sukupolvi naimisissa olevia pariskuntia
lapsineen.
Maanjakoperusteet kuitenkin muuttuivat
vuonna 1994, kun hallitus hyväksyi uuden
perheen määritelmän, jonka mukaan perhe koostuu aikuisesta naimissa olevasta
pariskunnasta, tai leskestä sekä lapsista.
Muutokset perhemääritelmässä saivat
aikaan protesteja, sillä sen myötä myös
maata haluavien perheiden lukumäärä
kasvoi, ja maan saaminen muuttui ongelmallisemmaksi. Myös alkuperäisen perhemäärityksen perusteella maata saaneet
perheet kokivat jääneensä huonompaan
asemaan, sillä he olivat saaneet vähemmän maata kuin toiset. Heidän nimensä
ei myöskään ollut vuonna 1998 uusitulla
ban gujjar-perheiden listalla, jonka mukaan maata myönnettäisiin. Tuolloin teh-
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dyn selvityksen mukaan, 1390 perhettä nimettiin muutettavaksi kansallispuiston alueelta. Pathrin lisäksi läheiseltä Gaindikhattan alueelta merkittiin maata annettavaksi ban guijjar-perheille.
Puuttuvat perheet
Vuonna 2005 kansallispuiston johtaja määräsi loputkin puiston alueella asuvat ban gujjar-perheet häädettäväksi. Vuotuisella
vaelluksellaan Himalajan ylärinteille olleet perheet pysäytettiin ja heitä käskettiin lähtemään puiston alueelta välittömästi. Tämän
seurauksena 500 guijjar-perhettä, joiden nimet puuttuivat vuoden 1998 listasta, jättivät oikeuteen vaatimuksen saadakseen
nimensä mukaan tuohon listaan. Samalla he myös vaativat lupaa jäädä pysyvästi puiston alueelle. Useat kansalaisjärjestöt
vaativat, että gujjarien vaatimukset otettaisiin huomioon ja heidän oikeutensa turvaamiseksi säädettäisiin uusi laki. Vuonna 2007
oikeus määräsi, että puuttuvien perheiden nimet lisättäisiin listaan ja lisäksi heille myönnettiin oikeus hakea turvaa oikeudelta
häätöä vastaan. Tuolloin puiston johtajana toiminut Pande ei kuitenkaan totellut oikeuden päätöstä, vaan jatkoi toimenpiteitä
gujjareiden häätämiseksi. Tämän seurauksena hänet erotettiin ja puiston uudeksi johtajaksi nimettiin S.S. Risaili.
Vuoden 1998 lista oli edelleen ongelmallinen. Noor Alam, gujjar-yhteisön johtaja ja Ban Gujjar Kalyan Samit -järjestön jäsen
sanoo seuraavaa: ”Tuo lista on nyt jo 10 vuotta vanha ja sen vuoksi siitä puuttuvat uudet perheet. Sen lisäksi myös jo listan
tekemisen aikana olleita perheitä on jätetty siitä pois. Tuosta listasta puuttuu myös alkuperäisessä nimilistassa olleita perheitä”.
Jahoor Hussain kertoo samaa: ” Menin naimisiin vuonna 1997 ja kun kartoitus tehtiin vuonna 1998 minulla oli jo lapsi, eli olin
perheellinen. Mutta nimeni jätettiin pois listasta, koska en tuolloin voinut maksaa viranomaisten pyytämiä lunnaita”. Myös moni
muu syyttää korruptiota listan puutteista. Ban gujjar-yhteisön jäsenet arvelevat, että niiden arviolta 500 perheen lisäksi, jotka
ovat hakeneet mukaan pääsyä listalle, lisäksi ainakin 700-800 perhettä ei ole tuolla listalla laisinkaan.
Ban gujjareiden ja viranomaisten näkemykset tilanteesta ovat erilaisia. Puiston entisen johtajan Panden mielipide on seuraava:
”Jos alamme kuuntelemaan kaikkia näitä valituksia, muutto puiston alueelta ei tule koskaan toteutumaan. Perheiden lukumäärä
vain kasvaa kasvamistaan. Lisäksi tuo lista on huijausta.” Virassa oleva puistonjohtaja S.S. Risaili taas väittää, että perheiden
nimiä puuttuu listasta siitä yksinkertaisesta syystä, että he ovat ulkopuolisia ja ovat laittomasti puiston alueella. S.S. Risailin
mukaan ei ole hänen syynsä, että lista vaatii päivitystä. ”Se on hallituksen tehtävä” hän sanoo.
Asianajaja Shrikant Verma, joka on myös Ban Gujjar Kalayan Samiti -järjestön johtaja, tuomitsee tämän näkemyksen: ”Tämä on
vakava väite” hän sanoo. ”Kuinka voidaan sanoa, että tuo lista on tekaistu kun kerran olemme todistaneet jokaisen listalla olleen
henkilöllisyyden henkilökorteilla ja oikeuden listalla oloon oikeuskäsittelyn yhteydessä? Oikeus on määrännyt, että nuo nimet
liitetään listaan, mutta virassa olevat puiston työntekijät ovat kieltäytyneestä noudattamasta tuota sääntöä. He ovat rikkoneet
oikeuden määräyksiä.”
Puiston työntekijät myöntävät, että alueella on perheitä, joiden nimet puuttuvat listalta ja että heillä tai Uttarakhandin osavaltion
hallituksella ei ole mitään suunnitelmia näitä perheitä varten. Puiston johtajan S.S. Risailin mukaan nimilistan puutteet ja uudelleenasutus eivät kuitenkaan liity varsinaisesti toisiinsa. ”Gujjarit eivät voi painostaa kansallispuistoa myöntämään heille maata.
Heidän tulisi yhdistyä muiden muuttaneiden kotitalouksien kanssa ja tehdä valituksensa oikeuteen”.
Yksi ban gujjar-yhteistön johtajista, Noor Alam, vastustaa tätä näkemystä kiihkeästi: ”Tämä on ansa. Puistoon jääminen on ainoa mahdollisuus, joka meillä on. Uudelleenasutusalueiden olosuhteet ovat järkyttävät ja viranomaiset ovat jättäneet kodeistaan
häädetyt täysin huomioitta. Kuinka voimme muka antaa periksi ja muuttaa ala-arvoisiin olosuhteisiin?”

Jatkuvaa häirintää
Puistoon jääneet ban gujjar-perheet ovat olleet jatkuvan hyökkäyksen kohteena. Tilanne on erityisen huono niillä alueilla, joiden
asukkaista suurin osa on jo muuttanut pois. Jäljelle jääneet yksittäiset perheet ovat nyt eristyksissä ja siten helppoja metsänvartijoiden häirinnän kohteita.
Kuvaillessaan minkälaisesta häirinnästä on kyse, asianajaja Shrikant Verma kertoo: ”Gujjareita on rutiininomaisesti tuotu metsien tarkastuspisteille ja käsketty lähtemään. Jos he kieltäytyvät, heiltä vaaditaan lunnaita ja syytetään puun varastamisesta
ja salametsästyksestä. Jokaisella tarkastuspisteellä on kokoelma esineitä, kuten norsunluuta, sarvia, nahkoja ja niin edelleen.
Näitä näytetään gujjareille, ja heille kerrotaan että mikäli he kieltäytyvät lähtemästä, heitä tullaan syyttämään noiden esineiden
hallussapidosta. Myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on esiintynyt. Joissakin tapauksissa tyttöjä ja naisia on siepattu ja pidetty
metsänvartijoiden vankina. Esimerkiksi viime vuonna oikeuden käsittelyyn tuotiin tapaus, jossa metsänvartija oli lyönyt tyttöä
päähän kiväärin perällä. Tyttö oli vastustanut hänen kaappausyritystään. Kolme vuotta sitten Gami- niminen mies oli hakattu
pahasti ja sen lisäksi häneltä oli laskutettu 50 000 rupiaa (n. 730 €), koska hän oli vastustanut hänen sukulaisnaisensa sieppausta.”
Kaikki kansallispuiston alueet eivät kuitenkaan ole tyhjillään. Abdul Kasim on yksi puistoon jääneistä: ”Minun nimeni on tuolla
listalla ja minulle on jopa myönnetty maata. Mutta yksi pojistani puuttuu tuolta listalta. Sen lisäksi olemme yhdessä päättäneet,
että kukaan ei lähde tältä alueelta ennen kuin kaikki ovat saaneet uudet kodit. Väkivalta ja pakkotoimet ovat luultavasti olleet
harvempia tällä alueella, tosin alueen asukkaat sanovat, että viranomaiset vierailevat alueella säännöllisesti ja yrittävät saada
aikaa yhteisön sisäisiä erimielisyyksiä.”
Oikeudellisia ongelmia
Noor Alam kertoo, että vaikka ban gujjarit ovat tietoisia virallisista oikeuksistaan, kuten mahdollisuudesta valittaa häätöpäätöksistä ja niiden toimeenpanosta, ban gujjar-yhteisö ei silti pysty vaatimaan samoja oikeuksia kuin kylien gram sabha. Gram sabha
on Intian hallituksen virallisesti tunnustama kyläläisten päättävä elin, joka muodostuu kaikista 18 vuotta täyttäneistä kylän asukkaista. Koska ban gujjarit eivät asu varsinaisissa kylissä vaan perheryhmittymissä, heillä ei ole virallista gram sabhaa omissa
yhteisöissään. Tämä taas vaikeuttaa heidän mahdollisuuksiaan puolustaa vaatimuksiaan oikeudessa.
”Me emme halua lähteä puistosta” Noor Alam sanoo. ”Me olemme vierailleet uudelleenasutusalueilla ja tilanne siellä on todella
huono. Me haluamme, että hallitus huomioi ban gujjar-yhteisön asuvan yhdellä alueella, aivan kuten gram sabha. Siten voimme
löytää meille sopivan ratkaisun tilanteeseen.”
Mohammad Musa, toinen gujjar-yhteisön johtaja on samaa mieltä: ”Esimerkiksi kansallispuistoon kuuluvalla Cheevalin alueella
on noin 1000 gujjar-äänestäjää ja läheisellä Ramgarhin alueella on 800 äänestäjää. Hallituksen mukaan kylä, jossa on 500 äänestäjää voi saada oman gram sabhan. Miksi siis myös meitä ei voida tunnustaa gram sabhaksi?”
Myöskään uudelleenasutusalueilla ban guijjarit eivät ole saaneet itsenäisen kylän statusta ja omaa gram sabhaa. Sen sijaan
heidät on yhdistetty alkuperäisten Pathrin ja Gaindikhattan kylien gram sabhaan, joiden tarpeet ja huolenaiheet ovat taas hyvinkin erilaisia kuin ban gujjareilla.

Pathri ja Gaindikhatta
Ensimmäiset 600 puiston alueelta muuttanutta ban guijjar-perhettä on asettunut Pathrin alueelle. Kotinsa menettäneitä ban gujjareita varten alueelle on rakennettu teitä, betonisia taloja, koulu, terveyskeskus sekä monitoimitalo. Alueella on myös sähköt,
juomavettä, sekä käymälöitä. Gaindikhattasta nämä palvelut sen sijaan puuttuvat kokonaan. Kansallispuiston virassa oleva
johtaja S.S. Risaili mukaan Gaindikhattan kehitystyöt aloitetaan heti kun kaikki ban gujjar-perheet muuttavat pois puiston alueelta.
Gaindikhattassa on silti jo aloitettu joidenkin puutteiden korjaaminen, mutta asukkaiden mukaan työt edistyvät hyvin hitaasti ja
ne on tehty huonosti. Mohammad Raﬁq, yksi alueen ensimmäisistä asukkaista kertoo: ”Me olemme asuneet täällä nyt jo kuusi
vuotta ja ensimmäinen varsinainen uudistustyö aloitettiin viime vuonna. Tavoitteena on saada alueelle tie ja sähköt, sekä rakentaa 150 navettaa ja140 vessaa. Nämä rakennustyöt ovat edelleen kesken ja niiden jälki on huonoa”.
Kierros alueella vahvistaa väitteet todeksi. Sähkötolpista roikkuu irrallista johtoja, vessat ovat ainoastaan tiilistä rakennettuja
majoja ja niistä puuttuu viemäröinti kokonaan. Navetat vuotavat ja osa niistä on luhistumaisillaan. Alueen ainoa kunnollinen tie
vajoaa useasta kohdasta. Tämä lisäksi asukkaiden kannalta tärkein, betoniset
ja tulvilta suojaavat rakennukset, puuttuvat kokonaan.
Muutto kansallispuiston ylänköalueilta Pathriin ja Gaindikhattaan on muuttanut ratkaisevasti ban gujjareiden perinteistä elämäntyyliä. Uudelleenasutusalueet sijaitsevat alangolla, joissa tulvat ovat yleisiä. Esimerkiksi toukokuussa 2008 tapahtuneissa tulvissa satoja gujjareiden perinteisiä asumuksia, deroja, huuhtoutui pois. Derat ovat mudasta, oljista ja puusta rakennettuja tilavia
asumuksia, jotka ovat perinteisesti olleet naisten tekemiä ja koristelemia. ”Deramme soveltuvat hyvin elämään ylänköalueilla,
mutta nyt tarvitsemme betonisia rakennuksia, sillä ne kestävät tulvat” Hussain Bibi, eräs ban gujjar-naisista kertoo. Maantieteellinen sekä elämäntyyliin liittyvä muutos on siten tehnyt myös gujjar-naisten perinteisen talonrakennustaidon tarpeettomaksi
Tämän lisäksi derojen rakentaminen uusilla asuinalueilla on kallista. Puistosta pois muuttanut Khatoon Bibi-niminen mies kertoo:
”Kukkuloilla naisilla kului kolmesta neljäään päivää kerätä tarpeeksi olkia ja muuta materiaalia asumuksen rakentamista varten.
Täällä derani maksoi 6000 rupiaa (n. 90 €) pelkästään heinän vuoksi. Se on nyt neljä vuotta vanha. Tarvitsisimme kipeästi uuden
asumuksen, mutta meillä ei ole tarpeeksi rahaa sitä varten.”
”Nykyisin jopa puu, jonka olimme tuoneet mukanamme, on alkanut lahota” kertoo toinen Gandikhattan asukas Mustafa Mai.
”Ellei taloja rakennetta pian, ei kestä kauan ennen kuin me kaikki olemme taivasalla”.
Toimeentulon menetys
Ban gujjar-heimon jäsenet ovat perinteisesti olleet menestyneitä puhvelinkasvattajia ja maitokauppiaita. Muutto alankoalueille
on kuitenkin tuhonnut tämän perinteisen elinkeinon, sillä maidontuotannostaan kuuluisat, harvinaiseen Neeliravi-rotuun kuuluvat
puhvelit ovat kuolleet suurissa määrin sekä Pathrin että Gaindikhattan alueilla. Kun vuoristoisilla kansallispuiston alueilla asuessaan jokainen gujjar-perhe omisti keskimäärin 10-15 puhvelia, uusilla asuinseuduilla puhvelit ovat harvinainen näky. Erään
Gaindikhattan asukkaan mukaan viimeisen kuuden vuoden aikana yli 2000 puhvelia on kuollut uudella asuinalueella.
”Puhvelimme ovat tottuneet viileään ylänköilmastoon, runsaaseen rehuun ja veteen, sekä vapaaseen laiduntamiseen” kertoo
Hussain Bibi. ”Mutta täällä uudessa kodissamme joudumme pitämään eläimet kiinni ja syöttämään niille kuivia olkia. Lisäksi
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kuuma ilma ja kuivuus aiheuttavat puhveleille kurkku- ja sorkkatulehduksia. Ylängöillä sorkkatulehdukset olivat erittäin harvinaisia, mutta täällä niitä esiintyy koko ajan”. Hussain Bibin perheellä oli aikaisemmin 12 puhvelia, mutta nyt niistä on jäljellä enää
vain yksi.
Mohammed Musan perheen omistamasta 35 puhvelista hengissä on vielä kaksi ”Muutama yhteisömme jäsen on onnistunut
myymään puhvelinsa ja on nyt siirtynyt pienimuotoiseen liiketoimintaan, kuten esimerkiksi päivittäistavarakauppaan. Sen sijaan
kaikkien muiden on ollut pakko hankkia huonopalkkaisia töitä ulkopuolisilta. Ylängöillä asuessamme perhe, joka omisti esimer-

kiksi vain 10 puhvelia, pystyi silti myymään 60-70 litraa maitoa markkinoille joka päivä. Tämän lisäksi he tuottivat myös 100-200
kiloa gheetä kausittain. Pelkästään maidosta perhe sai päivittäin tuloja 600-700 rupiaa (n. 10 €). Nyt meidän on vaikeaa ansaita
edes 70 rupiaa (n.1 €) päivässä.
Viljelysmaan saaminen on ollut monelle ban gujjarille laiha lohtu, sillä maanviljelyyn tottumattomina useimmat perheet eivät
pysty viljelemään maitaan. Mustafa-niminen mies muistelee kuinka hän hävisi kaksi riisisatoa peräkkäin ja samalla niihin sijoittamansa 15000 rupiaa ( n. 220 €) pelkästään sen vuoksi, että hän ei tiennyt kuinka riisintaimet tulee istuttaa tai pellot pengertää.
”En tiedä tulenko koskaan ansaitsemaan tarpeeksi, jotta pystyn ruokkimaan perheeni” hän kiroaa. Useat perheet ovat myös
tehneet epäedullisia sopimuksia peltojen jaosta paikallisten viljelijöiden kanssa etsiessään apua.
Ne perheet joille maata on myönnetty, eivät ole vieläkään saaneet maistaan virallisia omistuskirjoja, vaikka monet ovat asuneet
uusilla alueilla jo kymmenenkin vuotta. Viranomaisten mukaan jälleen kerran odotetaan sitä, että kaikki perheet ovat muuttaneet
pois kansallispuiston alueelta.
Ban guijjar-yhteisön jäsenet eivät ole tästä vakuuttuneita. Noor Alam sanoo: ”Kuinka voimme uskoa tähän? Esimerkiksi vuonna
1972 hallitus antoi guijjareille maita Satiwalen ja Kunanoon alueella, mutta nyt heidätkin on pakotettu muuttamaan muualle.
Kuinka siis voimme olla varmoja, että tämä ei toistu meidänkin kohdallamme?”
Asianajaja Shrikant Verma on sitä mieltä, että vaatimus kaikkien perheiden muuttamisesta on kohtuuton: ”Uudelleenasuttaminen on jatkunut jo 10 vuotta. Ja nimilistan ollessa 10 vuotta vanha noin 1300 perhettä puuttuu tuolta listalta. Tämän lisäksi
muuttoa vastustetaan jyrkästi. Voi siis hyvinkin viedä vielä vuosikymmenen ennen kuin muutto ja uudelleenasuttaminen ovat
missään muodossa loppuunsaatettuja. Kuinka siis voidaan oletetaan, että jo muuttaneet perheet odottaisivat niin kauan kipeästi
tarvittavia palveluita ja muuta apua? Ja entä niiden 1300 perheen oikeudet, joiden nimet eivät edes ole tuolla listalla?”
Terveysvaikutuksia
Muutto uudelle asuinalueelle on vaikuttanut ratkaisevasti ban gujjareiden terveyteen. Perinteisesti gujjarien ruokavalio on koostunut runsaasta määrästä maitoa, tuorejuustoa ja gheetä. Puhvelien kuolemisen myötä maitotuotteet ovat kuitenkin hävinneet
lähes kokonaan päivittäisestä ruokavaliosta. Raushan Bibi, joka on asunut Gaindikhattan uudelleenasutusalueella nyt jo kuusi
vuotta, kertoo: ”Ylängöllä ghee maksoi 100 rupiaa (n. 1.50 €) kilolta, mutta täällä se maksaa kaksi kertaa niin paljon. Kasviöljyssä kypsennetty ruoka aiheuttaa meille ruoansulatusongelmia. Melkein jokaisessa perheessä naiset ja lapset ovat kärsineet
jatkuvista vatsavaivoista siitä lähtien kun muutimme tänne”.
”Maidon kulutus on laskenut ratkaisevasti”, sanoo Hussain Bibi. ”Ylängöllä kaikilla oli tapana juoda vähintään yksi lasillinen
maitoa päivässä. Maitoa joivat sekä miehet että naiset. Silloin meillä oli paljon maitoa, mutta nyt sitä ei ole edes teetä varten.”
Ruokavalion muutos ja vatsaongelmat ovat johtaneet naisten ja lasten laihtumiseen, anemiaan ja yleiskunnon laskemiseen.
Jatkuva väsymys ja kivut ovat jatkuvia valituksen aiheita.
Käymälöiden puute ja huono hygienia ovat lisänneet sairastelua. Kahden viime vuoden aikana Gaindikhattan uudelleenasutusalueen lasten keskuudessa on levinnyt hinkuyskäepidemioita. ”Siitä saakka kun olen ollut täällä tuntuu siltä että en ole tehnyt
muuta kuin huolehtinut sairaista lapsista” sanoo neljän lapsen äiti Noor Bibi. Myös hän kärsii anemiasta. ”Ylängöllä lapsemme
olivat harvoin sairaita.”

Perheiden murheita lisää myös se, että Gaindikhattan alueelta puuttuu terveyskeskus. Terveysongelmista kärsivien asukkaiden
on matkustettava 10 kilometrin päähän Ranipurin kaupunkiin tarvitessaan lääkäriä.
Muutoksia naisten rooleissa
Puhvelien myötä ban gujjar-naiset ovat menettäneet perinteisen työnsä, joka oli gheen, voin ja khowan valmistaminen. ”Ylängöllä perheiden naiset lähettivät joka vuosi talvisin 100-150 kg gheetä ja lisäksi suuria määriä khowaa markkinoille myytäväksi.
Tämä tarkoittaa 20 000 – 30 000 rupian (n. 300€) vuosiansiota.” kertoo Hussain Bibi. Se oli meidän naisten omaa tuloa. Ban
gujjarien keskuudessa naisia arvostettiin, sillä he toivat suuren lisän perheiden toimeentuloon.
Maidontuotannon loppuminen on pakottanut monet ban gujjar-naiset ansiotyöhön. Työssäkäynti ei kuitenkaan kuulu heidän
perinteiseen elämäntyyliinsä, eivätkä kaikki naiset ole sopeutuneet työntekoon. ”Työnantajat määräilevät meitä koko ajan” kertoo Noor Bibi, joka työskenteli neljän kuukauden ajan. ”Lisäksi he epäilevät koko ajan, että me emme tee töitä kunnolla vaan
laiskottelemme”.
”Gujjar-naiset ovat ylpeitä ja omavaraisia” selittää Roshan Deen, eräs yhteisön johtajista ja Hussain Bibin avomies. ”He eivät
ole tottuneet komenteluun. Meidän kulttuurissamme jopa aviomiehen tulee puhua vaimolleen kunnioittavasti. Kun työnantajat
täällä puhuvat epäkohteliaasti naisille, naisemme hermostuvat eivätkä pysty tekemään töitä”.
Raushan Bibi jatkaa: ”Me suostuimme muuttamaan pääasiassa kahden asian vuoksi: lapsillemme luvattiin koulutusta sekä
terveydenhuoltoa. Kumpikaan lupaus ei ole toteutunut. Olemme nykyisin niin köyhiä, että meillä ei ole varaa lastemme koulutukseen. Ja vaikka lääkärit ovat meidän alueellamme lähempänä kuin ylängöllä asuessamme, me tarvitsemme niitä nykyisin paljon
enemmän kuin aikaisemmin. Olemme menettäneet enemmän kuin hyötyneet tänne muuttamisesta.”
Painostus lisääntyy
Puistossa asuvia ban gujjar-perheitä painostetaan jatkuvasti muuttamaan pois. Toukokuussa 2009 18 guijjar-perhettä otettiin
kiinni vaelluksellaan kesäasumuksilleen vuoristoon. Heidät pidettiin metsänvartijoiden vankeina ilman ruokaa, suojaa, vettä tai
käymälöitä. Vaikka osavaltion viranomainen oli antanut perheille luvan palata takaisin kesäasumuksiinsa, kansallispuiston työntekijät eivät suostuneet tähän vaatimukseen. Perheille annettiin lupa edetä vasta 15 päivää myöhemmin kun Ban Gujjar Samiti
ja muut asiaa hoitaneet järjestöt saivat asiasta virallisen lupakirjan. Tähän mennessä jo yli 20 puhvelia oli kuollut nälkään, mistä
seurasi perheille 20 000 rupian (n. 300 €) vahingot.
Kansallispuiston johtajan S.S. Risailin mukaan osavaltion hallitus tutkii parhaillaan gujjar-ongelmaa ja aikoo valmistella paketin,
joka koskee koko osavaltion ban gujjar-väestöä. Tämän paketin tarkoituksena tehdä ban gujjareista osa valtavirran väestöä.
Sen seurauksena ban gujjarit joutuvat todennäköisesti kuitenkin hylkäämään perinteisen elämäntyylinsä.

Maailman ylikuluttava luokka ja Intian alkuperäiskansojen kurjistuminen
Marko Ulvila
Yksi kaikkia Intian alkuperäiskansoja yhdistävä kokemus on pakkosiirrot kansallisten kehityshankkeiden tieltä (developmentinduced displacement). Britannian siirtomaa-ajoista alkaen adivasit ovat kohdanneet modernin kehityksen väkivaltaisena
koneena, joka vaati heitä siirtymään ikiaikaisilta asuinseuduiltaan ja tekemään tilaa kaivoksille, rautateille, plantaaseille,
patoaltaille, moottoriteille ja tehtaille. Arvioiden mukaan pelkästään Intian kuusikymmenvuotisen itsenäisyyden aikana 60
miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa tai toimeentulonsa perustan kehityshankkeiden tieltä. Heistä noin puolet osa on
adivasi-kansojen edustajia. (Fernandes 2006)
Kodittomuutta aiheuttavat ja toimeentulomahdollisuuksia hävittävät teolliset hankkeet esitellään adivaseille välttämättöminä
ja kaikkia intialaisia hyödyttävinä kansallisen kehityksen projekteina, joiden hyväksi on uhrauduttava. Adivaseille kerrotaan,
että heidän takapajuinen elämäntapansa ei voi olla koko kansakunnan hyvinvoinnin esteenä. Siksi heidän on tehtävä tilaa
kehityshankkeiden tieltä – useimmiten ilman korvauksia tai mahdollisuuksia jatkaa elämää oman toimeentulo-osaamisensa
varassa.
Teollisten hankkeiden tarkempi tarkastelu kuitenkin paljastaa, että niiden ensisijaiset ja suurimmat hyödynsaajat ovat Intian
ja maailman hyväosaiset, jotka käyttävät voitot valtansa kasvattamiseen ja ympäristölle tuhoisaan kerskakulutukseen. Pieniä
murusia jää hankkeiden työläisille ja jotain saattaa päätyä verotuksen kautta yhteiseen kassaan, mutta aiheutettuun hävitykseen
verrattuna nämä hyödyt ovat kohtuuttoman pieniä.
Tässä artikkelissa esitelen ensin kaksi käynnissä olevaa kamppailua, joissa adivasit puolustavat oikeuksiaan toimeentuloonsa:
dongria kondh-kansan taistelu Vedanta-yhtiötä vastaan Orissassa ja Goan adivasien kamppailut kaivostoimintaa vastaan.
Toiseksi osoitan kaivostuotteiden suurkuluttajan, maailmanlaajuisen ylikuluttavan luokan ongelmien aiheuttajaksi. Tämä noin
kahden miljardin ihmisen kokoinen ryhmä on syypää moniin ympäristöongelmiin, josta kärsii eniten ihmiskunnan syrjäytetty
enemmistö. Lopuksi käyn läpi joitain ympäristöliikkeiden tekemiä ehdotuksia, joilla voitaisiin puuttua ylikulutukseen ja siten
tukea Intian adivasien ja muiden ryhmien vapauskamppailua tuhoa aiheuttavia teollisia hankkeita vastaan.

Orissan dongriat puolustavat jumalaansa
Suurin osa Orissan osavaltion kehitysprojekteista sijaitsee luonnonvaroiltaan rikkailla alueilla, kuten metsissä, viljavilla mailla ja
jokien varsilla. Nämä hankkeet aiheuttavat suurta tuhoa alueiden kestäville elämäntavoille ja omaleimaisille kulttuureille.
Intian itsenäistymisen jälkeinen aika on ollut adivasien näkökulmasta hävityksen kautta. Modernin Intian perusta luotiin Orissassa

Hirakudin padon rakentamisen yhteydessä. Pääministeri Jawaharlal Nehru lausui vuonna 1948: ”Jos teidän täytyy kärsiä, teidän
tulee kärsiä valtion hyväksi.” Tälläkin hetkellä tuhansien intialaisten elinolot tuhoutuvat, kun patoja rakennetaan, mineraaleja
kaivetaan ja plantaaseja raivataan kehityksen nimissä.
Orissan dongria kondhit elävät Niyamgiri-vuorilla, jotka levittäytyvät Rayagadan ja Kalahandin alueella Orissan osavaltiossa.
Viime aikoina kansa on tullut tunnetuksi kamppailustaan ylikansallista alumiinijättiä Vedanta Alumina Limited -yhtiötä vastaan.
Vedantan intialainen sisaryhtiö Sterlite Industries on saanut luvan kaivaa bauksiittia dongrioiden pyhästä vuoresta Niyamgiristä
ja sen ympäriltä. Rikastamo on jo rakennettu, kaivostoimintaa valmistellaan. Kaivoksesta tulisi toteutuessaan yksi maailman
suurimmista.
Dongriat elävät hyvin eristäytyneesti ja sopusoinnussa luonnon kanssa. He saavat kaiken toimeentulonsa ja tarvitsemansa
Niyamgiri-vuorilta. Dongrioille Niyamgiri tarkoittaa Niyam Rajaa - lakien valtiasta, ja he palvovat luontoa elämän ja elannon
ainoana antajana. Heimon jäsenet pitävät itseään Niyam Rajan jälkeläisinä ja viidakon hallitsijoina. Vuorta he pitävät pyhänä,
ja siksi sen puiden kaataminen on syntiä. Tämän vuoksi Niyamgiri-vuori on yhä neitseellistä metsää, kun muut alueen metsät
on kaadettu.
Dongria kondh-heimo muodostuu yli sadasta kylästä, joissa asuu yhteensä yli 15 000 dongriaa. Heimo puhuu kui-kieltä, ja
dongria tarkoittaa vuoren asukasta. Dongriat ovat hyvin vähän tekemisissä muiden kansanryhmien kanssa. Ravintonsa he
keräilevät metsistä sekä viljelevät ja metsästävät. Tarvitsemansa veden he saavat vuorilla virtaavista joista.
Dongria kondhit uskovat heidän ympärillään eläviin korkeampiin voimiin. ”Olemme eläneet näillä vuorilla tuhansia vuosia ja
suojelleet niiden koskemattomuutta. Vuoret ovat vuorostaan ruokkineet meitä, ja ruokkivat seuraavat tuhat vuotta”, dongriat
sanovat.
Dongria-heimoa pidetään aggressiivisena, koska he kantavat aina mukanaan jousia ja kirveitä. Naisilla on miniatyyri-kirveet
hiuksissaan viidakkoon mennessään. Tämä mielikuva on kuitenkin perusteeton, sillä dongriat eivät ole sen väkivaltaisempia
kuin muutkaan intialaiset.
Nyt dongria-heimoa uhkaa kaivosteollisuus. Intian korkein oikeus on antanut
luvan Sterlite Industries-yhtiölle kaivaa Niyamgiri-vuorista bauksiittia alumiinin
valmistukseen. Yhtiö on rakentanut jalostamon Lanjigarhiin ilman vaadittavaa
ympäristövaikutuksen arviointia. Jätevedet se aikoo laskea Niyamgiri-vuorilta
virtaavaan Bamsadhara-jokeen. Joki on elintärkeä sadoille kylille Orissan ja
Andhra Pradeshin osalvaltioissa.
Jalostamon rakentamisen vuoksi jo kolme kylää on häädetty kokonaan mailtaan.
Myöhemmin 22 kylää joutuu siirtymään, koska kaivos ja jalostamo tuhoavat
niiden toimeentulomahdollisuudet.
Vedanta-yhtiö väittää, että kaivostoiminnan vuoksi vain kolme kylää pakotetaan
muuttamaan. Kuitenkin kaivos tuhoaisi kaikki dongrioiden elinmahdollisuudet,
koska heiltä vietäisiin sekä metsät että vedenlähteet. Kokonainen kulttuuri
häviäisi ”kehitysprojektin” vuoksi.

Dongrioiden pyhä Niyamgiri -vuori Orissassa. Sterlite Industries-yhtiö on
saanut hallitukselta luvan perustaa alueelle valtava bauksiittikaivos, mutta
paikallisen vastarinnan vuoksi toiminta ei ole alkanut. Kuva Mamata Dash.

Sterlite Industries -yhtiön alumiinitehdas toimii jo alueella, mutta raaka-aine tuodaan muualta Intiasta. Kuva Mamata Dash
Dongrioiden ja heitä tukevien kansalaisjärjestöjen kamppailu pyhän Niyamgiri-vuoren ja sitä asuttavien kasojen puolesta jatkuu
kiivaana. Monet pitävät sitä jo hävittynä, mutta dongrioille kysymys on koko heidän kulttuurinsa jatkumista, eivätkä he ole
antamassa periksi.

Goan adivasien kamppailu kaivoksia vastaan2
Suomessa Goa tunnetaan lähinnä aurinkorannoista ja turismista. Kaivosteollisuus on kuitenkin leimannut tämän Intian pienimmän
osavaltion elämää aina Portugalin siirtomaa-ajoista alkaen. Viime vuosina paikallinen vastarinta monia haittoja aiheuttavaa
kaivostoimintaa kohtaan on kiihtynyt, ja Goan paikallislehdet täyttyvät asiaa käsittelevistä uutisista. Goan alkuperäiskansat ovat
yksi aktiivinen ryhmä kamppailussa puhtaamman ja elinvoimaisemman osavaltion puolesta.
Virallisten tilastojen mukaan Goassa ei ole nimeksikään alkuperäiskansoiksi määriteltyä väestöä (scheduled tribes). Vuoden
2001 väestönlaskennassa luetteloiduksi heimokansoiksi luettiin dubla, siddi, naikda, varli ja dhodia ja yhdessä niiden jäsenet
muodostivat vain 0,04 % Goan väestöstä. Samana vuonna kuitenkin tehtiin aloitteita uusien, suurempien ryhmien lisäämisestä
valtion heimokansaluetteloihin. Näitä olivat mm. dhangar, velip, gawda ja kunbi.
Goalaisen adivasi-järjestön Gawda, Kunbi, Velip and Dhangar Federation (GAKUVED) mukaan huomattava osa Goan
maaseudun väestöstä voidaan hyvin lukea adivaseiksi tai niistä polveutuvien yhteisöjen jäseniksi. Portugalin vuoteen 1961
jatkuneen siirtomaahallinnon vuoksi osavaltion adivasi-kysymys on jäsentynyt muusta Intiasta poikkeavalla tavalla, ja virallisten

alkuperäiskansojen määrä on pieni. Joka tapauksessa kaivosteollisuuden jalkoihin jäävä väestö sisältää myös paljon adivasikansojen yhteisöjä ja jäseniä, joskaan niitä ei tässä artikkelissa pyritäkään erottelemaan muusta maaseudun väestöstä.
Centre for Science and Environment -tutkimuslaitoksen raportin mukaan Goan pinta-alasta noin kahdeksaan prosenttiin
kohdistuu kaivostoimintaa. Osuus on enemmän kuin missään muualla Intiassa. Noin 30 000 hehtaarin alan kattavan louhinnan
päämineraalina on rautamalmi, joka laivataan jalostamattomana lähinnä Japaniin ja Kiinaan. Osavaltion hallitus perii mineraalin
myynnistä vain muutaman prosentin kaivosmaksua, joten toiminnan hyöty julkisten palvelujen rahoittamisessa on olematon.
Pidättelemätön rautamalmin kaivaminen on tuhonnut Goan yhteiskunnan perustaa. Pellot, metsät, joet, ilma ja pohjavesi on
monin paikoin pilattu. Useimmat Goan kaivoksista ovat pohjaveden alapuolella, mikä pilaa pohjavesivarantoja ja vähentää
jokien virtaamia. (CSE 2008)
Goan kaivostoiminnan vastainen liike onkin voimistunut viime vuosina. Marraskuussa 2008 keskeiset yhteenliittymät julkaisivat
omat vaatimuksensa tilanteen korjaamiseksi. Sen otsikkona oli 'Lopettakaa kaivosterrorismi' (Stop Mining Terrorism 2008).
Otteita kannanotosta alla:
Lopettakaa kaivosterrorismi
Ehkä olette tietoisia, ehkä ette, että kaivostoiminta aiheuttaa valtavan uhan Goan säilymiselle. Silti se on totta: kaivostoiminta
on terrorisoinut Goaa yli viisi vuosikymmentä. Tähän asti Goan kansa on sietänyt, mutta enää näin ei voi jatkua. Jaamme tämän
viestin kanssanne, jotta voitte viedä sitä eteenpäin Goan ja sen kansan ystävänä.
Goalta viedään teräksen valmistamiseksi runsaasti rautamalmia maailmalle, ennen kaikkea Kiinaan ja Japaniin,. Tämän vuoksi
takamaiden kylät Bicholimin, Sattarin, Sanguemin ja Quepemin piirikunnissa joutuvat hallituksen tukemien kaivosyhtiöiden
terrorihyökkäysten kohteiksi. Goan hirviömäinen kaivosteollisuus sikisi Portugalin siirtomaavallan kohdussa ja nousi kukoistukseen
Goan vapautumisen ja Intiaan liittämisen jälkeen. Tänään kaivosteollisuus on Goan vaarallisin vihollinen, joka tuhoaa vesiä ja
metsiä joka päiviä. Majesteettiset Western Ghat-vuoremme hävitetään vientituotteeksi.
Kaivostoiminta on vahingoittanut maataloutta – riisipeltojamme – ja vienyt ruokaa lautasiltamme. Se on tukkinut jokiamme
niin pahasti että kalat eivät enää niissä viihdy. Kushavati-joki on tästä yksi esimerkki. Kylämme köyhtyvät samalla kun
muutamat kaivosyhtiöt kasvattavat voittojaan. Pieni joukko urakoitsijoita ja palveluntarjoajia hyötyy Goan kiihtyvästä ja
lopullisesta hävittämisestä. Yksikään kaivosyhtiö ei ole synnyttänyt ainoatakaan vuorta, joita ne tuhoavat ja varastavat tulevilta
sukupolvilta.
Kaivostoiminta uhkaa vakavasti vesivarantojamme Selaumin, Opan ja Assanoran valuma-alueilla. Yhtiöt ovat kaapanneet kaksi
suurinta jokeamme malmin lastaukseen ja kuljetukseen. Mandovissa on 37 lastauslaituria ja Zuariassa 20; jokiproomut kulkevat
virtaa pitkin Marmagaon satamaan yli tuhat kertaa vuodessa molemmissa joissa. Kaivosten sivukivistä irtoava hiekka painuu
jokien pohjaan ja tukkii niitä. Jopa suojelumetsät joutuvat kaivostoiminnan hampaisiin.
Tänään useat ihmiset ovat ryhtyneet vastustamaan kaivostoimintaa. Yhteistyössä kaivosyhtiöiden kanssa osavaltion poliisivoimat
pidättävät ja pahoinpitelevät mielenosoittajia ruutininomaisesti. Colamb, Advalpal, Cavrem, Sirgao, Pissurlem, Mayem, Usgao,
Maina, Khola ja monet muut kylät ovat nousseet haastamaan kaivosteollisuuden. Monet heimokansojen kylät ovat myös
kärsijöiden joukossa ja liittyneet vastarintaan.
Lopettakaa kaivosterrorismi Goassa nyt.

Fomento-yhtiön kaivos, jonka sulkemista Colambin kyläläiset vaativat Kuva: Thirthraj Biruly.
Colambin kyläläiset ovat päättäneet kamppailla ihmisarvoisen ja omavaraisen toimeentulonsa
puolesta kaivosyhtiöiden tunkeutumista vastaan. Kuva: Sebastian Rodrigues.

Goan alkuperäiskansojen ja muiden maalaisyhteisöjen kamppailu Goan kaivosyhtiöiden aiheuttamia haittoja on laajaa ja
voimakasta. Vaikka huomattava osa osavaltion lehdistöstä on kytköksissä kaivosyhtiöihin, muutaman riippumattoman lehden
kautta kamppailu pääsee myös julkisuuteen. Poliisit pidättävät tavan takaa kaivoksien sulkemista vaativia kyläläisiä, mutta
tämäkään ei ole lannistanut väkivallattomaan kansalaistoimintaan nojaavaa toimintaa.
Ylikuluttava luokka adivasien ahdingon syypäänä
Mihin kaikkialle Goan ja Orissan maaperästä kaivettavat metallit sitten päätyvät? Eivät ainakaan Intian adivasien käyttöön,
sillä köyhillä ei metallista valmistettuja tavaroita juuri ole. Sen sijaan globaali yläluokka näyttää olevan metallien suurkuluttaja.
Tätä noin kahden miljardin ihmisen ylikuluttavaa luokkaa voidaan pitää syypäänä adivasien maiden menetykseen ja elinolojen
pilaamiseen.

Olli Tammilehdon mukaan metallien louhinta aiheuttaa erityisen suuren ekologisen velan. Metallien ja mineraalien louhinta ja
erotus ovat erittäin saastuttavia. Ne kuluttavat noin 10 prosenttia maailman energiasta ja tuottavat monta kertaa enemmän
jätettä kuin kaikki maailman kotitaloudet yhteensä. (Tammilehto 2009, 52-53)
Olen toisaalla tarkastellut maailman väestöä kulttuurin kestävyyden näkökulmasta (Ulvila ja Pasanen 2009). Tutkimuksessa
eroteltiin kolme luokkaa ekologisen kestävyyden ja ihmisarvon toteutumisen perustella. Ympäristön kestävyydessä huomio
oli teollisissa prosesseissa, sillä ilmastonmuutoksen kontekstissa puun polttaminen ruuan tuotantoon on monella tapaa
hyvin erilainen prosessi kuin fossiilisten polttoaineiden käyttäminen kerskakulutuksen ylläpitämiseen. Ihmisarvo vaatii paitsi
perustarpeiden tyydyttämistä, myös osallisuutta, vapautta ja kunnioitusta.
Vaikka sekä ympäristöllisen kestävyyden että ihmisarvon määritteleminen laskennallisiksi suureiksi on lähes mahdotonta,
jonkinlaiset, vaikka summittaisetkin arviot ovat tärkeitä keskustelun viemiseksi eteenpäin. Yksi suuntaa antava maalimanlaajuisesti
verraten hyvin tilastoitu mittari ovat käytettävissä oleva tulot ja varallisuus.
Väittämäni on, että vauraus on suorassa suhteessa ympäristön kuormittamiseen. Tätä tukee mm. ruotsalainen kotitaloustutkimus,
jonka mukaan henkeä kohti lasketut hiilidioksidipäästöt ovat suorassa suhteessa kotitalouksien tulotasoon. Ei ole mitään syytä
olettaa, että metallien kulutus poikkeaisi olennaisesti tästä.
Kuvio 1: CO2 päästöt eri tulokymmenyksissä
(desiilit) Ruotsissa 2000
Lähde: SCB 2003, 37

Kuluttamiseen perustuvan luokkajaon lähtökohtana on Mathew Bentleyn määritelmä ja laskelmat, joiden mukaan kuluttavaan
luokkaan kuuluvat kaikki, joiden tulot ovat yli 7 000 yhdysvaltain ostovoimakorjattua dollaria henkeä kohden vuodessa
(Worldwatch 2008, 6-7). Kutsun tätä ryhmää ylikuluttavaksi luokaksi.
Ylikuluttavan luokan jakaantuminen suurimmissa valtioissa on esitetty taulukossa 1. Siinä huomionarvoista on, että suurissa
kehitysmaissa kuten Kiinassa ja Intiassa on huomattavan suuri kuluttava luokka. Maailmanlaajuisesti kuluttajia on lähes yhtä
paljon sekä teollisuusmaissa että kehitysmaissa.

Taulukko 1: Ylikuluttavien määrä ja osuus eri maissa 2002

Valitut maat
Yhdysvallat
Kiina
Intia
Japani
Saksa
Brasilia
Maailma
... josta
- teollisuusmaissa
- kehitysmaissa

Lähde: Worldwatch 2004

Ylikuluttavat
(Miljoonaa henkeä)
243
240
122
121
76
58
1,728

Osuus väestöstä
84 %
19 %
12 %
95 %
92 %
33 %
28%

912
816

Toisena lähtökohtana on kamppailevaan luokkaan lukeutuvien määrä. Se sisältää suurin piirtein kaikki, jotka joutuvat selviytymään
alle kahdella dollarilla päivässä. Teollisuusmaissa kamppailevaan luokkaan on luettu viisi prosenttia väestöstä, sillä kodittomuus,
työttömyys ja terveyspalveluiden saavuttamattomuus uhkaavat ihmisarvoisen elämän edellytyksiä niissäkin.
Näiden kahden luokan välillä on kestävä luokka. Sen luokan jäsenten perustarpeet tulevat tyydytetyksi sellaisilla elinkeinoilla,
jotka eivät aiheuta korkeita teollisia kasvihuonekaasupäästöjä. Heidän elämäntapansa ei vaadi suuria määriä energiaa tai
uusiutumattomia raaka-aineita.
Näihin luokkiin kuuluvien ihmisen määrä ja suhteellinen osuus maailmassa ja eri alueilla on esitetty kuviossa 2 alempana.

Kuvio 2: Kulttuuriset luokat eri alueilla
(miljoonia vuonna 2002)
Lähde: Ulvila ja Pasanen (2009)

Luvuista näemme, että Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat leimallisesti ylikuluttavaa luokkaa, kun taas kestävän luokan
osuus on suurin latinalaisessa Amerikassa, Itä-Euroopassa, Keski-Aasiassa, Länsi-Aasiassa, Pohjois-Afrikassa ja Itä-Aasiassa.
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa kamppaileva luokka on suurin.
Nämä laskelmat osoittavat, että ylikulutus ei ole rajoittunut vain vanhoihin teollisuusmaihin, vaan on merkittävä tekijä myös
suurissa teollistuvissa maissa. Osoittamalla mittavan kokoisen kestävän luokan 750 – 7000 dollarin vuositulojen välillä voidaan
lietsoa myös optimismia: ihmiskunnan kolmannes elää hyvää elämää pilaamatta ympäristöä.
Ylikulutuksen suitseminen
Kaikkein helpoin ja kivuttomin tapa vähentää Intian adivasien teollisista hankkeista aiheutuvia ongelmia on vähentää metallien,
energian ja plantaasiviljelyn tuotteiden kysyntää maailmanlaajuisesti. Tätä varten esittelen kolme toimintalinjaa: Sebastian
Rodriguesin ehdottaman metalliherkkyyden, ylikuluttavan luokan rahatalouden supistamisen ja ylikulutukseen puuttumisen
mainonnan rajoittamisen ja progressiivisen kulutusverotuksen avulla.
Metalliherkkyys
Vaikka kaivostoiminta alkuperäiskansojen mailla on herättänyt paljon kritiikkiä, eivät kriitikot ole vielä tarpeeksi voimakkaasti
puuttuneet kaivostoiminnan syihin, eli siihen, mikä tekee kaivostoiminnan kannattavaksi: metallien liiallinen kulutus. Esimerkiksi
goalainen aktivisti Sebastian Rodrigues on todennut, että käytännön toimet, kuten kampanjat kaivosaktivistien mielivaltaisia
pidätyksiä vastaan, vievät niin paljon huomiota, että teoreettisempi ymmärrys riistävistä prosesseista jää vähemmälle huomiolle
(Rodrigues 2009).
Rodrigues kysyykin, miksi emme kyseenalaista heitä, jotka kuluttavat rautamalmia, magnesiumia, bauksiittia, kultaa ja
kuparia? Näiden metallien kulutus liittyy usein muotiin, ylellisyyteen tai ahneuteen, eli tietyn kulutustyylin ylläpitoon. Mutta
mikä on tämän elämäntyylin hinta? Kaivostoiminta ei tarkoita paikallisille ihmisille pelkästään ekologista katastroﬁa, vaan myös
ihmisoikeustaisteluja kaivosyhtiöiden ja valtioiden liittoutumien puristuksessa.
Jopa kahden auton omistaminen on nykyään täysin normaalia ylikuluttavan luokan piirissä. Autoilun yhteydessä
ympäristökysymyksinä pohditaan useimmiten vain bensankulutusta tai enintään pienhiukkasia. Autoon käytettyjen metallien ja
kaivostoiminnan määrä on harvemmin osa ympäristökuorman tarkastelua.
Autojen lisäksi meidän tulee kyseenalaistaa pienempien metallisyöppöjen hankkiminen. Erilaiset metallitavarat ovat
tunkeutumassa koteihimme samaan tapaan kuin muovi 1970-luvulla. Esimerkiksi tietokoneen ja kännykän valmistamiseen
tarvitaan valtava määrä erikoismetalleja ja kaivostoimintaa. Viime aikoina Suomessa elektroniikan valmistamisen vaikutuksia
on onneksi ryhdytty tarkastelemaan mm. Kongon kaivoskenttien näkökulmasta.
Sotateollisuus on yksi metalleja eniten käyttävistä aloista. Sotateollisuudessa yhdistyy kolme erityisen arveluttavaa piirrettä:
ensinnäkin se on teollisuudenala, jossa suunnitellaan ihmisten tappamista mitä moninaisimmilla keinoilla; toiseksi se käyttää
valtavia määriä metalleja, ja näin varmistaa malmien tasaisen kysynnän ja tasaiset voitot metalliteollisuudelle. Kolmas piirre on,
että sotateollisuus rahoitetaan pääasiallisesti julkisista varoista. Sotateollisuuden vastenmielisyys korostuu, kun muistetaan,

että tämänkin teollisuudenalan päätavoitteena on tehdä voittoa - mitä enemmän sotia ja aseellisia konﬂikteja, sen tuottavampaa.
Niinpä kaivostoimintaan liittyvät yhteenototkin potentiaalisesti lisäävät kysyntää metalli- ja sotateollisuuden näkökulmasta.
Sotateollisuuteen liittyvää toimintaa on myös ydinteollisuus. Uraanin louhinta ja jalostaminen radioaktiivisine vaikutuksineen
on yksi vaarallisimmista kaivostoiminnan aloista. Intiassa pahimpia paikkoja on Jadugodan uraanikaivos Jharkhandissa.
Uraanikaivoksia ollaan vastustuksesta huolimatta perustamassa Meghalayan ja Andhra Pradeshin osavaltioihin.
Metalliherkkyys tarkoittaa omien kulutusvalintojen tiedostamista, nykyisten kulutustyylien ja metallinkulutuksen kritiikkiä, kykyä
erottaa tarpeisiin perustuva ja ahneuteen perustuva kulutus, ylikuluttavan luokan tunnistamista ja sen ihanteiden muuttamista.
Tärkeintä on haastaa voitontavoitteluun perustuva metallinkulutus ja korvata se tarpeisiin perustuvalla metallin kohtuukäytöllä.
Meidän on tiedostettava, mikä yhteys on ylikulutuksella ja alkuperäiskansojen toimeentulon tuhoamisella Intiassa, Filippiineillä,
Boliviassa, Itä-Timorissa ja muualla maailmassa. Nykyiset kulutusihanteemme johtavat koko planeettaa kohti ydinsäteilyn,
ilmastonmuutoksen tai kenties teollisen onnettomuuden aiheuttamaa katastroﬁa. Kaikki nämä uhat ovat teollistumisen mukanaan
tuomia.
Adivaseilta ja muilta ei-teollisilta pienen ekologisen jalanjäljen yhteisöiltä voimme oppia elämään ilman liiallista kulutusta ja
metallientuhlausta. Metalliherkkyys tarkoittaa myös näiden yhteisöjen elämäntyylin puolustamista, ennen kuin kaivosteollisuus
on tuhonnut ne lopullisesti.

Adivasien käyttämät esineet edustavat
erinomaista metalliherkkyyttä. Riisin
säilöntäastiat valmistetaan kasveista
täysin ilman metallia, kuten kuvan korit
Khitigaon kylästä eteläisestä Goasta.
Kuva: Devidas Gaonkar.

Rahatalouden supistaminen - miinuskasvu
Koska vastuu ympäristötuhosta on suorassa suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, on syytä puuttua ylikuluttavan luokan
rahatalouden kokoon. Tavoitteena tulisi olla ylikuluttavan luokan talouden ja kulutuksen jatkuvan kasvun sijaan rahatalouden
supistaminen eli miinuskasvu. Miinuskasvu tarkoittaa ”vapaaehtoista siirtymistä oikeudenmukaiseen, osallistavaan ja ekologisesti
kestävään yhteiskuntaan”. Tällainen degrowth-tavoite, ranskaksi decroissance, on saanut viime aikoina paljon kannatusta
tutkijoilta ja muilta tahoilta. (Flipo & Schneider 2008)
Miinuskasvun kannattajien mukaan nykyinen talouskasvu ei ole pidemmän päälle kestävää, koska se riistää luonnonvaroja
ja tuhoaa ympäristöä, mutta ei juurikaan paranna ihmisten hyvinvointia. Kaikki turha kulutus on pois tulevien sukupolvien
hyvinvoinnista. Miinuskasvun haaste on toteuttaa se oikeudenmukaisesti ja tehdä muutokset nykyiseen järjestelmään
kansanvaltaisesti ja pikkuhiljaa ja heikoimpien kustannuksella tapahtuvan yhtäkkisen romahduksen sijaan.
Miinuskasvu on useiden eri ajatussuuntien risteyskohta. Miinuskasvussa yhdistyy esimerkiksi ympäristöajattelu kasvun rajat
-keskusteluineen sekä Nicholas Georgescu-Roegenin ympäristötaloustiede. Muita suuntauksia edustavat Serge Latouchen työ
ympäristötalouden alalla, Ivan Illichin demokratia-ajattelu ja M.K. Gandhin modernin yhteiskunnan kritiikki.
Ylikulutuksen rajoittaminen
Ylikulutus on yksi ympäristöongelmien pääsyistä. Silti rakenteellisia ratkaisuja ylikulutuksen rajoittamiseksi on esitetty yllättävän
vähän. Keskustelu kulkee aivan liikaa yksittäisen kuluttajan itsenäisten valintojen ympärillä, ikään kuin hänen toimintansa ei olisi
kulttuurin ja yhteiskunnallisten rakenteiden ohjaamaa.
Kulutusyhteiskunnan historia alkoi teollistumisen ja kolonialismin myötä, kun Euroopassa alettiin siirtyä omavaraisesta
maataloustyöstä tehdastyöhön. Palkat houkuteltiin käyttämään riippuvuutta aiheuttaviin massatuotteisiin, jotka olivat aiemmin
olleet tarjolla vain eliitille: tupakkaan, sokeriin, kaakaotuotteisiin, teehen ja kahviin. Siitä lähtien massakulutus on pitänyt
kapitalistista taloutta pystyssä kahdella tapaa. Ensinnäkin se on pitänyt työntekijät tyytyväisinä tarjoamalla heille tarpeettomia ja
usein haitallisia ylellisyystuotteita, ja toiseksi se on sitä mukaa tuottanut yhtiöille myyntivoittoja.
Tärkeä muutos tapahtui 1920-luvulla, kun modernin massamedian levittämän propagandan vaikuttavuus huomattiin ja se
kanavoitiin massakulutukseen. PR-toiminnan ja mainosteollisuuden nousu yhä päällekäyvempien teknologioiden, kuten radion
ja television myötä varmisti massakulutuksen leviämisen ja kasvun. Propagandan avulla ihmiset saadaan tuntemaan itsensä
tyytymättömiksi elleivät he hanki markkinoituja tuotteita tai palveluita.
Koska ylikulutusta pitkälti tuotetaan ja ylläpidetään mainonnan kautta, on itsestään selvää, että mainontaa tulee säädellä
voimakkaasti, niin että sen haitallinen vaikutus yhteiskuntaan pysyisi mahdollisimman pienenä. Säätelyä tehdään monissa
valtioissa jo alkoholin ja tupakan suhteen. Mainonnan rajoittamista tarvitaan myös runsaasti luonnonvaroja kuluttavien ja
ympäristölle haitallisten tuotteiden ja palveluiden suhteen.
Suoraviivainen tapa olisi kaikkien mainosten kieltäminen ja ainoastaan neutraalin ja tosiasioihin perustuvan tuoteinformaation
salliminen. Tällöin mainostuloista riippuvainen massamedia pitäisi järjestellä uusiksi esimerkiksi lisäämällä julkista tukea

kansalaisten mediakuponkien avulla. Näiden kuponkien avulla kukin kansalainen voisi käyttää tietyn summan rahaa tilatakseen
haluamaansa julkaisua tai muuta mediaa.
Koska ylikulutus on niin vakiintunut käytäntö, pelkästään mainonnan säätely ei riitä. Taloudelliset ohjauskeinot ovat nykyään
suosittuja tapoja ohjata ihmisten ja laitosten käyttäytymistä: tukia toivottaville toiminnoille, ja veroja ja maksuja epätoivottaville.
Myös aiheuttajaperiaatteen mukaisia maksuja pidetään oikeudenmukaisina ja tehokkaina.
Ympäristöverojen käyttöönotto on kuitenkin ollut kovin hidasta. Tämä johtuu siitä, että sekä yritykset että työntekijät ovat
vastustaneet muutoksia. Ympäristöverouudistuksesta kärsivät yritykset ovat tiukasti vastustaneet uusia veroja ja muita maksuja
ja saaneet usein tahtonsa läpi. Myös vasemmisto on pitänyt kulutuksen kautta kerättäviä veroja huonoina, koska ne kohdistuvat
suhteellisesti eniten pienituloisiin.
Nyt kun ylikulutuksen estäminen on käymässä yhä välttämättömämmäksi, taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönottoa ei voi
enää viivytellä. Aikaisemman vastustuksen ylittäminen onnistuu ottamalla käyttöön progressiivisia kulutusveroja. Ne kohtelisivat
eri tuloryhmiä oikeudenmukaisesti ja toimisivat tehokkaasti myös rikkaampien ohjauskeinona. Esimerkiksi energiaa voitaisiin
myydä verotta sen verran, mitä katsotaan nykyaikaiseksi välttämättömyydeksi, ja kymmenkertaisesti normaalihintaa kalliimpana
ylelliseen kulutukseen käytettynä. Tällainen järjestelmä olisi monimutkainen, mutta niin ovat muutkin nykyaikaiset verojärjestelmät
kuten tulovero tai arvonlisävero.
Ylettömän rikkaiden käytökseen edes progressiiviset kulutusverot eivät muodostaisi riittävästi ohjaavaa kannustinta tuhlailevan
kulutuksen lopettamiseksi. Siksi jotkut selvimmät ylikulutuksen muodot pitäisi kerta kaikkiaan kieltää. Tällaisia olisivat yksityiset
palatsit, yksityiset suihkulentokoneet ja avaruusturismi.
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(Footnotes)
1
Dongria-jakso perustuu intialaisen aktivistin Mamata Dashin tekstiin (Dash 2009).
2
Goa-jakso perustuu Sebastian Rodriguesin tekstiin (Rodrigues 2009).

Adivasien taistelu väestönsiirtoja vastaan Jharkhandissa
Gladson Dungdung
Adivasit ovat menettäneet uskonsa valtioon, viranomaisiin ja oikeuslaitokseen. Siksi he ovat vakaasti päättäneet taistella
viimeiseen asti yritysten ajamaa kehitysmallia vastaan.

Jharkhandin osavaltio tunnetaan adivasien eli Intian alkuperäiskansojen asuinpaikkana sekä taistelevana osavaltiona, jolla on
rikkaat mineraalivarat. Intian perustuslaissa adivaseja kutsutaan määritelmällä 'luetellut heimot' (scheduled tribes). Jharkhand
tarkoittaa sananmukaisesti metsien maata. Siitä tuli Intian 28. osavaltio, kun se perustettiin 15. marraskuuta vuonna 2000
adivasien joukkoliikkeiden pitkän kamppailun jälkeen. Se toteutti adivasien sankareiden Tilka Manjhin, Sidhu-Kanhun ja Birsa
Mundan pitkäaikaisen unelman. Heidän tavoitteenaan oli humaani ja oikeudenmukainen Jharkhand, jossa ei tunnettaisi riistoa.
Unelmien Jharkhandissa adivasit voisivat hyödyntää luonnonvarojaan itsenäisesti, elää autonomiassa ja hallita aluettaan perinteisten tapojensa mukaisesti.
Ulkopuoliset ovat pitäneet Jharkhandia sivistymättömien, kouluttamattomien ja takapajuisten ihmisten eli adivasien asuinpaikkana. Sen vuoksi Jharkhandin kehittäminen laiminlyötiin samalla kun sen luonnonvaroja riistettiin häikäilemättä. Adivaseja käytettiin hyväksi ja heidät vieraannutettiin luonnonvaroistaan. Heille tehtiin vääryyttä kehityksen, sivilisaation ja nationalismin nimissä.
Intian adivaseille Jharkhand on tärkeä osavaltio. Vuoden 2001 väestölaskennan mukaan Jharkhandissa asuu 7 087 068 adivasia (3 565 960 miestä ja 3 521 108 naista). Adivasit muodostavat 26,3 prosenttia koko osavaltion väestöstä (noin 26,9 miljoonaa). Ennen Intian itsenäistymistä adivaseja oli yli puolet Jharkhandin alueen väestömäärästä.

Jharkhandin adivasit jakaantuvat 32 erilaiseen etniseen yhteisöön. Niistä santalit, oraonit, mundat, hot ja khariat ovat suurimpia
ryhmiä. Suurin osa adivaseista (91,7 prosenttia) asuu kylissä. Vain 8,3 prosenttia on muuttanut kaupunkeihin.
Kamppailu luonnonvaroista
Jharkhandissa käydään jatkuvaa taistelua mineraalivarojen hallinnasta, sillä osavaltion alueella sijaitsee 40 prosenttia Intian
kallisarvoisista mineraaleista, kuten uraanista, kiilteestä, bauksiitista, graniitista, kullasta, hopeasta, graﬁitista, magnetiitista,
dolomiitista, tulenkestävästä savesta, kvartsista, maasälvästä, hiilestä, raudasta ja kuparista. Yli 29 prosenttia Jharkhandin
pinta-alasta on metsää ja metsämaata. Se on yksi metsävaltaisimmista osavaltioista Intiassa.
Adivasien sankareiden unelmat eivät ole kuitenkaan toteutuneet: riisto ja epäoikeudenmukaisuus on yhä osavaltion arkipäivää.
On ironista, että adivasien poliittiset johtajat eivät ymmärrä tätä vieläkään. He ovat allekirjoittaneet 102 Memorandum of Understanding -asiakirjaa terästehtaiden, voimaloiden ja kaivosten perustamiseksi. Niiden toteuttaminen tarkoittaisi noin 4,672 miljardin rupian ulkomaisia investointeja, ne vaatisivat noin 200 000 eekkeriä (n. 81000 ha) maata sekä miljoonan ihmisen siirtämistä
pois asuinalueiltaan.
Hallitus, teollisuusmiehet ja media yrittävät kovasti vakuuttaa ihmisiä siitä, että teollistuminen on ainoa keino kehittää nuorta
Jharkhandin osavaltiota. Siksi kyläläisten pitäisi luovuttaa maansa kehityshankkeille. Väitteiden mukaan ne toisivat kyläläisille
töitä, infrastruktuuria ja auttaisivat osavaltion talouden nousua. Adivaseja väitteet eivät kuitenkaan ole vakuuttaneet, sillä 91,7
prosenttia heistä saa toimeentulonsa maataloudesta, metsän tuotteista sekä karjanhoidosta. Adivasit vastustavat väestönsä
siirtämistä pois alueiltaan ja hyökkäävät yritysten edustajien kimppuun eivätkä päästä heitä kyliinsä. Tämän vuoksi hallitus ei
ole pystynyt toteuttamaan Memorandum of Understanding -asiakirjojen sisältöä ruohonjuuritasolla.
Jharkhandissa väestön pakkosiirtoja on vastustettu kiivaasti. Kyläläiset hyökkäsivät Kohinoor Steel -teräsyhtiön tehtaalle lokakuun 1. päivänä vuonna 2008. He valtasivat 70 kuorma-autoa ja seisauttivat työt tehtaalla. Kyläläiset väittivät, että Kohinoor
Steel oli anastanut heidän viljelymaansa, mutta ei ollut maksanut niistä korvauksia tai tarjonnut kyläläisille töitä, kuten oli luvannut. Kyläläisten mukaan yhtiön toiminta on haitallista myös alueen maataloudelle, vesivaroille sekä ihmisten terveydelle.
Syyskuun 11. päivänä vuonna 2008 kyläläiset hyökkäsivät Bhushan Steel -teräsyhtiön maanmittarien Yusuf Ahmadin, Sheetal
Kumarin ja Sahdev Singhin kimppuun, kun he olivat tekemässä maanmittausta Sarmanda-joen lähellä East Singbhumin piirikunnassa. Kyläläiset ottivat miehet kiinni, maalasivat heidän kasvonsa lehmänlannalla, pakottivat heidät syömään heinää ja
lehmänlantaa, sitoivat kenkiä seppeleiksi heidän kauloihinsa ja marssittivat miehiä läpi kylien. Roladihin kylästä kotoisin oleva
Somari Hembrom perusteli kyläläisten toimintaa sanoen: ”Olimme jo ilmoittaneet, että emme anna kallisarvoista maatamme
Bhushan-yhtiölle. Siitä huolimatta maanmittarit mittasivat maata ilmoittamatta siitä meille. Siksi heille annettiin opetus.”
Jharkhandissa on tapahtunut useita samankaltaisia yhteenottoja. Kyläläiset hyökkäsivät 11.9. 2008 Jupiter Cement -yhtiön
tehtaaseen Kharsawanissa ja pysäyttivät tehtaan toiminnan. Kyläläisten mukaan yhtiö oli rikkonut maaoikeuksiin liittyviä lakeja.
He myös estivät useaan otteeseen Arcelor Mittal -teräsyhtiön intialaista toimitusjohtajaa ja muita työntekijöitä pääsemästä kyliin
Torpa-Kamdaran alueella lähellä Ranchia. Tontopasin asukkaat Saraikela-Kharsawanin piirikunnassa eivät puolestaan anna
Tata Steel -yhtiön hankkia maata sen Greenﬁeld-hanketta varten.
Dumkan piirikunnassa adivasit vastustavat CESC Limited -yhtiön suunnittelemaa voimalan rakentamista. He julistivat yleisen
ulkonaliikkumiskiellon (Janta Curfew) Kathikundin ja Sikaripadan alueille. Heidän iskulauseenaan oli ”annamme henkemme,
mutta emme maatamme”. Poliisi avasin tulen aktivisteja vastaan 6. joulukuuta vuonna 2008 tappaen kaksi aktivistia, Lakhiram

Tuddun ja Saigat Marandin. Seitsemän muuta aktivistia haavoittui vakavasti. Adivasien vastustus on pakottanut Tata Steelin,
Arcelor Mittalin, Jindal Steelin, Esser Steelin ja CESE Limitedin lähtemään adivasien alueilta.
Yritysten epäilyttävät strategiat
Yritykset eivät kuitenkaan ole luopuneet toivostaan tunkeutua adivasien alueille käyttämällä kieroja keinoja. Ne ovat turvautuneet kyseenalaisiin temppuihin ja houkutelleet ihmisiä luopumaan maistaan lupauksillaan huikeista rahallisista korvauksista.
Teräsyhtiöiden globaali jättiläinen Arcelor Mittal on tunnetuin esimerkki siitä, miten yritykset yrittävät huiputtaa adivaseja. Arcelor
Mittal allekirjoitti Jharkhandin hallituksen kanssa Memorandum of Understanding -asiakirjan 8.10.2005 terästehtaan perustamiseksi. Tehtaan tuotantokapasiteetiksi kaavailtiin 12 miljoonaa tonnia vuodessa ja rakentamisen arvioitiin vaativan noin 400 miljardin rupian investointeja. Terästehdas tarvitsi 25 000 eekkeriä (10 117 ha) maata sekä kylän Torpa-Kamdaran alueelta Khuntin
ja Gumlan piirikunnassa. Koska tehdas käyttäisi valtavia määriä vettä, Koel-Karo-joelle suunniteltiin suurpatoa turvaamaan
tehtaan vedensaanti. Suunnitelman mukaan tehtaan piti olla valmis vuoden 2009 loppuun mennessä ja tuotanto aloitettaisiin
vuonna 2012. Tehtaan rakentaminen merkitsisi adivasien massiivisia siirtoja pois asuinalueiltaan, sillä tehdashanke koskettaa
256 kylää.
Jharkhandin osavaltion asukkaista erityisesti adivasit ovat joutuneet kärsimään epäoikeudenmukaisten modernien kehityshankkeiden haitallisista vaikutuksista yli vuosisadan ajan. Siksi uusi joukkoliike Arcelor Mittal -yhtiötä vastaan alkoi vuonna 2005
nimellä Adivasi-Moolvasi Astitava Raksha Manch. Ihmiset vastustavat alueen teollistamista, eivätkä aio luopua pienestäkään
osasta jäljellä olevasta maasta. He ovat julistaneet, että ihmiset eivät tarvitse rautaa vaan viljaa ruokkiakseen vatsansa. Vastustuksen vuoksi Arcelor Mittal ei pystynyt aloittamaan toimintaa alueella. Sen takia yhtiö turvautui juoniin ihmisten ohjailemiseksi.
Kahdeksan kuukautta Memorandun of Understanding -asiakirjan allekirjoittamisen jälkeen Arcelor Mittalin omistaja Laxmi Mittal
vieraili Intiassa heinäkuussa 2006 kartoittaakseen uusia investointimahdollisuuksia. Hän oli hyvin harmistunut Jharkhandin
hankkeen edistymisen hitaudesta ja varoitti osavaltion hallitusta, että jättihanke siirrettäisiin viereiseen osavaltioon Orissaan,
jos hankkeen eteneminen jatkuisi etanan vauhtia. Jharkhandin pääministeri Arjun Munda oli kuitenkin tähän mennessä ehtinyt
tehdä historiaa allekirjoittamalla Memorandum of Understanding -asiakirjat yhteensä 43 yhtiön kanssa. Hän ilmoitti Mittalille,
että tällä oli vapaat kädet valita kahden osavaltion väliltä.
Tässä vaiheessa Mittal otti käyttöön yritysten yhteiskuntavastuulla pöyhistelemisen. Arcelor Mittalin säätiö perustettiin vuonna
2007. Säätiön tarkoituksena oli sijoittaa sosiaalisiin ohjelmiin ja edistää Arcelor Mittalin sitoutumista yhteiskuntaan ja kestävään
kehitykseen keskittymällä erityisesti niihin yhteisöihin, joissa yhtiö toimi. Säätiön on myös kerrottu pyrkineen kehittämään kumppanuussopimuksia kansalaisjärjestöjen kanssa ajaakseen ohjelmaa eteenpäin. Säätiön salattuna tarkoituksena näyttää kuitenkin olevan käyttää paikallisia kansalaisjärjestöjä hyväkseen, jotta Arcelor Mittal saisi jalansijan hankkeisiinsa. Alusta alkaen oli
selvää, että säätiö käyttäisi suuria summia suhdetoimintansa edistämiseen.
Arcelor Mittalin toiminta sai vauhtia, kun Sanak Mishra nimitettiin Intian hankkeen toimitusjohtajaksi. Ensimmäisenä siirtona Arcelor Mittal perusti teollisuuden alan koulutusinstituutin Khuntiin, jonka toiminta piti alkaa vuonna 2009. Opiskelupaikat jaettaisiin
siten, että Jharkhandin osavaltion hallitus valitsisi puolet opiskelijoista ja Arcelor Mittal loput. Puolet opiskelupaikoista oli varattu
adivaseille. 50 stipendiä jaettaisiin ansioiden perusteella niitä tarvitseville paikallisille opiskelijoille. Koulutusinstituuttia markkinoitiin muutoksen tuovana katalyyttina adivasien yhteisöille. Kun Mittal kuuli adivasien rakastavan maahockeyta, yhtiö alkoi
sponsoroida tyttöjen ja poikien maahockey-turnausta Khuntin ja Gumlan piirikunnissa. Seuraava askel oli houkutella kansalaisjärjestöt mukaan valtavilla avustuksilla. Lopulta yhtiö ilmoitti 300 miljoonan dollarin yhteiskuntavastuuohjelman aloittamisesta,
mikä käytettäisiin osavaltion sopeutus- ja uudelleenasuttamisen toteuttamiseen. Mutta tämäkään ohjelma ei toiminut.

Arcelor Mittal rupesi kehittämään uutta 'pyhää liikestrategiaansa' aloittamalla yhteistyön sosiaalipalveluja tarjoavien kirkollisten
instituutioiden kanssa, sillä alueella on paljon kristittyjä adivaseja. Arcelor Mittalin varatoimitusjohtaja Remi Boyer oli jo aiemmin ilmoittanut, että kirkko on valmis tekemään yhteistyötä Arcelor Mittalin kanssa maiden hankkimiseksi. Arcelor Mittal ja Don
Boscon seurakunta tekivät salaisen sopimuksen: Arcelor Mittal kustantaisi adivasi-nuorten kouluttamisen suunnitellun hankkeen
alueella, ja Don Boscon seurakunta toteuttaisi koulutuksen teollisen alan koulutusinstituutissaan Kokarissa, Ranchissa. Kun
Jharkhand Indigenous People’s Forum sai tietää asiasta, se puuttui asiaan välittömästi.
Foorumi lähetti Don Boscon seurakunnan johtajalle sekä kardinaali Telesphore P. Toppolle kirjeitä, joissa heitä pyydettiin ilmoittamaan selkeästi, tukivatko he Arcelor Mittal -yhtiötä. Foorumin jäsenet myös kysyivät kirkon johtajilta, olivatko he sitoutuneet
adivasien asian edistämiseen vai olivatko he liittoutuneet yhteen Arcelor Mittalin kanssa taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi
pyhän liiketoiminnan avulla. Foorumin jäsenet uhkasivat aloittaa massiivisen vastarinnan, kuten mielenosoitukset, protestit ja
Don Boscon koulutuskeskuksen sulkemisen. Foorumi julkisti suunnitelmansa vastarinnasta mediassa, mikä aiheutti kuohuntaa
kirkon piirissä. Kirkon johtajat ja Don Boscon seurakunnan johtaja pähkäilivät tilannetta kasvavan julkisen paineen alaisina.
Lopulta Don Boscon seurakunta vakuutti, että se toimii Jharkhandissa vain adivasien, kastittomien ja köyhien auttamiseksi, eikä
sido toimintaansa mihinkään yritykseen, joka yrittää viedä adivaseilta heidän oikeutensa. - Arcelor Mittalin juonet olivat epäonnistuneet.
Adivasien oikeuksien puolustajat
Adivasien kamppailu väestönsiirtoja vastaan on levinnyt koko Jharkhandiin. ”Loha Nahi Anaj Chahiye” (haluamme viljaa, emme
rautaa), ”Jal, Jungle aur Jamin Hamara Hai” (Maa, metsä ja vesi kuuluvat meille) sekä ”Jan denge, Jamin Nahi Denge” (annamme henkemme, mutta emme maatamme) ovat esimerkkejä voimakkaista iskulauseista, joita kannatetaan yhtä hyvin kylissä
kuin osavaltion pääkaupungissakin. Näillä alueilla on järjestetty useita joukkokokouksia, tiesulkuja ja mielenosoituksia, joihin
on osallistunut tuhansia adivaseja ja paikallisia ihmisiä huutamaan iskulauseita. Viesti, jonka he haluavat välittää hallitukselle,
teollisuusmiehille ja keskiluokalle on selkeä: he eivät luovuta maatalousmaitaan kehityshankkeille.

Merkittävillä adivasien järjestöillä on ollut ratkaiseva rooli väestönsiirtoja vastustavissa kampanjoissa. Sellaiset järjestöt, kuten
Bisthapan Virodhi Ekta Manch, Adivasi Moolvasi Astitva Raksha Manch, Jharkhand Ulgulan Manch, Creaj Jan Mukti Andolan, Jharkhand Mines Area Coordination Committee sekä Jharkhand Indigenous People’s Forum, ovat varoittaneet osavaltion
hallitusta lisäämästä erilaisten teollisuushankkeiden tunkeutumista kyliin, rekisteröimästä tekaistuja oikeusjuttuja aktivisteja
vastaan ja uhkailemasta kyläläisiä. ”Viestimme on vahva ja selkeä: emme halua antaa maatamme yrityksille”, sanoo Bisthapan
Virodhi Ekta Manchin kokoonkutsuja K. C. Mardi. ”Tällaiselle toiminnalle pitäisi panna heti piste, koska vehkeily maidemme
anastamiseksi aiheuttaisi yhteiskunnallista levottomuutta kylissä”, hän lisää.

”Emme anna Arcelor Mittalin tulla kyliin, koska kyläläisillä ei ole mahdollisuuksia sopeutua uuteen elinympäristöön, jos he joutuvat siirretyiksi pois kylistään. Viljelymaamme kuuluvat esi-isillemme, ja siksi emme jätä niitä”, toteaa Adivasi Moolvasi Astitva
Raksha Manch -järjestön kokoonkutsuja Dayamani Barla Torpa-Kamdaran alueella.
Crej Jan Mukti Andolan -järjestön pääsihteerin Jerom Jerold Kujurin mukaan maanviljelyn kehittäminen on tällä hetkellä tärkein
tarve. ”Jharkhandissa maanviljelyn kehittäminen on tärkeämpää kuin teollisuuden lisääminen, koska maataloustuotanto Jharkhandissa on marginaalista. Jos hallitus järjestäisi viljelijöille kastelujärjestelmiä ja parantaisi muutenkin viljelyn edellytyksiä, he
voisivat saada kolmekin satoa vuodessa”, Kujur sanoo.
Kehityksen mallia on harkittava uudelleen
Yritykset ovat hermostuneita ja epävarmoja tulevaisuudestaan Jharkhandissa. Sen takia ne painostavat osavaltion hallitusta
toimimaan väestönsiirtoja vastustavien aktivistien toiminnan estämiseksi. Painostuksen seurauksena 1025 aktivistia vastaan
nostettiin rikossyytteet. Yhdeksän aktivistia pidätettiin, mutta osa heistä vapautettiin ihmisten valtavien protestien jälkeen.
Jharkhand Ulgulan Manch -järjestön johtajaa Munni Hansadaa pidettiin kuitenkin vangittuna kuuden kuukauden ajan.
Keskeinen kysymys kuuluukin, miksi adivasit eivät halua luovuttaa maitaan kehityshankkeille, jotka voisivat tarjota heille töitä.
Vastaus löytyy asuinalueiltaan siirrettyjen ihmisten kärsimysten historiasta. Intian itsenäistymisen jälkeen Jharkhandissa on
siirretty 1 710 787 ihmistä pois asuinalueiltaan, ja 2 415 698 eekkeriä (966279 ha) maata on otettu voimaloiden, kasteluhankkeiden, kaivos- ja terästeollisuuden sekä muiden kehityshankkeiden käyttöön. Jokaisen hankkeen alueella noin 80–90 prosenttia
adivaseista pakotettiin muuttamaan, mutta heistä vain neljännes on autettu jonkilaisen toimeentulon alkuun uudessa asuinpaikassaan. Loppujen 75 prosentin selviämisestä ei ole kenelläkään tietoa. Kehityshankkeet hyödyttivät suuresti maanomistajia,
hankkeiden työntekijöitä, insinöörejä, urakoitsijoita, byrokraatteja, poliitikkoja ja muita ulkopuolisia – samalla ne, jotka ovat joutuneet uhraamaan kaiken ”kehityksen” vuoksi, kamppailevat selviytymisestään.
Ihmisiä petettiin lupaamalla heille avustuksia sopeutumiseen, korvauksia menetetyistä maista sekä työpaikkoja. Näitä lupauksia
ei täytetty. Työt annettiin ulkopuolisille. Teollisuus on nykyään teknologiavaltaista, mikä vähentää ammattitaidottoman työvoiman
kysyntää. Esimerkiksi kun Tata Steel -yhtiö tuotti yhden megatonnin verran terästä vuonna 1995, se työllisti 70 000 henkeä.
Kun tuotanto kasvoi seitsemään megatonniin vuona 2008, yhtiössä oli enää 20 000 työntekijää. Ranchissa toimivan Heavy
Engineering -yhtiön kehitys on samankaltainen. Alussa yhtiön palkkalistoilla oli 23 000 työntekijää, mutta vuonna 2009 luku oli
laskenut 3000 työntekijään.
Työpaikkojen säilymisen epävakaudesta kertoo myös Arcelor Mittal -yhtiö, jonka on sanottu tarjoavan satatuhatta työpaikkaa
paikallisille ihmisille. Tällä hetkellä yhtiö toimii 60 maassa ja sillä on tehtaita 20 maassa. Yhtiö on kuitenkin kärsinyt talouskriisistä
vuodesta 2008 lähtien. Sen teräksen kysyntä laski kymmenen prosenttia. Tämän vuoksi yhtiö leikkasi tuotantoaan Kanadassa
45 prosentilla ja irtisanoi 9000 työntekijää. Se irtisanoi myös tuhat työntekijää Puolassa ja sulki toisen kahdesta masuunista
Länsi-Belgiassa. Yhtiöllä oli yhteensä 326 000 työntekijää. Työntekijöiden määrää vähennettiin 10 133 hengellä. Yhtiön nykytilanne osoittaa, että se on täysin epäonnistunut suojelemaan työntekijöidensä oikeuksia. Kaksituhatta työntekijää hyökkäsi
yhtiön pääkonttoriin Luxemburgissa. Kuinka ihmiset voisivat näissä olosuhteissa uskoa propagandaa tulevista työpaikoista
Jharkhandissa?
Tosiasiassa adivaseilla on ollut omistusoikeus alueidensa luonnonvaroihin ja he ovat käyttäneet näitä resursseja selviytymiseensä. Mutta pian Itä-Intian kauppakomppanian saavuttua alueelle, britit tajusivat Intian luonnonvarojen valtavat kaupalliset
mahdollisuudet ja alkoivat systemaattisesti hankkia itselleen luonnonvarojen hallintaoikeuksia. Vuonna 1793 säädettiin Perma-

nent Settlement Act -laki, joka vaikutti adivasien sosioekonomiseen ja kulttuuriseen asemaan. Adivasien maat lipuivat zamindarien eli suurmaanomistajien käsiin. Vuonna 1855 hallitus julisti, että metsät ovat valtion omaisuutta eikä yksityishenkilöillä ole
niihin oikeuksia. Vuonna 1865 tuli voimaan ensimmäinen metsälaki, mitä seurasi erilaisten säädösten vyöry. Aina kun olemassa
olevasta lainsäädännöstä löydettiin porsaanreikä, säädettiin uusi laki. Kun Intia saavutti itsenäisyyden, intialaiset seurasivat brittien jalanjälkiä. Adivasien oikeudet omiin luonnonvaroihinssa on riistetty yhä uudelleen erilaisilla laeilla. Intian hallitus tunnusti
kuitenkin vuonna 2006 hyväksytyssä metsälaissa, että adivaseille on tehty historiallista vääryyttä.
Intiassa on hyväksytty useita adivasien oikeuksia suojelevia lakeja, mutta näitä lakeja ei ole koskaan toteutettu käytännössä.
Vuoden 1908 Chota Nagpur Tenancy Act -laki ja Santhal Pargana Tenancy Act -laki vuodelta 1949 kieltävät adivasien maan
myymistä tai siirtämistä muille kuin adivaseille, mutta tästä huolimatta maita on riistetty adivaseilta laittomasti. Vuonna 1969
hyväksyttiin Bihar Scheduled Areas Regulation Act -laki adivasien maiden siirron sääntelemiseksi. Lain toimeenpanoa varten
perustettiin erityinen oikeusistuin (Area Regulation Court), ja laki antoi piirikunnan johtajalle (Deputy Commissioner) erityisiä
oikeuksia adivasien maiden myynnissä ja siirrossa. Kun erityistuomioistuin alkoi toimia, se rekisteröi nopeasti suuren määrän
oikeusjuttuja. Hallituksen raportin mukaan vuoteen 2001–2002 mennessä tuomioistuin oli rekisteröinyt 60 464 juttua, jotka
koskivat 85 777,22 eekkeriä (n. 34 311ha) laittomasti siirrettyä maata. Näistä 34 608 juttua, jotka koskivat 46 797,36 eekkeriä
maata, harkittiin käsiteltäväksi oikeudessa. Loput 25 856 juttua, jotka koskivat 38 979,86 eekkeriä maata, hylättiin.
Kuitenkin käsiteltyään oikeusjutut tuomioistuin määräsi vain 21 455 jutussa (29 829,7 eekkeriä, 12060ha), että maat oli palautettava alkuperäisille omistajilleen. Loput maista pysyivät muilla kuin adivaseilla.
Lisäksi tuomioistuimeen rekisteröitiin 2068 juttua laittomasta maiden siirrosta vuosina 2003–04, 2657 juttua vuosina 2004–05,
3230 juttua vuosina 2005–06, 3789 juttua vuosina 2006–07 sekä 5382 juttua vuosina 2007–08. Luvut osoittavat selkeästi, että
laittomat maiden omistusoikeuksien siirrot ovat lisääntyneet nopeasti. Intian maatalousministeriön vuosiraportin 2004–2005
mukaan Jharkhand oli listan kärjessä adivasien maaoikeuksien rikkomisessa 86 291 oikeusjutullaan, joissa oli kyse 104 893
eekkeristä maata (n. 42 500ha). Lisäksi Jharkhandissa ei ole pantu toimeen lain hengen mukaisesti Intian perustuslain adivasien alueita koskevan kuudennen luettelon (Sixth Schedule) sekä vuoden 1996 Extension of Panchayat Act -lain säännöksiä.
Valtaapitävät eliitit ovat käyttäneet lakeja väärin omien etujensa takaamiseksi.
Intian hallitus ei ole kyennyt säätämään lakia väestönsiirroista kärsineiden ihmisten avustamiseksi takaisin jaloilleen 62 itsenäisyyden vuoden aikana, mutta se pystyi säätämään heti erityistalousalueita koskevan lain. Kun Jharkhandin osavaltio perustettiin, sen ensimmäinen pääministeri Babula Marandi alkoi toteuttaa määrätietoista teollistamisen politiikkaa. Osavaltion hallitus
on kuitenkin ollut haluton toteuttamaan pakkosiirretyn väestön avustamisen politiikkaa. Tämän vuoksi ihmiset epäilevät valtion
aikeita ja vastustavat väestönsiirtoja kaikkialla Jharkhandissa. Adivasit uskovat, että he voivat nykyisin suojella maitaan vain
joukkoliikkeiden kamppailulla.
Lisäksi tulisi ymmärtää, että väestönsiirrot eivät merkitse vain adivasien siirtämistä paikasta toiseen. Ne merkitsevät myös
adivasien vuosisatojen ajan kehittämien toimeentulon lähteiden, kulttuurin ja identiteetin tuhoamista. Adivasien elämäntapa on
perustunut luonnonvarojen kestävään käyttöön. He ovat eläneet sovussa luonnon kanssa. Siksi on aika arvioida uudelleen nykyistä kehityksen mallia. Epäoikeudenmukainen kehitys ei voida enää jatkaa. Intian perustuslaki takaa adivaseille samanlaiset
oikeudet arvokkaaseen elämään, vapauteen ja tasa-arvoisuuteen kuin muillekin. Adivasit ovat päättäneet taistella viimeiseen
asti näiden tavoitteiden puolesta.

Adivasien Oikeus Elää Metsässä
Ville-Veikko Hirvelä

Intiassa elää maailman suurin alkuperäisväestö eli lähes 90 miljoonaa ihmistä, joista suurinta osaa kutsutaan adivaseiksi.
Adivasi tarkoittaa eräänlaista 'esi-asujaa', joka on asunut seudulla ennenkuin seutu on tullut nykymaailmalle tunnetuksi. Monet
adivasi-yhteisöt ovat asuttaneet näihin päiviin asti villikasveja keräillen ja pienine viljelyksineen laajalti erämaametsiä, joita he
ovat käyttäneet puutarhoinaan samalla suojellen niitä.
'Adivasien oikeus elää metsässä' ei tarkoita vain adivasien oikeutta elää metsässä, vaan myös sitä, miten metsässä elää
oikeus, johon adivasi-elämä on mukautunut. Eläessään maan oman luontaisen kasvun uusiutumisesta, adivasit ylläpitävät villin
metsän oikeutta elämän monimuotoisuuteen aiheuttaen kulutuksellaan minimaalisesti ilmastonmuutosta tai saastetta.
Alkuperäiskansojen tavat ymmärtää ja kohdella maata ja elää sen kanssa eivät ole luoneet globaalia ympäristöuhkaa edes
vuosituhansien kuluessa.
Tähän kestävään elämäänsä he eivät ole tarvinneet biologiaa, ekologiaa eivät ylipäätään ympäristön luonnontieteellistä hallintaa eivätkä muuta ympäristöhallintoa.
Elämäntapojen, kulttuurien ja myös ympäristökäsitysten kestävyyttä on tarpeen arvioida sen mukaan miten ne vaikuttavat
ympäristöön. Se millaisena ihmiset ymmärtävät ympäristön, ohjaa olennaisesti sitä, miten heidän elämänsä suhteutuu siihen.
Globaalin ympäristökriisin juuret ovat kulutuskeskeisessä elämäntavassamme, mikä on vain kiihtynyt viime vuosikymmeninä.
Se on edellyttänyt ympäristön luonnontieteellistä hallintaa, minkä sovellukset puolestaan ovat syrjäyttäneet maan oman kasvun,
siihen mukautuneet kestävät ihmisyhteisöt ja niiden tavat ymmärtää sitä.
Asiat, jotka erottavat adivasien kokemukset moderneista merkityksistämme saavat osaltaan aikaan sen eron, miten adivasit
ovat pystyneet kohtelemaan villiä metsää ja ympäristöään modernia maailmaa kestävämmin. Mitä suoremmin ihmiset elävät
adivasien tavoin maan omista antimista, eli villien kasvien, puiden ja metsän uusiutumisesta, sitä vähemmän he syrjäyttävät ja
estävät maan omaa kasvua.
Kun adivasien tavat ymmärtää ja kohdella ympäristöä ovat monessa suhteessa kestävämpiä kuin modernit tavat, kirjoitukseni
ei pyri kääntämään adivasien tarkoituksia moderneihin tarkoituksiimme. Tarkoituksemme eivät näiltä osin useinkaan merkityksiltään, maailmankäsityksiltään, ajatusrakenteiltaan, kieliltään, kokemuksiltaan tai edes aistimisen tavoiltaan aina vastaa adivasien metsäelämän tarkoituksia. Adivasien ymmärrys on toiminut vuosituhansia lähteenä nykyaikaista kestävämmälle tavalle
kohdella metsää ja elää suhteessa siihen.
Kirjoitukseni tarkoituksena on pikemminkin avata moderniin tarkoitukseen, ymmärrykseen ja kieleen uusia mahdollisuuksia,
jotta emme syrjäyttäisi omilla tarkoituksillamme adivasien kestäviä tarkoituksia ja elämää.

Adivasit elävät metsissä usein virtaavan veden lähettyvillä.
Kuva on Orissasta Kalahandin alueelta. Kuva: Jussi Nieminen
Adivasit ja nykyiset metsäoikeudet
Metsää, jossa adivasit ovat asuneet vuosisatoja, on kohdeltu viimeiset 150 vuotta modernin valtion
omaisuutena. Adivaseilla ei ole ollut oikeutta asua niissä. Heitä on pidetty rikollisina. Syrjittyinä heitä on rangaistu metsähallinnon toimesta. Englannin siirtomaahallinnolta periytynyt Intian metsähallintojärjestelmä ja lait ovat luokitelleet adivasien villit metsät 'reserved forest' -metsävarastoiksi. Metsiä kasvatetaan ja hakataan vain kaupallista hyötyä ajatellen.
Arviolta 30 miljoonaa adivasia on häädetty heidän perinteisiltä asuinsijoiltaan Intian 62 itsenäisyysvuoden aikana. Näin heidän elämäntapansa on häviämässä modernien 'kehityshankkeiden' eli metsä- ja kaivosteollisuuden, patojen, teiden ja muiden
kaupallisten hankkeiden vuoksi. Monille adivaseille Intia ei ole tunnustanut edes asumisoikeutta maahan, eikä aina edes
kansalaisuutta. Nyt adivaseja häädetään myös erilaisten päästökauppahankkeiden seurauksena.
Tämä on johtanut siihen, että noin 40 prosenttia luonnonmetsistä on tuhoutunut 15 vuodessa. Metsien valtaaminen adivaseilta
alkaa usein niiden nimeämisellä kansallis- tai luonnonpuistoiksi, joissa metsiä hallinnoidaan ja hyödynnetään kaupallisina bio-

geologisina resursseina. Adivasit siirretään urbaaneihin, teollisiin tai modernin maatalouden keskuksiin. “Kansallispuistojen
ja suojelualueiden turvin hallitus on tunkeutunut metsiimme ja kehittänyt uudenlaisia 'metsiä'... Nyt niin kutsutuissa suojelluissakin metsissä kasvaa akasiaa, tiikkiä ja eukalyptusta” muistuttaa jenukuruba (hunajankerääjä) -heimoon kuuluva J.P. Raju.
"Metsämme oli selvästi luonnonvaraisempi ennen kuin siitä tehtiin kansallispuisto”, totesi puolestaan eräs adivasi Nagarholen
kansallispuistosta.
Intian uusi metsäoikeuslaki (Forest Rights Act 2006) lupaa kuitenkin adivaseille jälleen oikeuden jatkaa perinteistä elämäänsä
metsässä, minkä moderni lainsäädäntö on tähän asti kriminalisoinut. Lain tarkoituksena on korjata adivasien elämäntavalle
aiheutettua 'historiallista vääryyttä'.
Adivaseille on metsäoikeuslaissa vihdoinkin tunnustettu heidän perinteiset oikeutensa asua, elää ja viljellä metsän välittömässä
yhteydessä. Silti metsähallinto luo yhä julkisuudessa kuvaa, jonka mukaan adivasien perinteinen elämä on metsävaroille haitallista. Se pitää adivaseja rikollisina metsiin 'tunkeutujina'. Siksi metsähallinto pyrkii häätämään alkuperäiskansoja tehokkaan
metsätalouden tieltä.
Lain mukaan aloite määritellä yhteisön ja yksilöiden oikeudet maahan, metsään ja veteen kylän perinteisten rajojen sisällä
kuuluu 'Gram Sabhalle' (kyläneuvostolle). Se voi myös päättää paikallisesti yhteisön perinteisten oikeuksien toteuttamisesta ja
ympäristön suojelusta.
Mutta kuinka adivasien perinteiset oikeudet sovitetaan nykyiseen lakiin? Se vaatisi heidän perinteisen maailmankuvansa ja
ymmärryksensä tunnustamista, jonka mukaan metsillä ympäristöineen on myös oikeutensa.
Modernit virkamiehet ja komiteat ovat tuskin päteviä ratkaisemaan sitä, miten adivasiyhteisöjen perinteiset oikeudet tulee
määritellä. Tällaisilla komiteoilla on kuitenkin metsäoikeuslain toteutuksessa paljon valtaa. Keväällä 2009 valittu Intian uusi
kongressijohtoinen hallitus lienee entistäkin valmiimpi myymään metsiä ylikansallisille yhtiöille.
Miten villin metsän elävää oikeutta toteutetaan?
Villit metsät ovat adivasien koti. Asumuksetkin on rakennettu perinteisesti metsän antimista, kuten saven sekaisesta mudasta,
bambusta, puusta ja elefanttiruohosta.
"Me emme ylipäätään usko, että maa voi olla jonkun omistuksessa. Maa kuuluu kaikille, koska se on meidän kaikkien äiti", kertoi
Dantewadasta kotoisin oleva Kalawati vuonna 2005. Nainen kuuluu gond-kansaan.
Adivasien on vaikea uskoa sellaiseen moderniin 'taikauskoon', että esimerkiksi omistusasiakirjan tapainen paperinpala antaisi
oikeuden maahan. Oikeus tulee maasta eikä papereista. Yksilön omaisuus ei saa painaa enempää kuin mitä hän jaksaa kantaa mukanaan, kuten madia-heimon parissa ajatellaan.
Maa tarjoaa kaikille yhtäläisen ja avoimen pääsyn sen elintilaan. Villi kasvillisuus, puut ja metsän eläimet kasvavat, elävät ja
kulkevat siellä, missä ne haluavat kasvaa, elää ja liikkua. Ne ovat osa maan omaa kasvua ja elämää. Tästä muodostuu metsä
kestävänä elämän kokonaisuutena, johon myös ihmiset kuuluvat.

Panga-heimon metsäkylän nainen Orissasta.
Kuva: Ville-Veikko Hirvelä
"Meillä ei ollut lakeja itsellemme eikä eläimille. Olimme muiden elävien olentojen kanssa vapaita vaeltamaan metsissä ja elämään
sillä mitä sieltä löysimme. Mutta moderni elämäntapa tuhoaa tämän olemassaolon vapauden, elämän perustan". Näin totesi
gond-kansan jäsen Indu Netam vuonna 2005. Nainen on kotoisin Bastarista Chhattisgarhin osavaltiosta.
Kun eräiltä adivaseilta kysyttiin, miksi he kiertelivät metsässä vaikka saivat niin vähän saalista, he vastasivat että saalista
tärkeämpää on metsässä kiertely.
"Nyt modernit lait pakottavat meitä kesyttämään ympäristöä, mikä tuhoaa sen villin luontaisen elämän, sen vapauden ja meidän
vapautemme". Tällä tavoin asian ilmaisi gond-nainen Raimotin Suomen vierailullaan vuonna 2006.
Maa ja metsä ovat adivaseille heidän maataan ja metsäänsä siinä merkityksessä, miten he kuuluvat tuohon maahan ja sen
kasvuun. Mutta he eivät hyväksy sitä, että maa olisi heidän kontrollissaan tai kaupallisesti ostettavissa tai myytävissä.
Metsä ja sen elämä eivät kuulu adivaseille, vaan adivasit kuuluvat metsälle. Alkuperäiskansojen oikeuskäsityksen mukaan maa, metsä, vesi ja ilma eivät ole tarkoitettu jalostettaviksi tai kulutettaviksi, vaan ne kuuluvat kaikkien vapaasti käytettäviksi. “Ruoka, vesi ja polttopuut ovat metsässä kaikkien saatavilla”, kuten eräs paliyan-heimon jäsen totesi vuonna 2008. Jos joku käyttää metsää, se ei vähennä muiden metsän käyttöoikeutta.

"Me olemme syntyneet tähän maahan ja olemme osa sitä. Metsä on elämäämme". Sanonta kuvaa sitä, kuinka metsä ymmärretään arvona, jota ei voi määritellä modernilla termillä 'omaisuus'.
"Maalla on samankaltainen suhde elämäämme kuin silmillä näkemiseemme. Samoin kuin näemme silmien avulla, samoin
elämme maan avulla... Samalla tavoin kuin emme voi myydä pois silmiämme, päätämme tai käsiämme, emme voi myydä
myöskään olemassaolomme perustaa, maata.”
Adivaseille oikeus on lähtöisin pikemminkin maasta kuin ihmisten laatimista laista. Siksi heidän on vaikea vaatia oikeutta modernilta oikeuslaitokselta, jonka lakeihin he eivät usko.
Erilaiset tavat tajuta metsä ja sitä koskevat oikeus- ja merkityssuhteet voivat auttaa elämän säilymistä maan päällä ja nykyistä
kestävämmän suhteen löytymistä maailman metsien ja ihmisten välille. Maalla on oikeus tulla kohdelluksi siihen paikallisesti
aikojen kuluessa sopeutunein elinehdoin, joiden mukaisesti maata tulisi asuttaa ja jollaisia olemme perineet alkuperäiskansoilta.
"Me tunnemme, että metsä on äitimme. Se suojelee ja tarjoaa kaiken sen mitä tarvitsemme. Mutta nyt meidät on pakotettu
uskomaan että metsä, äitimme, ei kuulu meille vaan metsähallinnolle". Näin havainnoi heimonsa tilannetta jenukuruba J.P.
Raju vuonna 2005 ja jatkoi: “Siellä missä adivasit elävät yhä metsässä, se on säilynyt alkuperäisessä tilassaan".
Maan ystävyys ja siirtokaskiviljely
Adivasit ymmärtävät itsensä usein maa-ihmisinä tai maan vartijoina. Näin asian käsittävät esimerkiksi Orissan gabadat tai
baigat Chhattisgarhissa. Maa on heidän omaa maataan: henkisesti he ovat osallistuneet sen elävän merkityksen tuottamiseen,
samalla tavoin kuin heidän esivanhempansa.
"Kaikki maailman valtakunnat voivat hajota, mutta hänen, joka on tehty maasta, ei tarvitse koskaan luopua siitä. Hän elää siitä,
mitä nousee maasta ja kaivaa juuria syötäväksi... Hän ei revi äiti-maan rintoja kyntämällä maata.” Tämä näkemys kuvaa hyvin
baigojen elämänkäsitystä 'maaperän ja metsän suojelijoina', jotka tajuavat 'miten katkoa puut ja kylvää puiden tuhkaan'.
“He keräävät metsän antimia ja kasvattavat kasveja siirtokaskiviljelyllä, mutta eivät koskaan rikastu; sillä jos he rikastuisivat, he
laiminlöisivät maan, eikä kukaan enää suojelisi sitä ja pitäisi paikallaan maan “nauloja” (puita), jotka pitävät maaperän koossa".
Baigojen mukaan he ovat tehneet kasvavilla puilla ja kasveilla (“nauloilla”) sopimuksen hedelmällisen maan kanssa, jotta se ei
lähde vyörymään vuorilta alas.
Siirtokaskiviljelyn avulla eletään villin biodversiteetin uusiutumisen kanssa sopusoinnussa: kun kasveja on viljelty vuosi, metsän
annetaan taas kasvaa alueelle. Näin viljelyllä ei eliminoida metsän kasvun luontaista uusiutumista, kuten modernissa viljelyssä
tehdään. Siirtokaskiviljelyä ovat harjoittaneet baigojen lisäksi esimerkiksi madia-kansat Bastarissa ja dongria- ja kutia-kansat
Orissassa. Samoin ovat tehneet monet muutkin adivasit, jotka elävät läheisessä suhteessa vuoristoalueiden metsien kanssa.
Dongriat ja kutiat ovat kasvattaneet puutarhoja ja kiertäviä vuoroviljelmiä vuoristoalueille, joiden maaperä ei yleensä edes soveltuisi tavanomaiseen peltoviljelyyn. Näin viljellään läntisessä Orissassa yli kuuttakymmentä kasvilajia, joiden viljely pelloilla on
harvinaista.

Gond-heimon naiset tanssivat tarkkuutta vaativaa joukkotanssiaan Chhattisgarhissa Bastarin alueella Niljharin kylässä, joka kuuluu maolaisen sissiliikkeen vaikutuspiiriin. Kuva: Ville-Veikko Hirvelä

Siirtokaskiviljelyssä suuremmat puut kaadetaan hieman ihmisen korkeutta matalammalta esimerkiksi talojen rakennusaineiksi.
Tuli sytytetään kuivaan kasvistoon tuulen ollessa heikko. Viljely aloitetaan sateiden saapuessa: palanut puu ja kasvillisuus
sekoittuvat silloin hyvin maaperään, johon kylvetään erilaisia puolivillejä kasvilajikkeita. Monsuunin jälkeen jokaisesta taloudesta siirtyy muutamia ihmisiä asumaan viljelysmajaan sadonkorjuuseen asti suojellakseen kaskimaita.
Sadon korjuun jälkeen metsän annetaan taas uusiutua itsestään viljelysalueelle useiden vuosien ajan. Tällöin siirtoviljelyä harjoitetaan muilla alueilla. Alueelle voidaan kylvää seuraavanakin vuonna, mutta sitten maa ja metsä jätetään useiksi vuosiksi
kesannolle uusiutumaan. Intiassa puusto kasvaa jo muutamassa vuodessa itsestään usean metrin korkuiseksi.
Maan oikeus nostaa puut pystyyn omasta kasvustaan, elävöittäen ja koristaen pintansa eläväksi tilaksi maan ja taivaan välille
madia heimon maailmankuvan mukaan.
Siirtokaskiviljelijälle kuuluu oikeus paitsi viljelemiinsä kasveihin myös hänen aiemmin viljelemilleen kesantomaille kasvavan
metsän villikasveihin – niiden keräämiseen kuin hänen aiemman viljelmänsä maasta nousemaan jättäminä jälkinä. Vaikka
adivasit ovat joutuneet nykyisin luopumaan lähes kokonaan kaskiviljelystä, perinteinen elämänkäsitys maan kunnioituksesta
vaikuttaa yhä suuresti heidän jokapäiväiseen elämäänsä.
Ympäröivät metsät koostuvat näin eri vuosina viljellyistä alueista, joissa kasvaa eri-ikäistä luontaista kasvustoa erilaisine lajistoineen. Siirtokaskiviljelyn ohella keräily on vaikuttanut alueiden kasvillisuuden muodostumiseen. Esimerkiksi Niyamgirin metsien peitossa oleva vuori on tietyllä tavalla dongrioiden ja luonnonmetsien yhteinen luomus, jossa luontoa ja kulttuuria on mahdotonta erottaa toisistaan.
Siirtoviljely ja keräily ovat muovanneet tällä tavoin koko metsän eräänlaiseksi suureksi villiksi puutarhaksi, jossa on erottuvia
alueita niille tyypillisine lajistoineen. Tämä ei ole syntynyt ainoastaan nykyisten adivasien vaan myös heidän esivanhempiensa
hengen luomuksena. Jos menneiden sukupolvien toiminnoista kertovat merkit katoavat, se johtaa helposti kyvyttömyyteen erottaa yksi metsän näkymä toisesta.

Seestynyt maa-alue, jolta vanha metsä on hakattu (jättämällä jäljelle lähes ihmisen mittaiset kannot) ja poltettu, merkitsee perustaa metsän maailman tuntemiselle sisältä päin - sillä se paljastaa maan oman, uusiutuvan kasvun, joka elävöittää tilan ja
olennot. Maan kasvun ja eri vuodenaikojen mukana muuttuvat ympäristön tilat jättävät jälkensä myös metsässä työskentelevien
ihmisten kehoon.
Villi metsä adivasien ja esivanhempien luomuksena
Adivasi tarkoittaa sellaista alkuperäisasukasta, joka elää alueella "ilman alkua" – ikään kuin osana sitä, miten alue on alunperin
tullut tuoksi alueeksi. Adivasit näkevät elämänsä ihmisinä periytyvän heitä edeltäneiden asioiden tarkoituksista, jotka edelleen
elävät heissä; siinä miten metsä tarkoittaa metsää tai kivi kiveä.
Adivaseille sana "adivasi" ei Gond heimon Raimotin Markamin mukaan tarkoitakaan vain ihmisiä, vaan myös puita, jokia, villieläimiä, ilmaa, tuulta, jne., jotka - samoin kuin ihmisetkin alueen alkuperäisinä asukkaina - ovat muodostaneet alueen tai ympäristön sellaisiksi, mitä ne ovat.
Adivaseille termi "adivasi" ei gond-heimon Raimotin Markamin mukaan tarkoitakaan vain ihmisiä, vaan myös puita, jokia, villieläimiä,
ilmaa tai tuulta. Adivasit näkevät elämänsä muodostuvan ja periytyvän "ei ainoastaan äideistä ja isistä, vaan myös meitä edeltäneistä jokien virroista, tuulesta, ilmasta tai vuodenaikojen vaihteluista.” Varhaisempi elämä on avannut maailmaan elettävyyttä
ja merkitystä muovaten alueen tai ympäristön sellaiseksi, jota ihmiset nyt käyttävät ja ovat velvollisia hoitamaan ja kasvattamaan.
Raimotinin mielestä “meidän tulee oppia olemaan osa kiveä ja viidakon puuta". "Me olemme osa kaikkia näitä esivanhempiamme,... joihin myös kivi kuuluu. On virhe erottaa heidät adivaseista, koska me elämme heistä ja he elävät meistä." Gond-kansan
tapa nähdä ympäröivä elämä ja itsensä sen osana eroaa olennaisesti siitä tavasta, miten biologia näkee ihmisen luonnon osana.
"Kuten me, samoin puut ja eläimet ovat veljiä ja siskoja yhteisestä äidistä. Näin on ollut ikiajoista, siitä lähtien kun kaikki oli vasta
syntymässä. Kaikki ovat tuosta ajasta ja me myös olemme siinä yhdessä kaikkien niiden kanssa".
Näin asian kiteytti Kalawati-niminen gond-adivasi.
Adivasien ymmärrystä itsestään metsän perheenjäseninä heijastaa myös se, miten lapsi syntyy metsässä useissa Bastarin
adivasi-yhteisöissä. Tällöin lapsi vihitään metsä-maailman yhteisöön. Adivasi-naiset kertovat myös ymmärtävänsä puita kuin
lapsiaan. Jenukurubojen yhteisöissä on puolestaan tapana, että rakastuneet karkaavat metsään. Kun he palaavat kahden,
kolmen päivän päästä, tyttö ja poika otetaan vastaan avioliiton solmineina.
Metsän kasvien ja puiden kanssa voidaan jopa rituaalisesti avioitua, kuten Orissan kondh-adivasien parissa on tehty. Gondkansan jokaisella heimolla tai suvulla oli omat suojelueläimensä tai -kasvinsa, joita heimo myös suojeli. Tämä auttoi luonnon
monimuotoisuuden säilymistä, kun toisten heimojen käyttämät eläimet tai kasvit säilyivät jonkun heimon piirissä koskemattomina.
Adivasit ovat olleet jatkuvassa vuoropuhelussa ympäristön kanssa. “Sen minkä me otamme, jätämme myös jälkeemme. Emme
kisko metsäjuurikkaita koskaan täysin maasta irti, vaan jätämme osan juurta uusiutumista varten”, kuten J.P. Raju totesi.
Adivasit tuntevat hyvin kasvit (yhteensä ehkä noin 9000 lajia) ja niiden lääkinnälliset ominaisuudet. “Syvällä tiheässä metsässä
esivanhempamme opettivat meille, kuinka löydämme yrtin, joka auttaa käärmeenpuremaan”, kuten J.P. Raju kirjoittaa. Adiva-

sien ymmärrys siitä, miten eri kasvit, puut ja metsän olennot haluavat elää (esimerkiksi niiden sijainti suhteessa toisiinsa), on
edistänyt metsän kanssa tasapainossa vaikuttavan monilajikkeisen kiertävän viljelyn ja kesannoinnin kehitystä.
Perinne on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Nykyisin gond- ja baiga-yhteisöjen parissa yritetään elvyttää traditionaalista ymmärrystä myös eräänlaisissa metsäkouluissa.
Adivasit kokevat monilta osin suoraa, sanatonta yhteyttä ympäristön kasveihin ja eläimiin:
"Adivasit voivat ymmärtää puun kutsun, linnun ääntelyn, kivien ja hiekan tarkoitukset - tai ympäröivän luonnon kielen, ilon ja
kyyneleet, lintujen ja eläinten liikkeet ja niiden viestit". Näin Raimotin kuvaili gond-kansan tapoja Suomen vierailullaan vuonna
2006. “Myös henget voivat välittää viestejä ja auttaa näkemään sairauden parantamiseen tarvittavan kasvin”, totesi Astu-niminen parantaja Bastarissa vuonna 2007.
Onge-heimo Andamanien saarilla tulkitsi oivallisesti merenrannan ja eläinten viestejä, kun he selvisivät tsunamista pakenemalla eläinten kanssa saaren korkeimmalle alueelle. Onge-kansa ei edes nimeä omilla nimillään monia eläimiä, tuulta tai merta. Ne ovat ihmisten tavoin osa samaa kokonaisuutta, jota he nimittävät 'inyabonye:ksi' (minun henkeni).
Intian henkisessä perinnössä metsä on ollut paikka maailmaa ylläpitävän hengen kohtaamiselle, meditaation kaltaiselle dialogille sen kanssa. Metsäelämää on pidetty usein henkisen elämän ihanteena, se on ymmärretty eräänlaiseksi asuinsijaksi, joka
on yhteydessä elämän moninaisuutta elävöittävään henkeen.
Paliyan-heimon keskuudessa esiintyy sen tyyppisiä ajatuksia, että “emme voi elää kaukana metsästä, joka antaa raikasta ilmaa hengitettäväksemme ja merkitsee elämäämme ja sieluamme”. Lukemattomien kasvien ja muiden olentojen hengitys yhtyy
metsässä ilmaksi, jota hengittämällä kaikki elävät. Mutta modernissa kaupungissa myös "ilma ja valo ovat keinotekoisia ja koko
ympäröivä ilmapiiri heijastaa keinotekoista 'luonnon' käsittämistä", kuten gond-adivasi Raimotin kuvasi kokemustaan vierailullaan Helsingissä.
“Puista saamme puhdasta ilmaa hengitettäväksemme”, kirjoitti gond-nainen Jaya Kashyap vuonna 2008. Elämme ympäröivien
kasvien ja olentojen hengittämästä ilmasta. Metsän hengitys heijastaa alueen olentojen elämää – alueen henkeä, jota aistimme
hengityksessämme omana elämänämme.
Hengitys on sielua ruumiissa ylläpitävä elämänvoima, joka jättää kuolemassa ensin ruumiin ja vähän myöhemmin ihmisen sosiaalisen identiteetin, kuten esimerkiksi gadaba-heimon parissa sielun ja ruumiin suhde on ymmärretty.
Ihmisen kuoltua sielu voi siirtyä lähiympäristöön: se voi ilmetä ensin esimerkiksi lammikoiden kaloissa ja myöhemmin siirtyä
uudelleen jonkun ihmisen ruumiiseen. Näin monet gond-kansan jäsenet uskovat.

Metsän voima
Valossa, vedessä, ilmassa, tuulessa ja elämässä ylipäätään virtaava energia kasvattaa ja muovaa kasvit, puut ja kaikki olennot.
Adivasit elävät kestävästi tästä maan elämän omassa uusiutumisessa kiertävästä loputtomasta energiasta.
Moderni 'energiantuotanto' taas lähinnä vain siirtää ja muuntaa tätä energiaa kaupallisesti tuotteistettuna kulutettavaan muotoon, jossa energiaa ei voida käyttää yhtä kestävästi elämää ylläpitävällä tavalla kuin adivasit käyttävät.
Adivasit ovat usein paikallisesti sopeutuneet elämään villin maan, metsän, kasvien, veden, kivien kanssa vuoropuhelussa. Se
avaa niihin uusiutuvaa elämän merkitystä sille miten niiden kanssa voidaan elää.
Sopeutuessaan ympärillään kasvavaan elämään, Adivasit ovat tuoneet itsestään maan päälle uudistavasti elävöittävää merkitystä villille maalle ja metsälle - niiden elettävyydelle sellaisina, jollaisina ne itse kasvavat.
Moderni maailma taas kuluttaa tätä maan, ilmakehän ja elämän merkitsevyyttä, jota alkuperäiskansojen elämä on antanut
maalle. Luonnontieteeseen nojaava ympäristön hallinta jopa kieltää tällaisen maan merkitsevyyden uudistamisen, mutta ei
ylikulutustamme joka uhkaa eniten tulevaisuuttamme. "Viidakkojen puilla ei ole kieltä, jota ylikansalliset yhtiöt ja globalisaatio
ymmärtäisivät. Yhtiöt tappavat meidät ja esivanhempamme ympäristöstämme" kuten Raimotin tiivisti.
On ironista, että modernin kulttuurin aiheuttamiin ympäristöongelmiin esitetään ratkaisuksi modernin 'hallinnan' kasvattamista,
vaikka se on pitkälle vastuussa näiden ongelmien tuottamisesta.
Ihmiskunnan koulutetuimman osan, joka hallitsee parhaiten nykyaikaisia luonnontieteitä kuten biologiaa ja ekologiaa, kaupalliset kulutustottumukset ovat suurin uhka maapallon ympäristölle.
Adivaseille metsä merkitsee lähes kaikkea: hengitystä, kehoa, kotia, viljelystä, 'apteekkia', synnyinsijaa, ja he ovat eläneet
jatkuvassa dialogissa puiden, kasvien, tuulen ja niihin liittyvien henkien kanssa. Ihmiset ja villit metsät tarvitsevat toisiaan. Siinä
miten 'adivasien oikeus elää metsässä' eikä lakikirjoissa, 'oikea' tarkoittaa adivasien ympärillä elävää metsän villiä tapahtumista,
joka tapahtuu elävämmin kuin ennalta määrättynä luonnon todellisuutena.
Mekin yhä hengitämme metsää, joka hengittää meitä - varhaisemmin, avoimemmin ja olioiden merkitsevinä tapahtumiselle
sisäisemmin kuin moderni uskomme että asiat ovat mitä ne ovat miksi ne ovat.

Onko integroituminen valtakulttuuriin väistämätöntä?
Malini Shankar

Intian alkuperäiskansat ovat tienhaarassa. Heidän täytyy päättää, integroituvatko he valtavirran teolliseen yhteiskuntaan vai
eivät. Jos adivasit hyväksyvät integroinnin, he joutuvat jättämään kotinsa ja sydämensä syvälle asuttamiinsa metsiin.
Alkuperäiskansojen selviämistä koettelevat monet haasteet, kuten aliravitsemus, tukahduttava köyhyys, liian läheisten
sukulaisten avioliitot joidenkin kansojen keskuudessa, aleneva syntyvyys ja terveyspalvelujen puutteellinen saatavuus.
Useimmista ongelmista syytetään valtion metsähallintoa ja luonnonsuojelijoita. Niiden katsotaan estävän kehityksen leviämisen
sellaisten alkuperäiskansojen alueille, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla.
Konﬂikti luonnonsuojelijoiden kanssa
Alkuperäiskansojen jäseniä syytetään usein salametsästäjien auttamisesta. Antropologien ja luonnonsuojelijoiden välistä
kiistaa kärjisti 22 tiikerin teurastaminen Sariskan tiikerien suojelualueella vuonna 2004. Kun valtion metsähallinto myönsi, että
järjestelmän puutteet olivat johtaneet tiikerien hävitykseen, luonnonsuojelijat ilmaisivat äänekkäästi olleensa oikeassa alusta
alkaen.
Sariskan suojelualueen tiikerien hävityksen jälkeen Intian pääministeri nimitti vuonna 2005 työryhmän nimeltä Central Tiger Task
Force selvittämään tiikerien suojelun tilaa. Luonnonsuojelijoiden pahimmat pelot kävivät toteen työryhmän laatimassa raportissa
Joining the Dots. Raportti kertoi tunteisiin vetoavasti alkuperäiskansojen tilanteesta ja osoitti myötätuntoa metsästettyjen
villieläinten sijasta metsästäjille. Raportissa arvosteltiin ”tiikerien suojelijoita” liioittelusta ja yksipuolisuudesta.
”Kyläläiset pitävät tiikereitä ja luonnonpuiston hallintoa pahimpana yhteisenä vihollisenaan. He elävät niiden puristuksissa ja
ovat katkeria elämänsä kurjuudesta sekä jatkuvasta häirinnästä. Puiston hallinto puhuu kylien siirtämisestä muualle, mutta on
tehnyt asian hyväksi vain vähän. Sillä välin yksi ainoa kylä, joka oli siirretty pois luonnonpuistosta, on muuttanut takaisin. Tilanne
on kauttaaltaan jännittynyt. Näissä olosuhteissa suojelu ei voi onnistua. ”Ihmiset vastaan luonnonpuistot” – ja siitä väistämättä
seuraava ”ihmiset vastaan tiikerit” -asetelma – on nykyään yksi kiistanalaisista kysymyksistä luonnonsuojelua koskevissa
väittelyissä Intiassa. Raportissa huomautetaan, että aiheesta on käyty erittäin arkaluontoisia keskusteluja myös aikaisemmin.”
”Pääministerin asettaman tiikerien suojelua selvittäneen työryhmän suurin karhunpalvelus oli se, että työryhmä toi väittelyyn
uuden elementin: ”ihmiset vastaan tiikerit”. Ihmiset ovat asuneet tiikerien alueella ja niiden lähistössä täysin sovussa eläinten
kanssa vuosisatojen ajan. Ihmisten oikeudet ovat tietysti tärkeitä, mutta tiikerien suojelualueiden pitäisi olla suojelualueita juuri
tiikereille”, sanoo Belinda Wright New Delhissä sijaitsevasta Wildlife Protection Society of India -järjestöstä.
Tiikereistä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä koko Intian niemimaan eläimiä. ”On olemassa uskottavaa todistusaineistoa,
jonka perusteella voi päätellä, että salametsästys on rikollista toimintaa, joka vaikuttaa jatkuvasti luonnonsuojelualueisiimme.

Salametsästys voidaan pitää kurissa niillä suojelualueilla, joilla on käytössä vuoden jokaisena päivänä jalkapartioihin, strategisissa
asemissa sijaitseviin pysyviin salametsästyksen vastaisiin leireihin sekä liikkuviin partioihin perustuva ympärivuorokautinen
suojelujärjestelmä. Suojelualueet, joita ei suojella intensiivisesti, menettävät varmasti eläimiään hallitsemattoman
salametsästyksen vuoksi, mikä voi johtaa Sariskan kaltaisiin tilanteisiin”, Praveen Bharghav Wildlife First -kansalaisjärjestöstä
sanoo Bangaloressa.
Apua lainsäädännöstä?
Vainottujen tiikerien tilannetta heikensi vuonna 2006 hyväksytty metsälaki Forest Rights Act, viralliselta nimeltään Scheduled
Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. Laki takaa maaoikeudet niille metsiin asettuneille
asukkaille sekä alkuperäiskansoille, jotka pystyvät todistamaan asuneensa metsissä kolmen sukupolven ajan.
Lukuun ottamatta vuoden 1987 kuolleena syntynyttä lakia kunnianloukkauksesta mikään muu lainsäädäntö Intiassa ei ole
jakanut älymystöä yhtä paljon kuin metsälaki. Intiassa ei ole ollut selkeästi määriteltyä maankäyttöpolitiikkaa, mikä aiheutti lakia
valmisteltaessa valtavaa painetta valtiota kohtaan kummaltakin puolelta. Antropologit vaativat kehityksen ulottamista suojelluille
metsäalueille, kun taas tiukan linjan luonnonsuojelijat taistelivat koskemattomien metsäalueiden
puolesta varmistaakseen erittäin uhanalaisten lajien säilymisen.
Vastakkaisista koulukunnista kumpikaan ei ole täysin pystynyt todistamaan kantaansa. Antropologit
eivät myötämielisen lehdistön ja älymystön vankasta tuesta huolimatta ole pystyneet todistamaan
alkuperäiskansojen riippuvuutta metsien ekosysteemistä. Toisaalta metsälakia vastustaneet
luonnonsuojelijat eivät ole pystyneet osoittamaan, että metsissä asuvat alkuperäiskansat vaarantaisivat
luonnontasapainoa.
”Metsälaki antaa adivaseille oikeudet maahan ja metsään. He voivat vihdoinkin määrätä omasta
toimeentulostaan ja kehityksestään tavoilla, jotka perustuvat perustuslakiin sekä laajempiin taloudellisiin
paradigmoihin, jotka liittyvät koko yhteiskuntaan”, Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment
-tutkimuslaitoksen tutkija tohtori Nitin Rai sanoo Bangaloressa. Patriarkaalinen logiikka perustuu
alkuperäiskansojen integroimiseen valtavirran teolliseen yhteiskuntaan, jotta heidän taloudellinen
asema parantuisi. Sosiologit ja antropologit puolestaan ylläpitävät kliseistä kuvaa alkuperäiskansoista
ja haluavat jättää heidät rauhaan omiin oloihinsa.
Alkuperäiskansojen kova kohtalo juontuu heidän eristäytyneisyydestään vaikeapääsyisillä metsäalueilla,
alhaisesta terveyden ja hygienian tasosta sekä lukutaidottomuudesta, mikä on johtanut siihen, että
he eivät tiedä oikeuksistaan ja erioikeuksistaan. Monesti alkuperäiskansojen syvästä köyhyydestä
syytetään luonnonsuojelijoita.
Soligat – bambun lapset
Lukuisten alkuperäiskansojen joukossa soliga-kansa on säilyttänyt suurelta osin hyvän maineen
elämällä harmoniassa luontoäidin kanssa luonnoltaan rikkaalla Billigiri Ranga Swamy Temple Hills
-luonnonsuojelualueella. Soligat asuvat metsäalueella, jossa Intian rannikoita myötäilevät Itä- ja LänsiGhatien vuoristot yhtyvät Billigiri Ranga Swamy Temple Hills -luonnonsuojelualue on melko pieni – 540
neliökilometriä – mutta biodiversiteetiltään hyvin vaihtelevaa aluetta. Alemmilla rinteillä kasvaa kuivaa

pensaikkoista metsää, joka muuttuu ylempänä metsäiseksi savanniksi ja lehtimetsäksi. Ylärinteillä on kosteampaa, ja niillä
kasvaa ikivihreitä metsiä, shola-metsää ja ruohotasankoja. Metsissä asuu useita eläinlajeja, kuten yli 245 lintulajia, joista 12
on endeemistä (tavataan ainoastaan alueella) ja useat uhanalaisia. Lisäksi metsien läpi mutkittelevilla kuudella eri biotoopilla
kasvaa tuhat lajia kukkivia kasveja ja havupuita, siellä elää 36 nisäkäslajia sekä 145 perhoslajia.
SOLIGA-KANSAN PROFIILI
Ø Soligat – bambun lapset
Ø Sijainti: Billigiri Ranga Swamy Templen metsät ja niiden ympäristö: Chamrajnagar, Kollegal, Satyamangala,
Itä- ja Länsi-Ghatien vuoristojen yhtymäkohdan esivuoristo sijainnissa 770 – 770 16’ E ja 110 47 – 1209’ N
Ø Kieli: soliganudi (puhekielen muoto paikallisesta kannadan kielestä)
Ø Väestö: noin 16500
Ø 62 kylää

”Soliga-kansan jäsenet ovat olleet omavaraisia metsästäjä-keräilijöitä. Joskus he metsästävät villisikoja käyttämällä ”kuoppamenetelmää”. Soligat osallistuvat vain erittäin harvoin salametsästykseen ja salakuljetukseen”, tohtori H. Sudarshan kertoo.
Tohtori Sudarshan on lääkäri, joka on omistanut koko uransa soliga-kansan auttamiseen. He asuvat Karnatakan osavaltion
Chamrajnagarin piirikunnassa sijaitsevalla Billigiri Ranga Swamy Temple Hills -luonnonsuojelualueella ja sen ympäristössä. Hän
perusti vuonna 1981 Vivekananda Girijan Kalyan Kendra -keskuksen (http://www.vgkk.org), joka keskittyy alkuperäiskansojen
hyvinvointiin. Keskus perustettiin tarjoamaan lääketieteellistä apua soligoille, jotka asuivat keskuksen perustamisen aikaan
puiden latvoissa, kulkivat puolialastomina ja elivät metsästyksestä sekä keräilystä. Voitettuaan Right Livelihood Award -palkinnon
(vaihtoehto-Nobel) vuonna 1994 Sudarshan perusti Karuna Trust -säätiön Yelanduriin (http://www.karunatrust.org).

”Alkuperäiskansojen perinteisiin kuuluu orgaaninen viljely. He ovat suojelleet runsaan
määrän erilaisia siemeniä. Geenipooli on alkuperäiskansojen hoidossa paljon
turvallisemmissa käsissä kuin monikansallisten geenipankkien ja yhtiöiden huomassa.
Alkuperäiskansat viljelevät sekaviljelyn menetelmin, mikä vaalii heidän viljojaan,
palkokasvejaan ja vihanneksiaan, jotka ovat heidän toimeentulonsa perusteita. He
eivät käytä viljelyssään minkäänlaisia torjunta-aineita”, alkuperäiskansojen oikeuksia
puolustava aktivisti tohtori Sudarshan kertoo. Hän myöntää alkaneensa alun perin
työskennellä metsissä julistaakseen alkuperäiskansoille terveydenhuollon sanomaa,
mutta joutui lopulta itse käännytetyksi!

Alkuperäiskansat ovat paljon enemmän kuin taakka luonnolle Intiassa. Ne ovat geneettinen linkki ihmiskunnan evoluutioon.
Alkuperäiskansat ovat kehittäneet kaikkialla maailmassa alueellista, hydrometeorologista sekä maatalouden ja ilmaston
yhteyksiä koskevaa viisautta.
Esimerkiksi Ladakhin ja Himalajan alueilla jakin maidosta valmistettava voitee on runsaskalorinen ateria, joka sopii ihmisten
energian tarpeeseen kylmässä ilmastossa. Juoksettuneen maidon valmistaminen on haasteellista Himalajan jääkylmässä
ilmastossa, mutta jakin maitoa keitetään erilaisissa lämpötiloissa, jolloin maidosta saadaan erilaisia jugurtteja. Jakin ruumiinosat
sopivat monenlaisiin tarkoituksiin. FAO:n tutkimusraportissa 10 Products from Yak and their Utilization on selvitetty jakin
käyttötapoja. Tavallisen aterian valmistukseen kuuluu veren hyydyttäminen, hyytyneen veren leikkaaminen palasiksi, keittäminen,
suolan lisääminen, kuivaaminen ja lopulta hienontaminen osaksi ateriaa. Jakin verestä voidaan valmistaa sammutusainetta
teollisuuden käyttöön.
Myös valkosipulin kolesterolia alentavia ominaisuuksia on aliarvioitu, eikä niitä ole dokumentoitu kunnolla, vaikka tiedosta olisi
paljon hyötyä ihmisten terveydelle modernissa teollisessa yhteiskunnassa.
Vaikka alkuperäiskansoilla on rikas ja viisas traditionaalinen kulttuuri, nopea yhteiskunnallinen muutos uhkaa niiden perinteisiä
elämänmuotoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Alkuperäiskansat selvisivät tsunamista, mutta ne eivät pysty vastustamaan
modernin teollisen yhteiskunnan vyöryn etenemistä. Media ihannoi kulutusta, ja kehitysparadigma vieraannuttaa adivasit
modernin yhteiskunnan hyvistä puolista, kuten koulutuksesta, terveydenhuollosta, kuljetusjärjestelmistä ja viestinnästä. Sekä
hallitus että kansalaisjärjestöt käyttävät alkuperäiskansoja hyväkseen ja syyttelevät toisiaan. Alkuperäiskansat eivät näytä
pääsevän eroon viheliäisestä kohtalostaan.
Niiden identiteettikriisiin sekoittuvat edellä mainitut kiistat valtion metsähallinnon ja luonnonsuojelijoiden kanssa, jotka
syyttävät alkuperäiskansoja yhteistyöstä salametsästäjien kanssa. Kiistan keskiössä on luonnoltaan rikas maa, jossa sekä
ihmiset että eläimet kamppailevat elintilasta. Ratkaiseva kysymys tänä päivänä on se, voivatko Intian alkuperäiskansat ansaita
elantonsa omistamalla metsämaita tai käyttämällä hyväkseen metsien antimia. Kuka tai ketkä pystyvät parhaiten auttamaan
alkuperäiskansoja monimutkaistuvassa yhteiskunnassa?
Luonnonsuojelijat ja metsähallinto kyseenalaistavat alkuperäiskansojen maaoikeudet erämailla, jotka kattavat hädin tuskin
kahdesta neljään prosenttia Intian eläimistölle – mukaan lukien jäljellä oleville 1411 Bengalin tiikerille – varatusta maa-alueesta.
Antropologit ja alkuperäiskansojen oikeuksien puolesta taistelevat järjestöt sen sijaan pyrkivät eristämään alkuperäiskansat
kaupallistuneen teollisen yhteiskunnan turmelevilta vaikutuksilta. Tästä huolimatta he pyrkivät ulottamaan kehitystä
alkuperäiskansojen piiriin myös tiikerien suojelualueilla. Antropologit jopa väittävät, että parhaimmat luonnonsuojelualueet
sijaitsevat pahimmilla kiista-alueilla, joissa alkuperäiskansat ovat asuneet sukupolvien ajan yhdessä alueiden eläimistön
kanssa.
”Intian 150 köyhintä aluetta ovat perustuslaissa alkuperäiskansojen alueiksi määriteltyjä alueita (Schedule V areas) ja samalla
myös tiikerien tärkeimpiä elinalueita. Tosiasia on, että sekä alkuperäiskansoja että muita yhtä köyhiä etnisiä yhteisöjä asuu
alueilla, joita virallinen suojelukoneisto suojelee tiikereitä varten”, todetaan Intian pääministerin nimittämän tiikerien suojelua
tutkineen Central Tiger Task Force -työryhmän raportissa Joining the Dots.

Argumentti, jonka mukaan alkuperäiskansat ovat juuttuneet köyhyyteen ja ovat kykenemättömiä parantamaan tilannettaan
eristäytymistä ajavien aktivistien takia, on jäänyt vaille vastausta. Kuitenkin sekä integrationistit että eristäytymispolitiikkaa
ajavat ovat yhtä mieltä siitä, että kehitys on väistämätöntä, ja alkuperäiskansat täytyy vapauttaa köyhyydestään. Keskustelun
ydin on siinä, mihin alkuperäiskansat pitäisi sijoittaa, jotta ihmisten elinolot kohentuisivat selvästi. Väittelyn kiistakapulana on
maa, jota Intian metsälaki ei ole täysin ratkaissut.
Integraatio on lähes väistämätöntä
Integraatio valtavirran yhteiskuntaan sekä muuttaminen luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle vaikuttaa väistämättömältä
kehitykseltä, jonka köyhät alkuperäiskansat joutuvat kokemaan. He ansaitsevat 60 prosenttia elannostaan metsien tuotteilla,
kuten pähkinöillä, lehdillä, hedelmillä, juurilla, kurkumalla, mehiläisvahalla ja hunajalla, ja myymällä niitä LAMPS-osuuskunnille
(Large-Scale Adivasi Multi-Purpose Societies) sekä metsästämällä pienriistaa omaan kulutukseensa. Metsien tuotteita voi
kuitenkin kerätä vain kausittain.
Kun alkuperäiskansat on saatettu rahatalouden piiriin, ne ovat samalla deprivoituneet. Ihmiset eivät pysty hankkimaan
hyödykkeitä ja palveluita. Tämä on ollut yhtenä syynä siihen, että alkuperäiskansojen jäsenet ovat käyttäneet rahojaan
laittomaan alkoholiin ja oopiumiin. Joitakin ihmisiä on myös pidätetty kaupungeissa päämajojaan pitävien järjestäytyneiden
salametsästäjien auttamisesta. Salametsästys on kannattavaa laitonta liiketoimintaa. Se puolestaan on yksi syy siihen, että
Intian hallitus on pyrkinyt integroimaan alkuperäiskansat valtakulttuuriin.
Billigiri Ranga Swamy Temple Hills -luonnonsuojelualueen metsien suojelun apulaisjohtaja Biswajit Mishra sanoo, että
Intian metsähallinto yrittää voittaa alkuperäiskansat puolelleen kolmella keskeisellä keinolla: emotionaalisesti, taloudellisesti
ja sosiaalisesti. ”Karnatakan metsähallinto on kehittänyt strategian, jonka avulla voidaan hyödyntää alkuperäiskansojen
metsänsuojelutaitoja yleistä hyvää varten. Esimerkiksi heidän taitonsa hätistää pois ryösteleviä norsuja ja sammuttaa metsäpaloja
ovat arvokkaita metsähallinnolle. Ekoturismin pitäisi hyödyttää yhteisöjen hyvinvointia parantamalla terveydenhuoltoa ja
nuoremman sukupolven koulutusta. Yhteisöjen taloudellisen aseman kehittämiseen tarvitaan työllistymistä esimerkiksi
maaseudun työtakuuohjelman puitteissa.”
Maaseudun työtakuuohjelma antaa jokaiselle aikuiselle työtä sata päivää vuodessa minimipalkalla. Se voi olla esimerkiksi
norsujen liikkumista rajoittavien vallihautojen kaivamista, kitkemistä, tulipalojen sammutusta, norsujen häätämistä tai metsän
tuotteiden keruuta puuta lukuun ottamatta.
Intian alkuperäiskansojen on vaikea erottaa oikeaa väärästä ja useimmat tuntevat tulleensa hyväksikäytetyiksi niiden toimesta
joilla on valtaa: kansalaisjärjestöjen. Monet kansalaisjärjestöt ovat yrittäneet nostaa alkuperäiskansojen elintasoa siinä kuitenkaan
onnistumatta. On ironista, että eristäytymistä tavoittelevat adivasien puolustajat kannattavat myös virallisen koulutuksen
järjestämistä alkuperäiskansoille. Kansalaisjärjestöt ovat hämillään yrittäessään vastata kysymykseen, miksi puissa kiipeilevät
ja metsissä asuvat alkuperäiskansat pitäisi liittää jäykkään ja kilpailuun perustuvaan viralliseen koulutusjärjestelmään. Eikö
tämä ole ristiriidassa eristäytymistavoitteiden kanssa?
Useat kansalaisjärjestöjen edustajat myöntävät, että koulutus ja kohentunut terveyden sekä hygienian taso palvelee vain
kansalaisjärjestöjen etua. Tästä huolimatta kansalaisjärjestöt päättelevät vuosien kokemuksensa perusteella, että virallinen
peruskoulutus on välttämätöntä vähäosaisille alkuperäiskansoille, jotta he voivat erottaa oikean väärästä ja oppia tuntemaan
omat oikeutensa. Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment -tutkimuslaitoksen tutkija tohtori Nitin Rai kuitenkin

toteaa, että oikeanlaisella politiikalla ja valtion tuella, joita Intian uusi metsälaki edustaa, adivasit voivat kenties itse määritellä
oman tiekarttansa, jonka mukaan ne integroituvat valtavirran yhteiskuntaan.
Nykyisillä elintavoillaan alkuperäiskansoilta puuttuu keinot nostaa elintasoaan tiheissä metsissä tiikerien ja muiden petoeläinten
ympäröimänä. Alkuperäiskansojen yhteenotoista villieläinten kanssa ei paljon puhuta. Kaikilla metsien suojelualueilla, joilla
asuu ihmisiä, on ainakin muutama ihminen joutunut villieläinten hyökkäysten kohteeksi. Useimmiten mustakarhut, joskus sudet,
pantterit ja tiikerit, mutta myös ryöstelevät norsut sekä käärmeet aiheuttavat murhetta metsissä asuville ihmisille.
Tätä artikkelia varten matkustin Billigiri Ranga Swamy Temple Hills -luonnonsuojelualueelle, jossa soliga-kansa asuu. 16vuotiaan aliravitsemuksesta kärsivän Purani Podun kimppuun hyökkäsi mustakarhu kesäkuussa 2008, kun sen elinaluetta
oli häiritty. Karhun hyökkäys oli niin raju, että pojan silmäluomi ja päänahka vasemmalta ohimolta repeytyi irti. Oli suoranainen
ihme, että voimakkasti verta vuotanut alipainoinen ja aliravittu poika ylipäätään selvisi hyökkäyksestä.
Väittelyä ja konﬂikteja
Intian alkuperäiskansoista vastaavan ministeriön mukaan vuoden 1991 väestölaskenta osoittaa, että 42 prosenttia
alkuperäiskansojen jäsenistä työskentelee valtavirran taloudessa. Heistä noin 54,5 prosenttia on viljelijöitä ja 32,7 prosenttia
maatyöläisiä. Alkuperäiskasojen lukutaitoaste on noin 29,6 prosenttia, kun koko maassa vastaava luku on 52 prosenttia. Yli
kolme neljäsosaa alkuperäisväestön naisista on lukutaidottomia. Kuilua muuhun väestöön lisää korkeampi peruskoulutuksen
keskeyttämisprosentti. Alkuperäiskansojen edustus korkeakoulutuksessa on poikkeuksellisen vähäinen. Kumulatiivinen seuraus
tästä on ollut se, että alkuperäiskansojen osuus köyhyysrajan alapuolella olevasta väestöstä on keskimääräistä suurempi.
Intian suunnittelukomissio arvioi, että vuosina 1993–1994 maaseudulla asuvista alkuperäiskansojen jäsenistä 51,9 prosenttia ja
kaupungissa asuvista 41,4 prosenttia eli köyhyysrajan alapuolella.
Jotkut alkuperäiskansat ovat niin uhanalaisia, että niiden väestömäärä on vain muutamia kymmeniä tai satoja. Esimerkiksi
Andamaanien ja Nikobaarien saarilla eläviä ongeja on jäljellä 90 ja jarawa-kansaa 360 ihmistä. Sentinalese-kansaa arvioidaan
olevan noin 100, Great Andamanese -kansaa (suurandamaaneja) 40–50 ja shompen-kansaa noin 300 ihmistä. Sen sijaan
nikobaareja arvioidaan olevan jäljella 30 000 ihmistä. Nikobaarit ovat integroituneet valtavirran yhteiskuntaan. He pukeutuvat,
syövät ja puhuvat samalla tavoin kuin valtaväestö ja käyvät palkkatyössä. Nikobaarit ovat myös lukutaitoisia, ja heidän
terveydentilansa sekä hygienian tasonsa on hyvä. Hallitus ja luonnonsuojelijat ovatkin käyttäneet heitä esimerkkinään, kun he
ovat propagoineet sen puolesta, että integraatio on etnologisesti menestyksekäs keino kansojen selviytymiseen.
Andamaanien valtatie halkaisee jarawa-kansan alueen kahtia, ja altistaa valtakulttuurista erillään eläneet jarawat modernin
yhteiskunnan kielteisille ilmiöille, kuten sukupuolitaudeille, alkoholille ja modernille stressille. Tien rakentamisen myötä jarawat
totutettiin myös ruoka-apuun ja muihin hallituksen avustuksiin. Internetissä käytävissä väittelyissä esitetään usein painokkaasti,
että hallitus totutti alkuperäiskansat viljojen kulutukseen ja teki heistä riippuvaisia julkisesta jakelujärjestelmästä, mutta ei
opettanut heille uusia viljan viljelyn ja maatalouden taitoja. Jarawat eivät olleet tottuneet kypsennettyyn ruokaan, mutta valtatien
tulo toi jarawien ruokavalioon prosessoituja pikkupurtavia, paistettuja elintarvikkeita sekä laitonta viinaa. Lisäksi jarawat
altistuivat turistien mukanaan tuomille tartuntataudeille.
Valtatien puolestapuhujat perustelivat tien rakentamista syrjäiselle saarelle sen tuomilla eduilla, kuten puolustusvalmiudella
ja äkillisten sairaustapausten paremmalla hoidolla, sillä luonnonkatastroﬁt ovat tyypillisiä saarille. Valtatie paransi myös
metsäalueiden ulkopuolella elävien asukkaiden taloutta. Lisäksi saaren uudisasukkaat, jotka muodostavat 65 prosenttia koko

Andamaanien ja Nikobaarien saarten väestöstä, vaativat parempaa infrastruktuuria, vaikka se johtaisi erittäin uhanalaisten
ja hauraiden alkuperäisväestöjen neoliittisten elämäntapojen ja kulttuurien tuhoutumiseen. Uudisasukkaita syytetään usein
ilmeisen oikeutetusti syrjäisten Andamaanien ja Nikobaarien saarten kolonialisoinnista.
Teollistuneen yhteiskunnan haastena on integroida alkuperäiskansojen taidot hyödyttämään Intian nopeasti muuttuvaa
yhteiskuntaa tavalla, joka edistää yhteiskunnallista pluralismia. Tämä on tehtävä demokratian hengessä. Alkuperäiskansojen
vuosisatojen aikana kertynyt perinteinen viisaus on sidoksissa heidän asuinalueidensa ympäristöön. Siksi tämä tieto on
alueellista eikä universaalia. Heidän parhaimmat taitonsa voisivat hyödyttää koko ihmiskuntaa.
Tohtori Sudarshanin perustama Vivekananda Girijan Kalyan Kendra -järjestö on tutkinut ja dokumentoinut tarkkaan soligakansan elämänmuotoa ja heidän parhaimpia käytäntöjään. Vivekananda Girijan Kalyan Kendran johtaja ja Billigiri Ranga Swamy
Temple Hills -luonnonsuojelualueella toimivan Kendra-koulun rehtori Ramachar kertoo, että alkuperäiskansojen elämäntaidot
perustuvat metsien ekosysteemiin, jossa he ovat eläneet tuhansien vuosien ajan.
Soligat ennustavat säätä tulkitsemalla pilviä ja luonnon käyttäytymistä, kuten perhosten ja lintujen lentotapoja. Intian meteorologian
laitoksella, joka on miehitetty eläkkeitään turvaavilla byrokraateilla, olisi paljon opittavaa näistä soligojen perinteisistä taidoista.
Meteorologian laitoksen ennustusten tarkkuutta ja tieteellisyyttä ei ole syytä kyseenalaistaa, mutta Intian hallitus voisi toteuttaa
sosiaalista vastuutaan ja hyödyntää soligojen ja muiden alkuperäiskansojen taitoja. Siitä seuraisi esimerkiksi seuraavaa:
1.
2.
3.
4.
5.

Intian hallitus saavuttaisi uskottavuutta toimimalla niin kuin opettaa.
Alkuperäiskansat ja niiden traditionaalinen tieto sekä viisaus olisi suojeltu Maailman kauppajärjestöltä (WTO).
Valtion menot supistuisivat niiltä osin, kun meteorologian laitoksen byrokraattien kuluja voitaisiin leikata.
Alkuperäiskansat saisivat rahallisen ja sosiaalisen korvauksen taidoistaan, jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa.
Oppisimme sään ennustamisen perinteisiä menetelmiä.

Monet Intian alkuperäiskansoista ovat kateellisia valtion metsähallinnon oikeudesta hallita luonnonsuojelualueita, koska he
kokevat, että heidät on syrjäytetty omalta alueeltaan. Metsähallituksella on epäkiitollinen tehtävä suojella pyhänä pidettyä
tiikeriä alueilla, joihin sillä ei ole suvereeneja omistusoikeuksia. Metsähallintoa syytetään usein alkuperäiskansojen häirinnästä.
Naurettavat syytökset ovat usein perusteettomia.
Valtion tehtävänä on kuitenkin suojella biodiversiteettiä tulevia sukupolvia varten. Alkuperäiskansojen työllistäminen hyödyttäisi
heidän ohellaan metsähallintoa. Metsähallinnon vartijat ovat usein puutteellisesti varustettuja, he kulkevat metsissä avonaisissa
kengissä suojanaan vain puinen sauva. Vartijat asuvat kaukana kotoaan. Heillä ei ole muuta rahallista kannustinta työhönsä
kuin turvattu työsuhde. Se tekee heistä laiskoja ja huonosti motivoituneita. Kaikesta tästä on todisteena Sariskan tiikerien
tragedia.
Sen sijaan alkuperäiskansoilla on tarvittava tietotaito ja sitkeys, jonka he ovat omaksuneet lapsuudestaan saakka. He tuntevat
metsät parhaiten. Jos metsähallinto palkkaisi alkuperäiskansojen jäseniä suojelemaan luontoa esimerkiksi salametsästäjiltä, se
auttaisi integroimaan alkuperäiskansoja valtavirran yhteiskuntaan ja samalla suojelisi villieläimiä.
”Paikallisten ihmisten, joilla on tietotaito metsistä, palkkaaminen suojelemaan luontoa ei ole vain realistista vaan myös
välttämätöntä. Valitettavasti metsähallinnon rekrytoinnin säännöt korostavat kouluopintoja enemmän kuin viidakkotaitoja

ja paikallistuntemusta, mikä on johtanut siihen että alkuperäisväestöä voi palkata vain väliaikaisiksi työntekijöiksi. Tämä
on valitettavaa, ja tähän täytyy tulla muutos”, tohtori Ullas Karanth sanoo Bangaloressa. Hän on arvostettu biologi Wildlife
Conservation Society -järjestössä, jonka päätoimisto sijaitsee New Yorkissa.
Soliga-kansan lapset oppivat jo kolmevuotiaina tuntemaan laajan kirjon Billigiri Ranga Swamy Temple Hills -luonnonsuojelualueella
kasvavia puita, hedelmiä, pähkinöitä, marjoja sekä eläimiä. Vivekananda Girijan Kalyan Kendra -järjestö pyrkii täydentämään
soligojen perinteistä tietoa biodiversiteetistä antamalla heille hallituksen hyväksymää koulutusta metsänhoidosta, josta on hyötyä
luonnonsuojelussa. Koulutuksessa käsitellään esimerkiksi yhteisöllistä metsänhoitoa, joutomaan kehittämistä, vesistöjen hoitoa,
maaperän suojelua, metsien hallintaa ja metsätalouden tuotantoa. Tohtori Sudarshan toivoo, että koulutus auttaisi soligoja
työllistymään Intian metsähallintoon.

Intian presidentti Abdul Kalam vierailee soligakansan asuinalueella vuonna 2005

Soligoilla on monia terveyttä ylläpitäviä tapoja. Heidän ruokavalionsa sisältää 60 erilaista pinaattia ja lehtivihannesta, joita kasvaa
vain Billigirin Rangan vuorilla. Soligat keräävät erilaisia juurimukuloita kasvukausien mukaan, ja käyttävät niitä ruokavalion
lisänä pari kertaa kuukaudessa. Hirssi kuuluu heidän perusruokavalioonsa. Hirssistä valmistetaan höyryttämällä pyöryköitä,
joita syödään linssien ja pinaatin kera. Ruokavaliota täydentävät sekä kypsät että raa’at hedelmät, hunaja, pehmeät bambun
versot ja juuret. Ruoat säilyvät kylminä bambun ontoissa kannoissa. Soligat ovat ruokavalionsa ansiosta onnistuneet torjumaan
modernin yhteiskunnan sairauksia, kuten diabetesta ja verenpainetautia.
Soligat synnyttävät kyykyssä. ”Naisen laittaminen synnyttämään selällään sairaalavuoteessa palvelee vain lääkäreitä, jotka
hoitavat synnytystä, eikä synnyttävää naista”, sanoo tohtori Surdarshan, joka on täysin vakuuttunut kyykyssä synnyttämisen
paremmuudesta. Edesmennyt Jalesiddamma, soligojen yhteisön matriarkaalinen kätilö, osasi kääntää vauvan kohdussa,
jos se oli synnytyksessä väärässä asennossa. Hän tiesi, minkälaisia yrteistä valmistettuja juomia ja sekoituksia piti käyttää
raskauden jokaisena kuukautena. ”Hän määräsi yrttijuomia, -sekoituksia ja -suihkeita tunnustelemalla raskaana olevan naisen
päätä, hiuksia, niveliä ja kynsiä sekä tutkimalla naisen silmiä, ihoa ja kävelytyyliä. Jalesiddamman taidot ovat paras esimerkki
perinteisestä odottavien äitien viisaudesta”, rehtori Ramachar sanoo. Jalesiddamman tyttärelleen jättämät taidot ovat jääneet
valtavirran gynekologeilta huomioimatta.
Intialainen media on laiminlyönyt kehitysjournalismin. Se voisi tuoda alkuperäiskansojen parhaat käytännöt suuren yleisön
tietoisuuteen. Vastuullinen media voisi hyvinkin estää Maailman kauppajärjestön TRIPS-sopimuksen kaltaiset diktatoriset
määräykset, joilla ”traditionaalista viisautta on patentoitu yhtiöille”.
Soliga-kansan harjoittaman maatalouden parhaisiin käytäntöihin kuuluvat orgaaninen viljely ja omavarainen sekaviljely. He
käyttävät omia siemeniä. Maata ei muokata kyntämällä vaan kuokkimalla. Soligat inhoavat erilaisten kemiallisten torjunta-aineiden
ja lannoitteiden käyttöä. He käyttävät sienten torjunta-aineina kalsiumia ja kalkkivettä, naudan virtsaa sekä veteen sekoitettua
kurkumaa. ”Vaikka kansalaisjärjestöt ovat yrittäneet opettaa soligoille uusia maataloustekniikoita, he eivät hyväksy muita kuin
perinteisiä viljelymenetelmiään”, rehtori Ramachar kertoo. Yksi kiehtova piirre soligojen viljelyssä on heidän traditionaalinen
tietonsa toisiaan täydentävien kasvien käytöstä sekaviljelyssä. Jos tuholaiset hyökkäävät yhden kasvin kimppuun, toisen kasvin
tuholaisista tulee niiden saalistajia. ”Esimerkiksi sinapin viljely hävittää useiden vihannesten tuholaisia”, Ramachar sanoo.
Soligojen mielestä monokulttuuri on tuomittu epäonnistumaan. He uskovat, että kukkivat mehiläisiä houkuttelevat kasvit
edistävät pölytystä ja auttavat keräämään soligojen siemenpankkiin parhaimman mahdollisen geneettisen monimuotoisuuden.
Estääkseen norsuja tuhoamasta viljelyksiä he turvautuvat perinteisiin menetelmiin norsujen pelottelemiseksi. Puiseen ristiin
sidotaan vaatteita, jotka heiluvat tuulessa, tai mudasta muovataan kalsiumilla tahrittuja ruukkuja, jotka muistuttavat ihmisen
päätä. Tehokkaana pidetään myös menetelmää, jossa pelipurkkiin laitetaan kivi ja reiät köydelle. Kun köyttä vedetään, siitä
syntyvä meteli pelästyttää norsut pois.
Soligat kylvävät siemenet ennen ukkosmyrskyjä ja raekuuroja, jotka edeltävät monsuuneja. He suojelevat maaperää
muokkaamalla enintään viisi senttimetriä maaperän pintakerrostumaa viljelyksilleen. Rikkaruohoista tehdään lannoitetta. Soligat
pystyvät ennustamaan tulevan satonsa aika tarkkaan monsuunien ja sään vaihteluiden perusteella.
Hengellinen yhteys luontoäitiin
Jos hallitus painostaisi soliga-kansan muuttamaan uudelle aluelle, sen olisi kaikista vaikeinta katkaista soligojen hengellinen
yhteys metsään. Soligat pyytävät jumalaltaan, ikivanhalta isolta champak-puulta (Dodda Sampige Mara), että heidän

ekosysteeminsä pysyisi kunnossa läpi vuoden, ja että he saisivat hyvän sadon sekä monsuunin. He rukoilevat myös oman
hyvinvointinsa puolesta. Rukoillessaan he vakuuttavat kunnioittavansa, puolustavansa ja suojelevansa kotiaan – Billigiri Hillsin
metsiä – sekä elävänsä yksinkertaista elämää täyttääkseen jumalalleen antamat lupaukset.

Dodda Sampige Mara on soliga-kansalle jumalan inkarnaatio ja yhteisön omatunnon vartija. Jos soligojen välillä puhkeaa kiista,
he kokoontuvat puun juurelle, jossa valehtelija tai syytetty tunnustaa rehellisesti tekonsa. Kokoontuminen Dodda Sampige
Maran juurelle edustaa soligojen korkeinta oikeutta heidän Nyaya-oikeusjärjestelmässään. Se on tehokas ja toimiva oikeuslaitos,
vaikka ei olekaan täysin demokraattinen.
Soligat rukoilevat maidensa, viljelystensä sekä perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Jokaisella suvulla on omat
rukouspaikkansa, mutta Dodda Sampige Mara on heidän ylin jumalansa. Varovaistenkin arvioiden mukaan puu on ainakin 600
vuotta vanha. Soligat itse uskovat, että ylimmän jumalan inkarnaationa puu on vähintään 1500 vuoden ikäinen. Lähellä Dodda
Sampige Maraa sijaitsee sen nuorempi versio, jota kutsutaan nimellä Chikka Sampige Mara. Se tarkoittaa yksinkertaisesti vain
pienempää champak-puuta.
Soligojen erottaminen tästä ylimmän jumalansa inkarnaatiosta ja uudelleensijoittaminen jonnekin muualle olisi käsittämätöntä
ja loukkaavaa. Tuo usko voi tehdä mahdottomaksi heidän sopeuttamisensa valtakulttuuriin. Jokaisella suojellulla metsäalueella
Intiassa on yksi Dodda Sampige Maran kaltainen uskonnollinen pyhiinvaelluspaikka.
Kalgudit (kivitemppelit) ovat soliga-kansan muinaisia hautapaikkoja. Jokaisella suvulla on oma hautapaikkansa. Erittäin pyhinä
pidetyt paikat sijaitsevat syvällä metsissä. Kun lähdimme seitsemän hengen seurueessa käsi kädessä metsään etsimään
hautapaikkaa, eksyimme kolmesti, vaikka meitä johdatti soliga-kansan jäsen. Metsän kasvusto oli liian tiheää. Pelkäsimme
aiheuttaa pienintäkään ääntä kulkiessamme: vähäinenkin lehtien rasahdus voisi säikyttää mustakarhut, apinalaumat ja norsut,
jotka ovat tottumattomia ihmisen läsnäoloon. Kun vihdoin löysimme hautapaikan – vain vaatimattoman kasan kiviä, jotka
yhdessä vainajan maallisen omaisuuden kanssa kertovat että paikka on hautakivi – tunsin emotionaalista yhteyttä esi-isiini ja
omaan syntyperääni.
Jokaisen vainajan sielu saa muistokseen oman kiven. Sopivan kiven etsintään voi mennä viikkoja. Hautajaisia lykätään siihen
saakka, kunnes oikeanlainen kivi löytyy. Kun se löytyy, koko suku kokoontuu valmistamaan suuren yhteisen juhla-aterian.
Yhteisen ruokailun jälkeen keskustellaan pakanajumalien kanssa vainajan sielun puolesta: ”hyväksy yksi meistä joukkoosi, älä

hylkää tätä sielua, anna meille anteeksi, jos olemme tehneet väärin”.
Malini Shankar
Kirjoittaja kiittää seuraavia tahoja tuesta, yhteistyöstä ja vieraanvaraisuudesta:
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 Karnatakan metsähallinnon virallinen yhteistyö kirjoitushankkeen toteutuksessa
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Liite 1: Agrodiversiteetti soliga-kansan ruokavaliossa
Tohtori Sudarshan kertoo Soliga-kansan ruokavaliosta Vivekananda Girijan Kalyana Kendra -järjestön esitteessä Our Forests,
Our Lives: ”Heidän perinteiseen ravintoonsa kuuluu 21 lajia vihreitä lehtikasveja, kahdeksan lajia juurimukuloita, 14 lajia hedelmiä,
kahdeksan lajia siemeniä, neljä lajia kukkia, seitsemän lajia sieniä, kymmenen erilaista maustetta sekä neljä erityyppistä
hunajaa. He viljelevät viittä eri viljalajia, viittä lajia palkokasvia, viittä lajia juurimukuloita, kahta lajia öljysiemeniä ja viittä lajia
vihreitä lehtikasveja. Kokojyvät jauhetaan ja käyttöä varten. Soligat syövät myös palkokasveja ja vihanneksia. Karkeiden viljojen
käyttämisen vuoksi heidän ravintonsa on erittäin kuitupitoista, mikä torjuu paksusuolen syöpää, umpilisäkkeen tulehdusta
sekä ummetusta. Vihreistä lehtikasveista soligat saavat A-vitamiinia ja rautaa. Amaranthus on yleisimmin käytetty lehtikasvi
– sekä varsi että lehdet käytetään. Soligojen ruokavaliossa on hyvin vähän rasvaa, ja siksi liikalihavuus on lähes tuntematon
heidän yhteisössään. He syövät paljon jamoon-hedelmää eli Intian karhunvatukkaa (Syzygium cumini), josta saadaan tarvittava
foolihappo punasolujen tuotantoa varten erityisesti potilailla, joilla on sirppisoluanemia. Soligojen ruoka ei sisällä lainkaan
torjunta-aineita.”
Liite 2: Soligojen suhde metsiin
Soliga-kansan vanhimpien mukaan villieläinten, erityisesti norsujen, määrä on selvästi vähentynyt. Metsähallinto on raivannut
alueella kasvavia ruohikkoja monokulttuuristen metsäistutusten tieltä. Kun alueen endeemistä biodiversiteettiä manipuloidaan,
se vaikuttaa alueen agrometeorologisiin olosuhteisiin. Alueen luonnonhistorian mukainen luonnon käyttäytyminen muuttuu,
millä on traumaattisia seurauksia luonnolle. Metsähallinto kuitenkin yrittää paikata monokulttuurisilla metsäistutuksilla alueita,
joilta metsät on hävitetty. Vaikka yhden lajin viljelyksillä on huono maine, niistä voi olla jonkin verran hyötyä esimerkiksi maan
ravinnetason parantamisessa. Soligojen vanhimpia voitaisiin palkata metsänhoidon opettajiksi alan koulutuslaitoksiin. Se voisi
olla joustava tapa integroida soligat valtavirran yhteiskuntaan.
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Adivasien asema Natya Chetanan Boli
(Uhraus) –näytelmän valossa
Satu Ranta-Tyrkkö

Tässä artikkelissa käsittelen Orissan osavaltiossa Itä-Intiassa toimivan Natya Chetana -teatteriryhmän vuonna 2001 esittämää
näytelmää Boli (Uhraus). Näytelmä kommentoi useita ajankohtaisia kysymyksiä ja heimoväestön (adivasien) asemaa. Vaikka
itse näytelmä on ﬁktiivinen, näytelmässä kuvatusta heimosta voi löytää joitakin yhtäläisyyksiä Kutia Kond –heimoon. Kukaan
esittäjistä ei kuitenkaan ollut adivasi, eikä heimoväestön edustajia konsultoitu näytelmän tekoprosessina aikana. Näytelmä
käykin yhdeksi esimerkiksi (tässä tapauksessa teatterin keinoin välitetystä) adivasimyönteisestä puheenvuorosta paikallisessa
yhteiskunnallisessa keskustelussa. Laajemmin näytelmää voi tulkita myös analyysina marginalisoitujen vähemmistöjen asemasta sekä kannanottona kansalaisuutta, valtiota, perinteitä ja modernia koskevaan keskusteluun. Toisin kuin usein aktivistipolitiikassa, Natya Chetanan puheenvuoro ei ollut ensisijaisesti johtaville poliitikoille tai hallintovirkamiehille suunnattu. Vaikka niin
sanotun valtaväestön näkökulmasta asiaa ei erityisemmin korosteta, monietnisessä ja monikulttuurisessa Intiassa jokainen kuuluu väistämättä johonkin kulttuuriseen, kielelliseen, luokkaan tai kastiin perustuvaan vähemmistöön, myös hyväosaiset (esim.
Pandey 2006). Boli haastoi verraten tavallisia keskiluokkaisia orissalaisia pohtimaan paitsi adivasien asemaa, myös omaa paikkaansa yhteiskunnassa. Näytelmän kaltaisia puheenvuoroja voi pitää merkittävinä myös adivasien kannalta. Puolustaessaan
elämäntapaansa, kulttuuriansa, ja oikeuttaan valintojen tekemiseen adivasit tarvitsevat muiden ryhmien ymmärrystä ja tukea.
Artikkeli perustuu Natya Chetanan luona väitöstutkimustani (Ranta-Tyrkkö 2009) varten tekemääni kenttätyöhön. Siinä pyrkimykseni on ollut ymmärtää Natya Chetanan teatterityötä sosiaalityönä. Artikkelin aluksi esittelen lyhyesti Natya Chetanaa. Sen
jälkeen kerron Boli-näytelmän juonen pääpiirteissään. Lopuksi käyn läpi näytelmässä esiin nostettuja kysymyksiä ja niiden laajempia yhteiskunnallisia yhtymäkohtia.
Natya Chetana
Natya Chetana, suomeksi Tietoisuuden Teatteri, on vuodesta 1986 toiminut orissalainen teatteriryhmä, joka pyrkii toimimaan
myös pienimuotoisena kulttuurikeskuksena. Ryhmän ydinjoukko koostuu kourallisesta vapaaehtoisia, joiden kokopäiväinen sitoutuminen työhön on mahdollista ryhmän tarjoaman pienen ruokarahan ja majoituksen turvin. Teatterin tekemisen ohella he
huolehtivat ryhmän pyörittämiseen liittyvistä käytännön asioista. Varsinaisiin näytelmäproduktioihin rekrytoidaan lisäksi tarvittava määrä vapaaehtoisia etenkin näyttelijöiksi. Aktivistipolitiikan, teatterin ja sosiaalityön välimaastossa toimivan ryhmän tavoitteena on tehdä teatteria paikallisten ihmisten elämää koskevista ajankohtaisista kysymyksistä. Näytelmien kautta pyrkimys on
”häiritä katsojien mieltä” ja sitä kautta haastaa heidät pohtimaan omaa paikkaansa ja toimintatilaansa yhteisössään ja laajemmin
yhteiskunnassa.
Natya Chetana on vuosien varrella kehittänyt kaksi teatterimuotoa, joihin se sovittaa esityksensä. Ryhmän maaseutukylien
yleisöille tekemä polkupyöräteatteri (cyco theatre) on saanut nimensä maaseutukiertueilla käytettävistä kulkuneuvoista, polku-

pyöristä. Noin puolen tunnin mittaisista lyhyistä näytelmistä ei tiedoteta etukäteen, vaan esitykset on tarkoitettu yllätysiskuiksi
kylien elämänrytmiin sopivina ajankohtina, esimerkiksi ihmisten palatessa töistään kotiin. Kaupungeissa ryhmä pyrkii tavoittamaan pitkälti keskiluokkaista yleisöä tekemällä ”intiimiteatteria” (intimate theatre); intiimiä koska Natya Chetana pyrkii tulemaan
lähelle katsojiaan. Auditorioiden ohella Natya Chetana on valmis esiintymään myös tarkoitukseen sopivilla kattotasanteilla tai
kaupunkien keskusaukioilla. Noin puolentoista tunnin mittaisia näytelmiä mainostetaan etukäteen ja useimmiten esityksiin myydään lippuja. Ulkoilmaesityksissä vähävaraisemmat katsojat voivat lisäksi seurata esityksiä maksullisten istumapaikkojen sivusta tai takaa. Ryhmä esiintyy osavaltion virallisella kielellä, oriaksi, mutta koska Orissassa puhutaan kymmeniä muitakin kieliä,
visuaalisuuteen panostava ja fyysiseen näyttelijäntyöhön sekä alueen perinteisiin esitysmuotoihin perustuva estetiikka pyrkii
avaamaan näytelmien sisältöä myös kieltä taitamattomille.
Harjoitus- ja esitysprosessi
Vuonna 2001 Natya Chetana useamman vuoden kestänyt yhteistyö Norjalaisen Noradin kanssa päättyi sovitusti Noradin rahoittamaan intiimiteatterinäytelmän tekoon ja esityskiertueeseen. Koska Natya Chetanan vakituinen joukko oli liian pieni näytelmän
tekemiseen, lokakuun alussa Natya Chetana kutsui lehti-ilmoituksella ja julistein näyttelemisestä kiinnostuneita vapaaehtoisia
pääsykokeisiin. Tärkeimpinä valintakriteereinä olivat kyky ja halu ryhmätyöhön, valmius sitoutua koko produktion ajaksi, sekä
ilmaisutaidolliset kyvyt. Tällä tavalla produktioon saatiin kymmenkunta nuorta miestä. Muutaman päivän viiveellä vapaaehtoisten joukko kasvoi Natya Chetanan kontaktien ansiosta kolmella nuorella naisella, ja harjoitusten jo käynnistyttyä mukaan liittyi
vielä yksi lapsinäyttelijä. Vapaaehtoisia motivoi rakkaus teatteriin, halu saada kokemusta teatterityöskentelystä ja esiintymisestä
ylipäätään, sekä Natya Chetanan maine ja työskentelyideologia.
Ensi-iltayleisöä, naisten puoli. Taaempana tuoleja kutsuvieraille

Näytelmä koostettiin ja harjoiteltiin maaseudulla Natya Chetanan muutamasta rakennuksesta koostuvassa ”teatterikylässä”
reilussa kuukaudessa. Usein aamukuudesta liki puoleenyöhön kestävät harjoituspäivät olivat tiivistahtisia. Natya Chetanan
ideologian mukaisesti teatterileiristä sulkeutui eräänlainen yhteiselämän minilaboratorio. Arkisen yhteiselämän osana opeteltiin
esimerkiksi mitä tarkoittaa, että kukaan ei ole toisia ylempi tai alempi, ei herra eikä palvelija. Varsinaista näytelmätyöskentelyä
pohjustettiin ja tuettiin jooga-, tanssi-, ääni- ja improvisaatioharjoituksilla, herättelemällä kutakin osanottajaa pohtimaan omaa
suhdettaan teatterin tekemiseen ja teatterin erilaisiin rooleihin yhteiskunnassa, sekä analysoimalla yhteiskuntaa ja kulttuuria yhdessä ja erikseen. Vaikka Natya Chetanan johtaja Subodh Pattnak toimi teatteriprosessin pääasiallisena vetäjänä ja näytelmän
ohjaajana, valmiiksi näytelmäksi asti yhdessä työstettävä käsikirjoitusluonnos valittiin äänestämällä kaikkien kirjoituksista. Myös
lopullinen roolijako tehtiin leiriläisten ehdotusten pohjalta. Kun näytelmä oli viittä vaille valmis, sitä katsomaan kutsuttiin Natya
Chetanan pitkäaikaisista ystävistä, kulttuuri-ihmisistä ja yhteiskunnallisista aktivisteista koostuva ”kriitikkoraati”. Heidän palautteensa perusteella muun muassa näytelmän loppuratkaisua muutettiin vielä viime hetkellä. Valmiin näytelmän ensi-iltayleisönä
olivat Natya Chetanan teatterikylän lähialueen asukkaat.
Varsinaiseen kiertueeseen kuului kymmenkunta esitystä eri puolilla Orissaa. Esitysareenat vaihtelivat kaupunkien keskusaukioista teatterisaleihin ja gandhilaisen järjestön ylläpitämästä lastenkodista suuren terästehtaan työntekijäyhdistyksen iltatilaisuuteen. Natya Chetana ei työskentele yksin, vaan onnistuneet kiertueet perustuvat siihen että ryhmällä on paljon kontakteja
teatteri-esityksistä kiinnostuneisiin paikallisiin ryhmiin ja yhdistyksiin. Paikallinen kumppani auttaa esityspaikan varaamisessa,
mainostamisessa, järjestämällä ryhmälle muonitusta ja parhaassa tapauksessa myös tilan virkistäytymistä ja levähtämistä varten. Paikallisten järjestäjien avusta huolimatta kiertue-elämä oli hektistä ja etenkin aluksi uuvuttavaa. Päivät noudattivat samaa
kaavaa: Aamulla esityspaikalle, päivä esiintymislavan ja lavasteiden rakentamista, illalla esitys, lavan ja lavasteiden purku ja
pakkaus, illallinen, sitten kiertuekulkuneuvoksi vuokratulla bussilla kuoppaisille teille kohti seuraavaa paikkakuntaa. Bolin esitykset menivät pääsääntöisesti hyvin. Yleisö oli innostunutta ja paikalliset sanomalehdet kirjoittivat näytelmästä ja sen esiin nostamista kysymyksistä. Teatterillisten ansioiden arvioinnin ohella näytelmä koettiin kommentiksi adivaseja ja heidän asemaansa
koskevaan keskusteluun. Kiertueen päätyttyä esiintyjäjoukko kokoontui vielä teatterikylään arvioimaan takana olevaa prosessia
sekä kirjoittamaan siitä asianmukaiset raportit.

Valo- ja äänimies työssään

Näyttämö ja lavastus
Natya Chetana ei käytä esityksissään sivuverhoja tai monimutkaista valaistusta. Kohtaukset vaihtuvat toisiksi yksinkertaisten lavasteiden ja näyttelijäntyön avulla; juonen kuljettamiseen ei tarvita isoja lavastuksen muutoksia tai pimennyksiä. Vaikka näyttämön perusratkaisu säilyy koko ajan samana, katsojan on helppo ymmärtää missä ympäristössä kulloinenkin kohtaus tapahtuu.
Bolin lavastus koostui bambusta tehdyistä rakenteista, jotka oli päällystetty karhealla kankaalla (kuva). Rakennelma toimi samaan aikaan sekä kukkulana että majana. Näyttämölle oli mahdollista tulla joko majasta tai vuorelta, ja vuoren rinnettä oli
mahdollista nousta tai laskeutua kuin polkua pitkin. Näyttämön lattiatasolla polku johti majaan, mutta toimi myös näytelmässä
keskeisenä rautatietyömaana. Koska näytelmä sijoittui vuoristoiseen metsään, pitkin näyttämöä oli vihreällä kankaalla merkittyjä
bambukeppejä symboloimassa puita. Dialogin ja näyttelemisen ohella tärkeä rooli näytelmässä oli rummutuksella, jonka rytmin
ja intensiteetin vaihtelu tahditti näytelmää.
Näytelmän juonenkulku
Näytelmän nimi Boli tarkoitta uhria tai uhrausta. Näytelmän kontekstissa uhraus liittyi sekä ihmisuhreihin että Intiassa korkeassa
kurssissa olevaan ajatukseen itsensä uhraamisesta jonkin korkeamman päämäärän edistämiseksi. Ihmisten uhraaminen on
monien, myös eurooppalaisten, kulttuurien historiasta tiedetty käytäntö, joka Intiassa liitetään etenkin Itä-Intiaan, myös Orissaan. Vaikka ihmisuhrit on kielletty, uhraaminen on mieltä kiehtova aihe, ja sen huhutaan jatkuvan salassa osana nykyisiäkin
jumalattaren palvontaan liittyviä rituaaleja (esim. Ferrari 2005). Näytelmän ohjaaja, Natya Chetanan johtaja Subodh Pattnaik
selitti, että eläimiä ja mahdollisesti myös ihmisiä uhrataan, koska jumalattaren uskotaan haluavan verta. Jos jostain löydetään
ihmisen tai eläimen ruumis ilman päätä, kyseessä uskotaan olleen tällainen boli, uhri. Toisaalta Intian itsenäisyysliikkeessä
monet ajoivat pyyteettä itsenäisyyttä ja sen vaatimia poliittisia ja yhteiskunnallisia muutoksia sen sijaan että olisivat keskittyneet
omien etujensa turvaamiseen. Mahatma Gandhi kutsui tätä termillä swarthara boli, oman itsekkyytensä uhraaminen.
Näytelmä alkaa kohtauksella, jossa heimoväestöön kuuluvat mies ja nainen kantavat kuollutta lasta. Nainen itkee kovaan ääneen. He nousevat vuoren rinnettä kunnes katoavat sen taakse.
Aluetta vaivaa nälänhätä. Useita heimoväestöön kuuluvia ihmisiä on kuollut nälkään. Oikeuslaitos ja hallitus kiistävät nälkäkuolemat ja väittävät niiden johtuvan sopimattomasta ruoasta: ruumiinavausten perusteella menehtyneet olivat ennen kuolemaansa syöneet mangon siemeniä, joiden tiedetään olevan ihmiselimistölle sopimattomia. (Orissassa mangon siemenet ovat
nälänhädän ja köyhyyden symboli: niistä yritetään tehdä ruokaa jos mitään muuta ei ole saatavilla tai saatavilla olevaan ei ole
varaa.) Osavaltion ministeri vierailee nälkäalueella. Hänen mairea esiintymisensä ei kuitenkaan vakuuta nälkäisiä ja vihaisia
väkijoukkoja. Ministerin on paettava paikalta. Hän pelastautuu korkean virkamiehen kanssa yhteen kylän majoista. Kun majan
asukkaat (näytelmän alussa nähty kuollutta lasta kantanut pari) lopulta ymmärtävät keitä yllättävät vieraat ovat, he kertovat
että heiltä on juuri kuollut lapsi nälkään. He rukoilevat ministeriä ottamaan heidän vielä elossa olevan poikansa palvelijakseen.
Palkkaa ei tarvitse maksaa, riittää kun poika saa vaikka vain tähteitä syödäkseen. Mahdollisuus ilmaiseen palvelijaan houkuttaa
ministeriä, mutta virkamies varoittaa, että pojan ottamisesta voi seurata syyte lapsityövoiman käytöstä. Kun poliisi tulee kertomaan että vaara on ohi, ministeri ja virkamies poistuvat pitämään lehdistötilaisuutta. Kyläläisten raivo ei ole laantunut. Ministerin
on poistuttava alueelta.
Seuraavassa kohtauksessa ministeri on hermostuneena kotonaan. Vierailu nälänhädän koettelemalle alueelle oli epäonnistunut. Hän on kieltänyt häiritsemästä itseään millään tavoin. Yllättäen ministerin matkapuhelin soi, ja hetken mielijohteesta hän

vastaa puheluun. Pian sisään marssii mies salkku kädessään. Hän ehdottaa rautatien rakentamisesta nälkäalueelle. Hanke
takaisi nälkäisille työtä ruokaa vastaan. Jotta hanke voisi onnistua, ministerin pitäisi matkustaa Delhiin ja neuvotella muutoksia
jo sovittuihin päätöksiin. Sen ei pitäisi olla vaikeaa. Muutokset on helppo perustella asiasta varta vasten tehdyllä survey-tutkimuksella, eikä pahitteeksi ole myöskään miehellä oleva salkullinen rahaa. Rahasalkku saa ministerin täysin pauloihinsa ja hän
on heti hankkeen takana. Hän huomaa hädin tuskin kysyä, miksi mies on tullut hyvine ideoineen ja rahoineen ministerin luo.
Lopulta asiat loksahtavat kohdalleen. Jos rautatiehanke toteutuu, miehestä tulee rakennustyömaan johtaja. Ministeri ottaa rahat
ja lentoliput ja lähtee saman tien lentokentälle. Metsässä adivasit kuulevat helikopterin äänen ja tulevat katsomaan korkealla
lentävää konetta.
Seuraavaksi nälkäalueen adivasit raivaavat metsää rautatietyömaan tieltä iloisesti, laulun ja tanssin tahtiin. Myös työmaan
johtaja, idean ministerille esitellyt mies, ja hankkeen insinööri ovat paikalla. Työt keskeyttää kuitenkin viereiselle kukkulalle rummuttajansa kanssa saapunut heimopappi. Hän on Metsän Äiti –jumalattaren edusmies. Vihainen pappi syyttää paikalla olevia,
peloissaan maahan heittäytyneitä adivaseja äitinsä, metsän, surmaamisesta. Häiriön syytä katsastamaan tullut työmaan johtaja selittää heimopapille, että kyseessä on valtion työmaa jonka tarkoituksena on auttaa nälkää näkeviä ihmisiä. Heimopappi
toteaa tylysti, ettei työmaalla ole temppelin hyväksyntää. Sen saamisen ehtona on, että alueen kyläläisille järjestetään päivän
mittainen juhla, jota varten on teurastettava 50 kanaa. Lisäksi tarjolla on oltava riisiä ja paikallista viinaa. Punnittuaan asiaa työmaan johtaja päättää suostua heimopapin vaatimuksiin, kunhan hänen itsensä ei tarvitse osallistua juhlaan. Heimopappi tanssii
tyytyväisenä takaisin metsään.
Sovittu juhla alkaa heimopapin suorittamilla hurjilla rituaaleilla. Pappi vaipuu transsiin ja kyläläiset näkevät, miten Metsän Äiti
menee heimopappiin. Pelokkaat kyläläiset rentoutuvat vasta papin poistuttua paikalta.
Seuraavaksi kuuluu kevyttä rummutusta. Adivasityöläiset kokoontuvat alakuloisina työmaan johtajan luo. He ovat saaneet tietää,
että seuraavaksi vuorossa oleva rautatiesilta rakennetaan monitoimikoneiden avulla, eikä päivätyöläisiä enää tarvita. Adivasit
rukoilevat työmaan johtajaa puhumaan puolestaan hallitukselle, jotta heitä ei syrjäytettäisi. Johtaja nauraa heidän ehdotuksilleen. Ilmassa on jännitystä, mutta lopulta työläiset poistuvat paikalta raihnaisen oloisina, ikään kuin heistä olisi hetkessä tullut
hyvin vanhoja.
Monitoimikoneiden lähestyessä työmaata adivasit istuvat yhtenä rintamana maassa koneiden tiellä. Toisen koneen kuljettaja
pysähtyy ja vaatii adivaseja antamaan tietä. Adivasit vastaavat pysyvänsä paikoillaan. He ovat niin köyhiä, ettei heillä ole mitään
menetettävää. Jokaisen perheenjäseniä on kuollut nälkään. Työmaan johtaja saapuu paikalle ja vaatii adivaseja poistumaan.
Kun nämä nauravat hänelle, hän lähtee pois ja palaa hetken kuluttua kahden poliisin kanssa. Neuvoteltuaan adivasien kanssa
poliisit toteavat että jonkun täytyy johtaa heidän vastarintaansa. Koska poliisien päämajastaan saamat ohjeet kieltävät ehdottomasti väkivallan käytön, ainoa vaihtoehto on suostua kompromissiin. Työmaan johtaja myöntyy vastahakoisesti, ja käskee
adivasien ilmaantua töihin seuraavana aamuna. Adivasit riemuitsevat voitostaan.
Päästyään takaisin töihin adivasit työskentelevät hyvillä mielin laulun tahtiin. He kantavat tanssien valkoisia koreja, joista rakentuu nopeasti korkea pilari. Kapinassa adivasien johtajaksi noussut mies asettaa viimeisen korin. Samassa koko rakennelma
romahtaa hänen päälleen. Pian selviää, että tuskaisesti valittava mies on vakavasti loukkaantunut. Hänet kannetaan pois.
Insinööri syyttää työläisiä: ”Tämän vuoksi haluamme käyttää koneita!” Yksi adivaseista (kuolleen pojan isä) huutaa: ”Nyt ymmärrämme hallituksen suunnitelman. Me emme halua kuolla, haluamme elää!” Adivasit jättävät työmaan. Heidän lähdettyään
insinööri hykertelee tyytyväisenä: ”Suunnitelmani toimi paremmin kuin hyvin!”

Haamut ovat tulleet noutamaan työmaan johtajaa

Adivasit ovat allapäin ja kärsiviä. Jokaisella on tuskia. Pilarin sortuessa
loukkaantunut mies menetti toisen jalkansa, eikä pysty liikkumaan kuin
bambukepin tukemana hyppien. Rautatiesilta sitä vastoin edistyy hyvää
vauhtia. Monitoimikoneenkuljettajat tanssivat sillan paikalleen intensiivisen
rummutuksen tahdissa. Se on valmis! Insinööri ja työmaan johtaja tulevat
tyytyväisinä katsomaan siltaa. Yhtäkkiä kumeat jyrähdykset vavisuttavat
maata. Maan täristessä sillan tukipilarien osat (korit) lentävät ylös ja alas:
silta sortuu! Hetken on täysin hiljaista. Sitten maahan paiskautuneet ihmiset nousevat yksi kerrallaan varovasti ylös ja yrittävät käsittää mitä on
tapahtunut. Adivasit ovat sekä järkyttyneitä että toiveikkaita: Tarkoittaako
onnettomuus, että heille on jälleen työtä? Työmaan johtaja saa raivokohtauksen. Hän syytää insinööriä vääristä tekniikka- ja materiaalivalinnoista.
Insinööri taas syyttää johtajaa liiallisesta välistävedosta. Miehet syyttävät
toinen toistaan, kunnes insinöörin mitta on täysi. Hän sanoo itsensä irti ja
lähtee. Työmaan johtaja huutaa hänen peräänsä, ettei insinööri voi vain
häipyä nyt, ja määrää vartijat ottamaan hänet kiinni.
Työmaan johtaja on pois tolaltaan. Hän etsii lohtua viinasta, ja heittäytyy
humalassa suorastaan runolliseksi. Yhtäkkiä hän huomaa kahden kummituksen (pitkiä, puujaloilla kulkevia naamioituneita hahmoja) lähestyvän.
Haamut ovat sillan romahtaessa kuolleiden monitoimikoneiden kuljettajien
henkiä. He pitävät työmaan johtajaa syypäänä siihen, että heidän perheillään ei ole enää elättäjää, ja haluavat tämän mukaansa. Työmaan johtaja
on seuraamaisillaan heitä, mutta havahtuu sitten ja päättää jäädä siihen
missä on. Myöhemmin vartijat löytävät tajuttoman johtajan. Toinen vartijoista jää huolehtimaan johtajasta toisen lähtiessä hakemaan apua.
Paluumatkalla metsässä vartijan seurana on työmaan johtajan isä. Vähine
tavaroineen ja khadi-vaatteineen tämä näyttää Mahatma Gandhin seuraajan perikuvalta. He pysähtyvät vuoren huipulle katsomaan maisemaa. Vartija valittelee metsässä olevan työmaan epämukavuutta ja tylsyyttä, mutta
isä on tyytyväinen näkemäänsä, ja kertoo pitävänsä enemmän metsästä ja sen asukkaista kuin nykyisestä maailmanmenosta.
Mutta mitä nyt? Yhtäkkiä isä näkee kauempana metsässä suuren joukon tuskissaan kouristelevia adivaseja. Vaikka vartija ei,
outoa kyllä, näe eikä kuule heitä, hän huolestuu: alueen ihmiset ovat hyvin väkivaltaisia. Jos he tietäisivät että vanha mies on
rautatietyömaan johtajan isä, he eivät epäröisi surmata tätä. Isä ei piittaa vartijan varoituksista vaan kulkee ympäriinsä huolestuneen ja tarkkaavaisen oloisena. He jatkavat matkaa.

Heimopappi on tullut tapaamaan rautatietyömaan johtajaa tämän majapaikkaan vakuuttaakseen, että jos Metsän Äiti saadaan
suopeaksi rautatiehankkeelle, hän suojelee siltaa. Johtaja syyttää heimopapin olevan samanlainen petturi kuin muutkin. Nyt
puolestaan heimopappi raivostuu, ja korostaa tulleensa paikalle vain ja ainoastaan heimonsa vuoksi, ei henkilökohtaisen hyödyn vuoksi. Asia nyt vain on niin että suojatakseen siltaa Metsän Äidin on saatava ihmisuhri. Johtajan huutaa papille, että tämän
on paras häipyä. Samassa johtajan isä tulee ulos majasta. Hän ei kiinnitä huomiota sen paremmin pappiin kuin poikaansakaan,
vaan kulkee kaikessa rauhassa puun luokse ja rukoilee sen luona kuin olisi temppelissä, siunaa itsensä, ja palaa takaisin sisälle. Pappi on seurannut isää herkeämättä, ja pohtii, voisiko tämä olla jopa suurempi shamaani kuin hän itse. Sitten pappi palaa
takaisin ihmisuhriin. Jos työmaan johtaja maksaa hänelle 10 000 rupiaa, hän järjestää uhrin. Johtaja toteaa papin olevan mieletön, mutta kysyy sitten, olisiko joku todella valmis uhrattavaksi. Pappi käskee jättää asian hänen huolehdittavakseen. Yllättäen
johtaja luopuu aiemmasta vastarinnastaan ja suostuu. Pappi tanssii ilakoiden tiehensä.
Jo aiemmin nähty adivasipoika ja isä leikkivät piilosta. Isä nappaa pojan kiinni ja syliinsä. Heimopappi tulee tapaamaan heitä.
Hän on kiinnostunut pojasta. Keskusteltuaan aikansa pojan isän kanssa, tämä lopulta suostuu, ja pappi ottaa pojan mukaansa.
Yhtäkkiä lava on täynnä adivaseja jotka tarjoavat lapsiaan (nukkeja) papille. Pappi pitäytyy päätöksessään ottaa poika. Muut
paitsi pojan isä poistuvat näyttämöltä. Näyttämön valtaa hidas, melankolinen musiikki. Isä makaa silmät suljettuna. Pojan äiti
saapuu keräämästä polttopuita. Hän yrittää ravistella isän hereille. Tämä on voimaton, murahtelee vain yksitavuisia vastauksia
äidin kysymyksiin. Lopulta isä onnistuu kertomaan, että hän on antanut heidän poikansa pois. Äiti purskahtaa kyyneliin. Molemmat itkevät. Lopulta äiti vaatii että poika on haettava takaisin. Hän lähtee päättäväisesti matkaan ja isä seuraa häntä.
Heimopappi ja poika saapuvat rautatietyömaan johtajan talolle. Yhtäkkiä johtajan isälle valkenee mistä on kyse. Selittelyt eivät
auta, isä on saanut tarpeekseen. Hän kerää tavaransa ja lähtee. Heimopappi muistuttaa johtajaa tehdystä sopimuksesta: on
myöhäistä perääntyä. Uhraus tapahtuu aamunkoitteessa. Nyt pojan on aika peseytyä ja saada kunnollinen viimeinen ateria.
Pappi lupaa olla paikalla aamun sarastaessa. Ennen lähtöään hän herättää pojan syömään. Tämä syö ja syö, ja lopulta pappi
johtaa pojan lautasesta kuljettamalla pois näyttämöltä.
Sillä välin rautatietyömaan johtajan isä kulkee metsässä. Pojan isä ja äiti tulevat häntä vastaan. He tervehtivät ja keskustelevat,
ja tapahtumasarjan osaset alkavat sovittua toisiinsa. Kauhistuneet vanhemmat ymmärtävät, että sen sijaan että heidän pojastaan pidettäisiin hyvää huolta, hänet on tarkoitettu uhrattavaksi. Työmaan johtajan isä tulee uusiin ajatuksiin ja kääntyy kannoillaan palatakseen takaisin poikansa luo.
Aamun sarastaessa vartijat, rautatietyömaan johtaja, heimopappi, heimopapin apulainen sekä uhrattava poika kulkevat kohti
uhripaikkaa. Perillä pappi suorittaa ritualistisia menoja. Poika pakotetaan polvistumaan ja asettamaan päänsä pölkylle. Heimopapin apulainen nostaa sapelinsa kuolettavaan iskuun. Yhtäkkiä rautatietyömaan johtajan isä on paikalla, riistää sapelin papin
apulaiselta, ja ennen kuin kukaan ehtii reagoida, hän on surmannut poikansa, rautatietyömaan johtajan. Muut pakenevat paikalta kauhun vallassa. Vain kuollut johtaja, isä, ja sidottu lapsi jäävät. Pojan vanhemmat juoksevat paikalle. Järkyttyneinä näkemästään he lähtevät poika mukanaan. Isä sirottelee kukkia kuolleen pokansa päälle. Metsän Äiti näyttäytyy kukkulan huipulla ja
tulee sitten alemmas katsomaan mitä on tapahtunut. Isä keskustelee Metsän Äidin kanssa: Äiti on hyvin tyytyväinen.
Näytelmän loppukohtauksessa adivasit juoksevat kohti yleisöä intensiivisen rummutuksen rytmissä. Rautatietyömaan johtajan
isä lähtee jatkamaan matkaansa. Näytelmä on ohi, on loppukumarruksen aika.
Kaiken kaikkiaan Boli osoittaa, miten yksi tarina voi kietoa sisäänsä moninaisia aineksia. Seuraavassa pyrin valottamaan näytelmää sen käsittelemien asioiden näkökulmasta. Näitä ovat nälänhätä, lapsikauppa, heimoväestön asema, korruptio ja uhraaminen.

Nälkäkuolemat ja lasten asema
Vuoden 2001 syksyllä Etelä-Orissassa menehtyi aliravitsemukseen lukuisia heimoväestöön kuuluvia ihmisiä. Kuolemansyytutkimuksissa heidän todettiin ennen kuolemaansa syöneen mangonsiemeniä, nähtävästi koska muutakaan ei ollut saatavilla. Paikallisissa englanninkielisissä lehdissä tapahtunut kirvoitti keskustelua siitä, johtuivatko kuolemat nälästä vai tietämättömyydestä.
Joku esitti, että menehtyneet olisivat voineet selviytyä, jos he olisivat osanneet kaivaa ravinnokseen tiettyjä syötäväksi kelpaavia
juuria. Itse koin lehtikirjoittelun hämmentäväksi ja todellisuudesta vieraantuneeksi. Ihmisten jo kuoltua sen pohtiminen miten he
olisivat voineet pysyä hengissä joitakin päiviä tai viikkoja pidempään tuntui turhalta. Sain kuulla, että jos aliravittu ihminen on
ylipäätään syönyt jotakin ennen kuolemaansa, vaikka vain ihmiselle sopimattomia mangon siemeniä, lain mukaan kyseessä ei
ole nälkäkuolema. Niin lehtikirjoitukset kuin moiset lakipykälät tuntuivat todentavan päinvastaista: aliravitsemus on poliittisesti
herkkä asia ja siinä on kyse paljosta muustakin kuin ravitsemustottumuksista. Poliittisella tasolla kyse oli piittaamattomuudesta
köyhän heimoväestön ahdingosta, ja sitä myötä oikea-aikaisen avun riittämättömyydestä ja suoranaisesta puuttumisesta.
Toinen näytelmän teon aikaan ajankohtainen, joskaan ei erityisesti adivaseihin liittyvä kysymys, oli lasten myyminen ja ostaminen − lapsikauppatapauksia raportoitiin jatkuvasti lukuisissa pikku-uutisissa. Eräs tutkiva journalisti onnistui todentamaan,
että vastasyntyneitä saattoi ostaa useimmista sairaaloista, pojat maksoivat hieman tyttövauvoja enemmän. Lasten ostamisen
motiiveiksi arveltiin lapsettomuutta mutta myös halua saada (kasvattaa) hyvä palvelija, tai raadollisimmillaan jopa varaosia.
Lapsikauppa askarrutti myös teatteriryhmäläisiä. Natya Chetanassa ajateltiin, että lasten poisantaminen ei ole tavatonta heimoväestönkään keskuudessa, ja joskus lapsia vain lähetetään isompiin kaupunkeihin ilman keinoja palata. Selviytyäkseen tällaiset
lapset omaksuvat nopeasti valtaväestön maailmankuvan ja tavat, ja vaikenevat alkuperästään. Moni uskoi lapsen poisantamisen tai lähettämisen olevan pohjimmiltaan toiveikas teko. Perhesuunnittelun puuttuessa lapsia syntyy paljon. Äärimmäisen
niukoissa olosuhteissa, joissa riski kuolla nälkään tai muuten köyhyyteen on suuri, lapsen luovuttaminen tai lähettäminen pois
voi parhaimmillaan antaa hänelle paremmat mahdollisuudet selvitä. Toisaalta vanhemmat tietävät varsin hyvin että paras skenaario ei aina toteudu. Suhteessa näytelmän sisältöön teatteriryhmän mielipide oli, että adivasit eivät koskaan antaisi lastaan
surmattavaksi, mutta he voisivat tarjota lapsiaan esimerkiksi palvelijoiksi, kuten näytelmässä ministerille.
Heimoväestön rooli
Intia on kuuluisa etnisestä ja kulttuurisesta moninaisuudestaan, mutta samalla myös kastien, luokkien, ja etnisten ryhmien
keskinäisestä eriarvoisuudesta ja epäsuhtaisista mahdollisuuksista valtaan ja arvostukseen. Yhdessä dalitien (kastittomien)
kanssa heimoväestön asema on monilla mittareilla intialaisen yhteiskunnan monien hierarkioiden huonoin. Osaltaan tästä vihjaa
jo Orissassa ja myös laajemmin Intiassa yleinen, tässäkin artikkelissa käyttämäni tapa puhua adivaseista heimoväestönä tai
heimoina. Julkiseen keskusteluun ainakin toistaiseksi vakiintunut, koloniaalisesta antropologiasta juontava terminologia kantaa
jälkiä aikanaan evoluutio-ajatteluun kiinnitetyistä primitisoivista ja rasistisista oheismerkityksistä.
Kukaan Bolin näyttelijöistä ei ollut adivasi. Natya Chetanan siinä esittämää tulkintaa heimoväestöstä voisikin syyttää niin sanotun valtaväestön heimoväestöä koskevien asenteiden ja ennakkoluulojen tiivistämisestä ja heimoväestön kuvittelemisesta.
Joka tapauksessa Boli ottaa kantaa nimenomaan heimoväestön puolesta. Tämä ei ole orissalaisissa teatteripiireissä mikään
sääntö, vastakkaisiakin esimerkkejä 2000-luvulla esitetyistä näytelmistä löytyy. Boli houkuttelee samaistumaan heimoväestön
iloihin ja suruihin, ymmärtämään heidän näkökulmaansa, pelkäämään ja toivomaan heidän puolestaan. Heimoväestöäkään ei
silti esitetä rikkumattoman ihanteellisena: heillä on heimopappinsa, hyvässä ja pahassa. Lisäksi yksikertaisuus ja kiltteys eivät
yksin riitä nälänhätää ja sortoa vastaan.

Bolissa adivasit kuvataan pääsääntöisesti emotionaalisesti herkiksi ja viattomiksi, mutta vaihtoehtojen puuttuessa myös sorron
edessä helposti alistuvaisiksi ihmisiksi. Näytelmän adivasit näyttävät tunteensa, ja vaikuttavat viattomuudessaan ja tavassaan
puhua tai toimia myös hivenen yksinkertasilta tai lapsenomaisilta. Vallan suhteen heiltä puuttuu peluriasennetta. Bolin heimoväestön voikin nähdä ilmentävän Natya Chetana omia ideaaleja, kuten ystävällisyyttä, viattomuutta, vahvaa yhteishenkeä, ja
yksikertaista ja ekologista elämäntapaa. Samalla kun esitystavan vaara on että se infantilisoi heimoväestöä, se korostaa, että
yhteisönä adivaseja ei määritä korruptio tai oman edun tavoittelu.
Näytelmän adivasit ovat enemmän kollektiivi kuin yksilöitä. Jopa eniten esiin kohoavat henkilöhahmot, pojan menettänyt perhe,
toimivat ennen muuta perheen ja sen selviämisen logiikka ohjenuoranaan. Kollektiivina näytelmän heimoväestöllä on myös voimaa. Vaikka heitä ei kunnioiteta tai arvosteta, ryhmänä he voivat herättää pelkoa tai saada tahtonsa läpi edes hetkeksi. Asian
varjopuoli on, että kun he reagoivat kohtaamiinsa vääryyksiin, heidät leimataan saman tien kavaliksi ja väkivaltaisiksi. Näin ei
käy heidän sortajilleen, kohtelivatpa he heimoväestöä kuinka väkivaltaisesti tahansa. Metsän asukkaista eniten yksilöllistä toimintatilaa on heimopapilla. Vaikka itsekin heimoväestöä, hänen toimintalogiikkansa on toisenlainen.
Natya Chetanan adivaseja puolustavasta esittämistavasta huolimatta minua häiritsi Bolin adivasien tapa liikkua näyttämöllä. He
olivat usein kumaraisia ja polvet koukussa kömpelön oloisia. Kun kyselin syitä esitystapaan, sain selitykseksi että metsässä on
liikuttava tällä tavalla. Kun heimoihmiset tulevat kaupunkiin, heiltä kestää hetken oppia liikkumaan kuten teihin ja liikenteeseen
tottuneet. On myös ajateltavissa, että useimmille näyttelijöille adivasit pysyivät näytelmän teemasta huolimatta eksoottisina toisina, mikä näkyi tavassa esittää heitä.
Näytelmästä on luettavissa huomautuksia ja yhtymäkohtia myös Etelä-Aasian ulkopuolelle. Indonesiassa Kalimantanilla antropologista tutkimusta tehnyt Anna Lowenhaupt Tsing (1993) toteaa että myytit villi-ihmisistä palvelevat aina myös strategisia
tarkoitusperiä. Heimoväestöistä tai alkuperäiskansoista puhuttaessa valtiot esiintyvät mielellään erilaisia väestönosia yhdistävinä toimijoina, jotka lisäksi pelastavat perinteiseen (esimoderniin) elämäntapaan kiinnittyneitä yhteisöjä elämään modernissa
maailmassa. Mahdollisista hyvistä tarkoituksista huolimatta tällainen yhdistäminen tai pelastaminen sisältää myös kurinpidollisia
elementtejä. Suhteessa valtioon heimoväestöt jäävät usein poliittiselta painostusvoimaltaan heikoiksi vähemmistöiksi. Tsing
huomauttaakin, että heimoväestöt pidetään usein perifeerisessä ja haavoittuvassa asemassa sen sijaan että valtiot yrittäisivät
tosissaan integroida heimoväestöä valtaväestöön.
Tsingin (1993) toinen havainto on, että Globaalin Etelän periferioissa valtio näyttäytyy helposti ennen muuta rakennuttajana;
esimerkiksi Kalimantanilla kehitys tarkoittaa nimenomaan valtion rakennushankkeita. Niihin puolestaan liittyy laaja kirjo erilaisia
valtiollisia seremonioita ja, kuinka ollakaan, huhuja niiden vaatimista ihmisuhreista. Sen sijaan ajatusta kehityksestä toimintoina,
joilla pyritään parantamaan tai nostamaan ihmisten hyvinvoinnin tasoa, ei juuri tunneta. Tsingin mukaan koko asetelma kiteytyy
kuvaan keskustasta ja periferiasta, kaupungista ja rajaseudusta, siten että edellisen pröystäily perustuu jälkimmäisen haavoittuvuudelle. Kyse on syrjivästä, epätasa-arvoisesta kehityksestä; toisten kukoistus rakentuu toisten kurjistumiselle.
Jos Bolin rautatietyömaata ajatellaan niin sanottuna kehityksenä, Boli ehdottaa että heimoväestö hyötyy tällaisista rakennushankkeista vähän jos ollenkaan. Mikäli heimoväestöllä ei ole sananvaltaa heidän kehittämisekseen laadituissa tai laadittavissa
suunnitelmissa, on kyseenalaista missä määrin suunnitelmat ja niihin perustuvat hankkeet voivat palvella heitä ja heidän kulttuuriaan. Bolissa heimoväestö elää kädestä suuhun ja parhaimmillaankin vain toteuttaa ratkaisuja, joista hyötyvät ennen kaikkea
muut kuin he itse; heidän hädällään ja tarpeillaan ei ole suurta painoarvoa. Ashis Nandya ja Ramin Jahanbegloota (2006, 65)
mukaillen, moderni on voittajien ideologia eikä sitä tarvitse hyväksyttää heimoväestöön kuuluvilla. Bolin ilmaan jättämä kysymys
on, voisiko kuvatun kaltainen rautatiehanke palvella heimoväestöä edes asiallisesti hoidettuna. Näytelmän aikaisemmassa versiossa, josta luovuttiin kriitikoiden tuomittua se liian moralistiseksi, näytelmä loppui kohtaukseen jossa adivasit pyytävät rautatie-

työmaan johtajan isää johtajakseen. Isä vastaa että hän voi kyllä auttaa, mutta tasavertaisena, ei yläpuolelta. Hänen toiveensa
on, että vaikeuksistaan ja ahdingostaan huolimatta heimo yrittäisi ajatella myös päivittäistä selviytymistä pidemmälle ja miettiä
miten toimia ja järjestäytyä tulevaisuudessa.
Korruptio ja politiikka
Natya Chetanan näytelmien keskeisiä teemoja ovat ympäristökysymysten keskeinen rooli köyhien selviämiselle ja rakenteellinen väkivalta, johon liittyvät myös korruptio ja vähempiosaisten riistäminen. Bolin ministerissä kiteytyy monta intialaisiin poliitikkoihin liitettyä varjopuolta. Ministeri on samanaikaisesti sekä vallanhimoinen ja ahne että helposti johdateltavissa, tottunut
käskemään ja epävarma. Vaikeissa tilanteissa muut huolehtivat hänen turvallisuudestaan ja maineestaan. Lahjuksia vastaan
hän tekee silmää räpäyttämättä sopimuksia ventovieraitten kanssa. Ministeri ei kuitenkaan ole näytelmän ainoa korruptoitunut
hahmo; sekä rautatietyömaan johtaja että heimopappi tekevät hänelle seuraa. Keskinäisissä kohtaamissaan kukin tunnistaa
toinen toisensa erisuuntaisista intresseistä huolimatta myös yhteistyökumppaniksi. Jokaisella on silmää vallalle ja rahalle, ja
keskinäisen reilun pelin maailmassa jokainen voi hyötyä.
Vallankäytön varjopuolien lisäksi näytelmä kuvaa ilmiötä, jota Subodh Pattnaik kutsui palvelijamentaliteetiksi. Esimerkiksi näytelmän vartijat ovat ensisijaisesti vahvempiensa palveluksessa; demokratia tai kansalaisuus ei merkitse heille mitään. Sama alamaisuus vaivaa näytelmän adivaseja. He suostuvat niin pappinsa kuin rautatietyömaan johtajan komenneltaviksi ja alistamiksi.
Laajemmassa intialaisessa kontekstissa Rajesh Tandon (2003) kirjoittaa samasta ilmiöstä kansalaisten ja valtion välisen suhteen kriisinä. Hänen mukaansa kriisin taustalla on yhtäältä ihmisten apatia ja vieraantuminen edustuksellisesta demokratiasta ja
hallintokulttuurista, ja toisaalta riippuvainen asenne suhteessa hallintokoneistoon. Kapinoijat ottavat kovia riskejä. Bolissa adivasien vastarintaa johtanut mies menettää järjestetyssä onnettomuudessa jalkansa. Riskeistä huolimatta vastarintaa kuitenkin
esiintyy, vaikka mahdollisuus saada muutoksia aikaan vaikuttaa vähäiseltä.
Bolissa ministerillä, rautatietyömaan johtajalla ja heimopapilla on valtaa, koska muut ovat luovuttaneet sen heille: erilaisissa
arjen käytännöissä ihmiset ikään kuin kruunaavat heidät päivittäin. Näkökulma heijastaa Mohandas Gandhin ajatusta, jonka mukaan valtaa ei voi käyttää, ainakaan pitkäkestoisesti, ilman vallankäytön kohteiden jonkinlaista suostumusta. Samalla on selvää,
että suostumus perustuu usein alistuksen ja suoranaisen väkivallan pelkoon. Kieltäytyminen yhteistyöstä olisi todennäköisesti
kaikkea muuta kuin harmitonta. Nandyn ja Jahanbegloon (2006, 21) mukaan nykyintialaista alistuneisuuden keitosta maustavat
sekä perinteinen feodaalis-patriarkaalinen että moderni, varsinainen autoritäärisyys. Kummatkin tuottavat omanlaisiaan sosiaalisia patologioita.
Kerran valtaan päästyään näytelmän ministeri, tietyömaan johtaja tai heimopappi ottavat asemastaan kaiken irti. He tietävät,
että heidän asemansa ei ole loputtoman vakaa. Pysyäkseen vallassa heidän on myös käytettävä valtaansa ja esiinnyttävä
tavoilla jotka legitimoivat sitä. Ministerin on vierailtava nälänhädästä kärsivällä alueella, sillä myös nälkiintyneillä on äänioikeus. Kulissien takana niin hänelle kuin hänen puolueellensakin kelpaa lahjusraha. Vastaavasti rautatietyömaan johtajan on
hankkeesta rahastamisen ohessa myös saatava rautatie valmiiksi. Jos se edellyttää turvamiehiä hankkeen hyötyjiksi väitettyjä
nälkää näkeviä ihmisiä vastaan, tai kun asiat etenevät vastoin hänen suunnitelmiaan, ihmisuhria (modernin ihmisen perikuvaksi
hän ei ole lopulta erityisen rationaalinen), se sopii hänelle. Heimopapin arvovalta perustuu muiden pelottelemiseen ja kauhistuttaviin riitteihin Metsän Äidin nimissä. Lisäksi pappi näyttää voimansa saamalla rautatietyömaan johtajan kustantamaan suuret
juhlat viiden kylän väelle. Näytelmän perusteella on vaikea sanoa, onko papilla todellisuudessa yhteyttä Metsän Äitiin vai ei,
ainakin pojan uhraaminen näyttää palvelevan papin henkilökohtaista varainhankintaa.

Korruption suhteen näytelmän maailma istuu hyvin delhiläisen sosiologian professorin Dipankar Guptan (2000) analyysiin korruptiosta ja sen syistä nyky-Intiassa. Guptan mukaan yksi syy korruption kitkemisen mahdottomuuteen on vahva mahtimiehiin
tukeutumisen perinne (tradition of patronage). Politiikassakin ihmiset valitsevat edustajan sijaan usein mahtimiehiä ja -naisia.
Tämä johtuu siitä, että asian kuin asian edistämiseen tarvitaan mahtimiehen hyvänsuopuutta. Vastaavasti, pysyäkseen asemassaan mahtimiehen täytyy osoittautua hyödylliseksi riittävän monelle. Tässä mielessä vain korruptoitunut poliitikko on hyvä
poliitikko: yleisen edun ajamisen sijaan hän voi järjestää resursseja ja etuoikeuksia lähipiiriinsä kuuluville. Intian laajuisessa
lukemattomien köyhien ihmisten maassa asioiden muuttuminen paremmaksi yksittäisten ihmisten kohdalla vie helposti enemmän kuin ihmisiän. Tästä syystä korruptiota katsotaan läpi sormien aina siihen asti että siitä on tullut liki normaali käytäntö.
(Gupta 2000, 135–153.) Käytännössä todellisuus lienee kuvattua moninaisempaa. Kuten esimerkiksi Cristoffer Jaffrelot (2003)
on todentanut, vuosikymmenien saatossa demokratia on turvannut myös kastittomille ja alimpiin kasteihin kuuluville, tai ainakin
heidän riveistään nousseille mahtimiehille ja naisille, poliittista vaikutusvaltaa.
Teatterin osalta Darren Zook (2001) toteaa, että Intiassa korruptiota on vaikea selättää edes draaman keinoin. Poliittiset puheet
ja käytännöt ovat niin vieraantuneita toisistaan, että absurdiudessa ja koomisuudessa todellisuutta on vaikea voittaa. Miten
tehdä uskottavaa teatteria kansasta ja kansalle, kun jokainen vakuuttaa olevansa kansan äänitorvi? Natya Chetana joka tapauksessa yrittää. Vasemmistolaisen poliittisen teatterin perinteille uskollisena Natya Chetana tutkii ja näyttää sorron ja alistuksen
erilaisia kudelmia. Kuten Boli osoittaa, ryhmä myös onnistuu valottamaan kaksinaismoralismia.
Uhraus
Ihmisen uhraaminen on mieltä kiehtova aihe, joka antoi näytelmälle nimen ja houkutteli yleisöä paikalle. Itä-Intiassa jumalattarelle uhraamista, myös ihmisten uhraamista, on tutkittu vuosisatoja; Asiatic Society julkaisi raportteja aiheesta jo 1700-luvulla.
Huhujen mukaan uhrauksia tehdään salassa nykyisinkin. Ottamatta sen kummemmin kantaa tradition jatkuvuuteen tai kulttuuriseen merkitykseen, Natya Chetanan Boli nostaa esiin myös muita kysymyksiä. Hätkähdyttävää, joskaan ei uutta, on kuinka
vähäisin perustein ihmisen voi surmata. Intiassa, kuten muuallakin maailmassa, köyhän, aliravitun, syrjäytyneen tai syrjäytetyn
ihmisen henki on halpa. Bolissa päällisin puolin modernia elämäntapaa edustava rautatietyömaan johtaja maksaa ja siten
tilaa ihmisuhrin, murhan. Jos näytelmää katsoo tilintekona valtaväestön ja vähemmistöjen, tai modernin ja perinteisen välillä,
kenen tulee pelätä ketä? Bolin erikoisuus on, että loppukohtauksessa nälkiintyneen adivasipojan sijaan surmansa saakin rautatietyömaan johtaja. Väkivallattomuutta ja luonnon kunnioitusta henkinyt isä tappaa poikansa. Väkivaltainen surma palvelee
korkeampia tarkoitusperiä. Itsekäs ja korruptoitunut rautatietyömaan johtaja, joka on kyvytön tuntemaan myötätuntoa kärsiviä
kohtaan, mutta valmis melkein mihin tahansa jos siitä on hänelle henkilökohtaista hyötyä, on viatonta poikaa sopivampi uhri
Metsän Äidille.
Oman poikansa uhraaminen on ylikulttuurinen teema joka symboloi korkeinta mahdollista uhria. Kristinuskon ja juutalaisuuden
piirissä se kuvaa jumalan tahtoon alistumista. Näytelmässä poikansa surmaavan isän esikuva Gandhi taas puhui omasta itsekkyydestä luopumisesta. Bolissa korruptoitunut ja itsekäs poika oli mahdollisesti kalleinta mitä isällä oli. Vaikka voi ihmetellä,
miten Gandhia seuraavalla isällä oli sellainen poika, on myös kysyttävä, miten isä oli kykenevä surmaamaan hänet. Entä mitä
ovat meidän korruptoituneet, rakkaat poikamme? Kuinka toimia heidän kanssaan?

Lopuksi
Syrjässä olevat, marginalisoidut ihmiset tarvitsevat julkisia narratiiveja kärsimyksestään. Tarinan kerronta, vaikkapa teatterin
keinoin, antaa kokemuksille muodon ja tekee niistä siten helpommin käsiteltäviä ja keskusteltavia. Parempiosaiselle katsojalle
tarinat kärsimyksestä ja sorrosta voivat puolestaan edesauttaa kriittistä itsetutkiskelua omasta asemasta, etuoikeuksista, ja siitä
mikä on niiden ylläpitämisen hinta.
Vaikka Natya Chetanan tavoitteena on yleisön itsereﬂektio, teatteri voi ainoastaan ehdotella ja vihjailla, ei pakottaa. Laajempi
tavoite, johon myös näytelmän ensimmäinen, sittemmin diskattu loppuratkaisu viittasi, on mielikuvituksen ja kuvittelukyvyn ravitseminen, myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Boli heijasti vasemmistolaisen, sosiaalityöhön ja aktivistipolitiikkaan sitoutuneen ryhmän havaintoja ja mielikuvia. Boli otti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ennen muuta adivasien asemasta, mutta
myös muista näytelmän juoneen kiedotuista kysymyksistä, ja toimi omalta osaltaan keskustelun aktivoijana. Useimmissa esityksissä oli sadoista noin tuhanteen katsojaa, joten lyhytkin esityskiertue tavoitti tuhansia orissalaisia. On myös hyvä huomata, että
Orissassa sähköinen media tai sanomalehdet tavoittavat vain murto-osan väestöstä, eikä lukutaito ole mikään itsestäänselvyys.
Näissä olosuhteissa teatterin roolia mediana, viihteenä ja kansalaiskeskustelun areenana ei tule aliarvioida.
Yksi Natya Chetanan monista viesteistä Bolissa ja ylipäätään ryhmän näytelmissä on, että parempiosaisten perinteisiin tai
moderneihin eliitteihin kuuluvien ihmisten ohella myös köyhillä, kuten heimoväestöllä tai maanviljelijöillä, on tärkeätä tietoa, kulttuuria ja kokemuksia muiden kanssa jaettavaksi. Tähän mennessä jakaminen ollut pitkälti yksipuolista ja ennakkoluulojen kaventamaa. Lisäksi ”luokkarotusorto” (Spivak 2008) on tarkoittanut parempiosaisten sekä suoraa että välillistä väkivaltaa köyhiä,
marginaalisia ja poliittisesti syrjässä olevia kohtaan. Rikkaiden ja koulutettujen ohella myös köyhät, kouluttamattomat, ja kaukana keskuksista asuvat ovat Intian kansalaisia. Haaste on saada niin rikkaat kuin köyhätkin havahtumaan tähän ja toimimaan
sen mukaisesti. Kuten sanottua, vaikka Boli keskittyi heimoväestöön, näytelmä käy myös yleisemmäksi puheenvuoroksi alkuperäiskansojen tai vähemmistöjen asemasta. Pidän tärkeänä, että vähemmistöillä on myös niin sanottuun valtaväestöön kuuluvia
puolestapuhujia, jotka ovat halukkaita nostamaan vähemmistöjen kokemia ongelmia yhteiseen julkiseen keskusteluun.
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Sinisten vuorten todat
Tapio Tamminen

Nuori lukiota käyvä poika on silmin nähden tuohtunut, kun tiedustelen häneltä Ootyn lähikylässä, miksi niin monet toda-naiset
kääntyvät kristinuskoon. Kuinka niin monet? Mihin tietoni perustuu? Poika myöntää, että jotkut ovat kääntyneet. Mutta hän
jatkaa nopeasti, että heitä ei pidetä enää todina. He ovat muuttuneet tavallisiksi tamilnadulaisiksi. Poika on selvästi ylpeä kulttuuristaan.
Nilgiri-vuorten vähälukuinen toda-kansa oli puolivuosisataa sitten kuolla sukupuuttoon, sillä väestömäärä oli pudonnut jo alle
500. Suurimpana syynä naisten hedelmällisyyden voimakkaaseen alenemiseen olivat sukupuolitaudit. Pääministeri Jawaharlal
Nehrun aloitteesta Ootyn kaupunkiin perustettiin sairaala 1950-luvun alussa. Eräs nuori kristinuskoon kääntynyt nainen palasi
tuolloin Nilgiri-vuorille auttaakseen kansaansa. Hän oli saanut sairaanhoitajan koulutuksen Intiassa ja Englannissa. Kun valtiolta ei liiennyt varoja hänen palkkaamiseen, nainen työskenteli
yli vuoden sairaalassa palkatta. Vasta Nehrun puututtua henkilökohtaisesti asiaan sairaanhoitaja alkoi saada työstään palkkaakin.
Nuoren naisen uhrautuvaa työtä on pidetty yhtenä käännekohtana
todien terveydentilan kohentamisessa. Penisilliini alkoi tehota infektiotauteihin – ja syntyvyys kääntyi nousuun.

Todat pukeutuvat traditionaalisiin pellavasta valmistettuihin shaaleihin, joita kutsutaan 'put-kuliksi'. Naisten ja miesten vaatteet ovat
samanlaiset, mutta ne puetaan ylle hieman eri tavoin.
valokuva: Tapio Tamminen

Ootyn lähistöllä sijaitsevan tutkimuskeskuksen (The Tribal Research Centre) väestölaskennan mukaan todien määrä oli kohonnut 1648 ihmiseen vuonna 2004. Tämä luku sisältää myös kristinuskoon kääntyneet todat.
Nilgiri-vuoret sijatsevat Tamil Nadun ja Keralan rajalla (ks. oheinen kartta). Aluetta kutsutaan myös sinisiksi vuoriksi, sillä nilgiri
tarkoittaa kirjaimellisesti sinistä vuorta.
Nilgirin alueen keskuksena toimii Ootyn (tai Ootacamund) kaupunki, joka sijaitsee muutaman kymmenen kilometrin päässä
Keralan rajasta.
Tamil Nadun väestöstä adivaseja: 651 312 (1,04 %). Nilgirin
alueen asukasluku: 764 000 (adivaseja 28 373; 4,3 %). Luvut
perustuvat vuoden 2001 väestölaskentaan.

Tamil Nadun adivasikulttuurit ovat väestöltään suhteellisen pieniä, sillä 36 yhteisöstä
vain malyalien ja iruloiden määrä ylittää 100 000. Heidän väkilukunsa käsittää noin 69
% osavaltion adivaseista. Alle 1000 ihmisen yhteisöjä on 16.
Intiassa osa adivaseista luokitellaan hallinnollisesti kategoriaan 'primitiiviset heimoyhteisöt' (Primitive Tribal Groups, PTG). Luokittelussa käytetään kolmea keskeistä kriteeriä: yhteisön luku- ja kirjoitustaitoisuus on keskimääräistä alempi, väestömäärä pysyy
ennallaan tai alenee, teknologia on esi-agraarista ja talous erityisen takapajuista.
Koko maassa tällaisia adivasi-yhteisöjä on 75 (noin 2,4 miljoonaa ihmistä). Tamil Nadussa todien ohella viisi muuta etnistä yhteisöä luokitellaan erityisen takapajuisiksi:
kattunayakanit, kotat, kurumbat, paniyanit ja irulat. He kaikki asuvat Nilgiri-vuorilla.
Lingvistisesti Tamil Nadun adivasien kielet ovat sukua etelässä puhuttaville dravidakielille, kuten tamilille, malayalamille ja kannadalle. Kielitieteilijä Murray Emineaun
mukaan todienkin kieli kuuluu dravidakielten perheeseen.
Monet osavaltion adivasikulttuureista ovat vain vähän tutkittuja. Todat ovat poikkeus,
sillä he ovat olleet klassisen antropologian 'top-ten listalla' samalla tavoin kuin Tyynen
valtameren Trobriand-saarelaiset, balilaiset Indonesiassa, Pohjois-Amerikan hopi-intiaanit tai masait Itä-Afrikassa.
On sanottu, että jatkuva antropologisen tutkimuksen kohteena oleminen ei ole ainoastaan vaikuttanut heidän omanarvontuntoonsa, vaan antropologinen tieto on sulautunut osaksi heidän yhteisöllistä identiteettiään.
Tunnetuin todia tutkinut antropologi on brittiläinen W.H.R. Rivers, jonka kaksiosainen klassikko The Todas ilmestyi vuonna 1906.
Ainakin todat Rivers vakuutti teoksellaan. Kun ulkopuolinen tiedustelee todien uskonnosta, sukulaisjärjestelmästä, polyandriasta tai puhveli-kultista, kysymyksiin saatetaan yhä vastata: Katso Riversin kirjasta. Sieltä löytyy kaikki.

Nilgiri-vuorilla asuvat todien lisäksi kotat, kurumbat, irulat, paniyanit ja kattunayakanit. Joskus myös badagat luetaan adivaseihin, mutta virallisesti he kuuluvat 'takapajuisiin kasteihin' (The Other Backward Castes). Valtaosa väestöstä on kuitenkin peräisin
muualta Intiasta: Tamil Nadusta, Keralasta ja jotkut jopa Pohjois-Intiasta. Levottomasta Sri Lankalta on muuttanut tuhansia
perheitä viimeisten vuosikymmenten aikana.
Todien ja kota-kansan kylät ovat perinteisesti sijainneet Nilgirin ylärinteillä. Kurumbat ja irulat asuvat alemmilla rinteillä ja läheisillä tasangoilla. Noin 400 vuotta sitten sinisille vuorille alkoi muuttaa talonpoikia perheineen Mysoren alueelta. Vähitellen viljelijät
muodostivat oman etnisen yhteisönsä ja rupesivat kutsumaan itseään badaga-kansaksi. Badaga tarkoittaa kannadan kielellä
'pohjoisen asukkaita', eli nimi kertoo heidän alkuperästään. Toisin kuin alueen alkuperäiskansat badagat keskittyivät maanviljelykseen. Nykyisin he hallitsevat lähes kokonaan sinisten vuorten teentuotantoa.
Todien, kotien, kurumbojen, iruloiden ja badagien yhteisöt ovat perinteisesti muodostaneet rituaalisen, taloudellisen ja sosiaalisen symbioosin. Nilgirin sisäinen työnjako tarkoitti käytännössä sitä, että todat harjoittivat karjapaimentolaisuutta, badagat
olivat maanviljelijöitä, kotat käsityöläisiä (seppiä, nahkan valmistajia ja ruukun tekijöitä) ja kurumbat keskittyivät iruloiden ohella
metsien antimien hyödyntämiseen. Käytännössä kaikki todat eivät suinkaan harjoittaneet karjanhoitoa vaan osa hankki elantonsa esimerkiksi metsien antimista. Badagat saattoivat paimentaa puhveleita. Ihmiset eivät kuitenkaan saaneet vapaasti valita
ammattejaan. Tässä mielessä tilanne muistutti valtakulttuurin kyläyhteisöjä. Kun britit liittivät Nilgirin alueen hallintopiiriinsä
1800-luvulla, kansojen symbioottinen suhde mureni nopeasti.
Kansat muodostavat myös sisäisen hierarkian. Tapa omaksuttiin ilmeisesti ympäröivästä hindukulttuurista. Todat pitävät itseään
yhä rituaalisesti muita puhtaampina. Tätä he perustelevat monimutkaisilla puhtaussäännöillään ja vegetarismillaan. Toisin kuin
bramiineilla heillä ei ole kuitenkaan pyhiä kirjoja rituaalisen asemansa todistamiseksi. Siksi heidän asemansa on ollut kiistanalainen. Varsinkin badagat ovat kyseenalaistaneet todien rituaalisen aseman. Nykyisin monet heistä pitävät itseään todien
veroisina ellei jopa ylempinä.
Keskikastiin sijoittuivat kurumbat ja irulat, ja pahnan pohjimmaisiksi jäivät kotat. Näin ainakin muut kuin kotat ovat asian nähneet. Kotien epäpuhtautta on perusteltu sillä, että he ovat syöneet lihan ohella jopa raatoja.
Sinisten vuorten alkuperäiskansat elävät yhä omissa kylissään. Endogaamiset (ryhmän sisäiset) avioitumissäännöt ovat pitäneet huolen siitä, että puolisot on valittu vain oman kansan keskuudesta. Yhteisöillä on omat temppelinsä ja pappinsa. Nykyisin
paikallisten hindujumalien palvonta ja hindulaiset rituaalit ovat kuitenkin yleistyneet kaikkien keskuudessa. Yhteisöjen erillisen
kulttuurisen identiteetin säilyminen on perustunut omiin kieliin, vaikka badagan kieltä käyettiinkin alueen yhdyskielenä. Nykyisin
koulutuksen ja tiedotusvälineiden leviämisen myötä tamilin kieli on syrjäyttänyt badagan yhdyskielenä.
Kuinka me löysimme heidät
Italialaisen jesuiittapapin Giacomo Fenicion alus rantautui Malabarin rannikolle vuonna 1584. Vasco Da Gama oli saapunut
seurueineen nykyisen Keralan rannikolle jo 86 vuotta aikaisemmin. 26-vuotiaan Fenicion tehtävänä oli raportoida Rooman kirkolle Intian uskonnoista, kansoista ja idän yhteiskunnallisista oloista.
Eurooppalaisten keskuudessa oli kiertänyt huhuja oudosta vuorilla elävästä kansasta, jonka uskottiin olevan alunperin syyrialais-kristittyjen kadonnut heimo. Jesuiittapappi päätti tarkistaa huhujen todenperäisyyden. Fenicio saapui Nilgiri-vuorille vuonna
1603. Hän oli onnekas saadessaan informantikseen korkea-arvoisen papin eli pyhän lypsymiehen. Tämä valotti italialaiselle
todien elämän keskeisiä piirteitä: puhvelien asemaa, pastoralismia, syntymäriittejä, avioitumistapoja ja hautajaisia. Fenicio kir-

joitti kaiken tarkoin ylös ja raportoi kummallisesta kansasta työnantajalleen Rooman kirkolle. Kolme vuosisataa myöhemmin
antropologi W.H.R. Rivers kiitteli Giacomo Feniciota tarkkanäköisyydestä etnograﬁsissa havainnoissaan.
Nilgiri-vuoret joutuivat Britannian Itä-Intian kauppakomppanian haltuun vuonna 1799, kun se oli lyönyt islamilaisen Tipu Sulttaanin joukot. Ensimmäiset brittivirkailijat kapusivat todien asuinsijoille William Keysin johdolla vuonna 1812. Seitsemän vuotta
myöhemmin todien kylissä vieraillut John Sullivan uskaltautui kuvaamaan tarkemmin todien tapoja. Omalla tavallaan hän synnytti stereotypian todien ulkoisesta olemuksesta kuvatessaan miehiä 'roteviksi ja atleettisiksi, joiden nenät olivat samanlaiset
kuin roomalaisilla ylimyksillä ja kasvojen piirteet komeat'. Naisia kuvatessaan Sullivan oli pidättyvämpi. Kasvojen piirteet olivat
kuulemma tavanomaiset, suut jopa liian leveät. Sitä paitsi naiset kietoivat itsensä vaatteeseen, joka peitti ruumiin muodot kokonaan. Sullivanin mielestä todat olivat ihonväriltään vaaleita, tai kuten hän kirjoitti: 'vaaleampia kuin ehkä yksikään muhamettilainen'.
Sullivanin jälkeen monet brittivirkailijat kävivät ihmettelemässä todien kulttuuria. Heidän alkuperäänsä arvuuteltiin: olivatko he
kadonnut juutalainen kansa vai olivatko he paenneet Babyloniasta tai kenties Italiasta. Jotkut olivat lähes varmoja, että he olivat
skyyttien tai druidien jälkeläisiä. Pian vuorille ilmestyi kuitenkin nainen, joka oli vakuuttunut että brittiläisen kolonialismin edustajat olivat pahemman kerran erehtyneet. Kansainvälinen seikkailijatar ja teosoﬁsen liikkeen perustaja Helene Blavatsky vietti
oman kertomansa mukaan vuorilla kolme kuukautta vuonna 1883. Helene oli varma, että todat olivat muinaisen Atlantiksen
jälkeläisiä. He olivat kookkaita kuten Kreikan muinaiset jumalalliset heerokset. Alunperin Venäjältä kotoisin ollut nainen esitti
väitteensä tueksi havaintojaan todien yliluonnollisista kyvyistä, joista 'meidän oppineilla ei ole aavistustakaan'. He olivat myös
ikivanhan valkoisen magian taitajia. Blavatsky julkaisi myöhemmin aivoituksistaan teoksen The People of the Blue Mountains
(1893). Kirja on käännetty myös suomeksi nimellä Sinisten vuorten kansa (2004).
Jos todat olivat kiihdyttäneet Helenen muutenkin herkkää mielikuvitusta ylikierroksille, niin lähes samalla tavoin kävi toiselle venäläiselle naiselle lähes sata vuotta myöhemmin. Tosin Liudmila Shaposhnikovan ideologiset vaikutteet olivat kokonaan toiset.
Liudmila oli sosialistisen Neuvostoliiton kasvatti, joka uskoi vakaasti edistykseen. Ja edistyshän tarkoitti neuvostoliittolaisessa
kontekstissa suoraviivaista sosiaalista evoluutiota, olipa kyse sitten yhteiskuntamuodon, perheen tai teknologian evoluutiosta.
Korkeinta yhteiskunnallista edistystä edusti luonnollisesti Neuvostoliitto. Liudmila hallitsi Morganinsa. Lewis M. Morgan oli osoittanut 1800-luvun lopulla omasta mielestään vakuuttavasti, kuinka kaikki kulttuurit ovat kehittyneet villeyden ja barbarian kautta
korkeimpaan vaiheeseen: sivilisaatioon. Vähän myöhemmin Engels omaksui Morganin käsitykset tieteellisinä faktoina. Tätä
kautta ne päätyivät kanonisoiduiksi marxilaisuuden faktoiksi.
Shaposhnikova kuvasi tuntojaan teoksessa The Secret of the Tribes of Blue Mountains (1969). Todat tarjosivat hänelle ainutlaatuisen näkymän kadonneeseen maailmaan, ihmiskunnan lapsuuteen. Todien tapaiset kulttuurit olivat kulttuurisina 'fossiileina'
sosiaalisen evoluution tutkijoille yhtä arvokkaita kuin eläinten tai kasvien fossiilit biologisen evoluution tutkijoille. Lähes hurmaantuneena Ludmila kuvasi todien elämää, joka oli kuulemma säilynyt muuttumattomana tuhansia vuosia: 'meidän ei tarvitse
keksiä aikakonetta, sillä todat ovat kieltäytyneet kehityksestä ja sivistyksestä'.
On sanottu, että jokaisella tieteen haaralla on omat helmasyntinsä. Antropologialla se on käsite primitiivisestä kulttuurista, kun
sillä on tarkoitettu alkeellisinta tai kehittymättömintä kulttuurimuotoa. Ludmila Shaposhnikovan käsitykset toda-kansasta ovat
vain yksi esimerkki harhaisesta kuvasta, jota länsimaiset tutkijat ovat soveltaneet luokitellessaan kulttuureja evoluution tikkaiden
eri kehitysasteille. Perinteisesti metsästäjä-keräilijöitä on pidetty alkeellisimpana kulttuurimuotona. Nykyisin on ruvettu epäilemään, ovatko nekin vain antropologisen mielikuvituksen tuotetta, sillä monesti näissä kulttuureissa toimeentulo on saatu jo satoja vuosia muista lähteistä kuin metsästyksestä ja keräilystä (ks. keskustelua Kalaharien saneista: http://journals.cambridge.org/
download.php?ﬁle=%2FSAN%2FSAN14_01%2FS0964028205001837a.pdf&code=b1a996d64b4e0a9aead73b8e039e5e6c).

Todat murtautuivat antropologisen tutkimuksen eturiviin vuonna 1906, kun jo edellä mainittu brittitutkija W.H.R. Rivers julkaisi
massiivisen kaksiosaisen kirjan, jonka nimenä oli ytimekkäästi The Todas. Aikalaistensa tavoin häntä kiinnosti kansan alkuperä.
Miten sellainen kulttuuri oli kehittynyt, jonka keskiössä oli puhvelien palvonta.
Riversin tulkinta todien alkuperästä oli vähemmän eksoottinen kuin brittivirkailijoilla. Hänen mielestään todat muistuttivat ulkonäöltään ja kulttuuriltaan Keralan Malabarin asukkaita. Jostakin syystä he olivat joutuneet jättämään rannikon ja muuttamaan
vuorille. Vuosisatojen kuluessa he kehittivät muista eristyksissä ainutlaatuisen kulttuurin, jossa oli kuitenkin yhtymäkohtia Keralan nambudiri-bramiinien kulttuuriin.
Rivers saapui ensimmäisen kerran sinisille vuorille vuonna 1899. Myöhemmin hän tunnusti epäilleensä, saako hän todien
kulttuurista enää mitään uutta irti. Todista oli kirjoitettu jo paljon. Rivers ajatteli, että hänen kannatti keskittyä sukulaisuuteen ja
yhteisön rakenteeseen, sillä ne olivat vähiten tunnettua aluetta.
Brittiantropologi oli turhan vaatimaton, sillä lopulta hän kuvasi todien kulttuurin niin läpikotaisin, että myöhemmät tutkijat ovat
oikoneet hänen käsityksiään vain joissakin yksityiskohdissa.
Viime vuosisadalla monet taiteilijatkin matkasivat sinisille vuorille. Yksi tunnetuimmista oli brittiläinen kuvanveistäjä Marguerite
Milward, joka matkusteli 1930-luvun puolivälissä laajasti Intian ns. heimoalueilla. Toda-kansa hurmasi taiteilijan samalla tavoin
kuin se oli hurmannut aikaisemmin hänen maanmiehensä. Seikkailuistaan Intian alkuperäiskansojen keskuudessa hän julkaisi
kirjan Artist in Unknown India (1948). Kolme vuosikymmentä myöhemmin ranskalainen elokuvaohjaaja Louis Malle dokumentoi
paikoin lähes haltioituneesti todista (Phantom India 1969, ks. oheinen linkki http://www.youtube.com/watch?v=0GfejIxtDfw).
Kuuluisa yhdysvaltalainen kielitieteilijä Emeneau Murray kiinnostui todista 1930-luvulla. Hän tutki todien kielen ohella folklorea,
mytologiaa ja suullista runoutta. Murrayn innostus todiin jatkui puoli vuosisataa. Myöhemmin hän dokumentoi ja analysoi todien
rikasta lauluperinnettä (Toda Songs, 1971).
Tokion yliopiston tutkijat T. Nara ja P. Bhaskararao (2003) ovat äänittäneet laajasti todien lauluja. Sinisillä vuorilla sanotaan
usein, että jokainen toda on lauluntekijä. Seuraava laulu on esitetty kaikkien kyläläisten arvostaman miehen varhaisen poismenon johdosta.
Ihmiset jotka soittivat vanhaa huilua – mihin he ovat kadonneet. Mihin nuo puhvelit ovat hävinneet/ Ihmiset
jotka soittivat hedelmäpuusta tehtyä rumpua – mihin he ovat kadonneet? Mihin nuo puhvelit ovat hävinneet?
Ihmiset jotka kävivät kaikissa pyhissä paikoissa – mihin he ovat kadonneet? Mihin nuo puhvelit ovat hävinneet?/Ihmiset jotka kävivät kaikissa temppeleissä – mihin he ovat kadonneet? Mihin nuo puhvelit ovat
hävinneet?
Ihmiset jotka jakoivat todellista ystävällisyyttä – mihin he ovat kadonneet? Mihin nuo puhvelit ovat hävinneet?/ Ihmiset jotka suojelivat kaikkia – mihin he ovat kadonneet? Mihin nuo puhvelit ovat hävinneet?...

Nykyisistä antropologeista on syytä mainita Anthony R. Walker, joka on 1960-luvun puolivälissä ilmestyneestä väitöskirjastaan
lähtien julkaissut säännöllisesti todien muuttuvasta kulttuurista. Hänen tunnetuin teoksensa The Toda of South India ilmestyi
vuonna 1986. Walker vaikutti vuosikymmeniä Hyderabadin yliopiston antropologian professorina. Suomalainen indologian emeritusprofessori Asko Parpola on myös tutkinut todien kulttuuria ja kieltä (1984).
Edellä oleva suppea johdatus kertoo länsimaisten tutkijoiden viehtymyksestä todien kulttuuriin. Yhdysvaltalainen antropologi
Paul Hockings (1997) on väittänyt, että Nilgirin alue on ehkä intensiivisimmin tutkittua koko Aasiassa. Hockings itse on erikoistunut badaga-kansaan. Miksi antropologinen katse on sitten toistuvasti hakeutunut Nilgiri-vuorille? Tutkijoita ja matkaajia ovat
kiehtoneet tarinat todien alkuperästä ja heidän omalaatuinen uskontonsa, monet romantikot ovat unelmoineet viattomasta,
länsimaisen sivistyksen ulottumattomiin jääneestä kansasta. Todat ovat mielellään myös 'avautuneet' ulkopuolisille tutkijoille ja
taiteilijoille.
Pyhät lypsäjät
Todat asuvat nykyisin 69 kylässä tai mundassa, joka tarkoittaa kirjaimellisesti karjalaumaa. Tyypilliseen mundaan kuuluu 3-9
taloa. Jokaisessa kylässä on vähintään yksi pyhä lypsytalo, pyöreän muotoinen puhveliaitaus ja pari karjasuojaa. Kiviaidan
ympäröimät talot sijaitsevat tavallisesti toistensa lähelle, usein ne muodostavat rivin.
Perinteisesti asumukset ja pyhät lypsytalot rakennettiin tynnyrin
muotoisiksi. Tällaisia taloja ei ole valmistettu missään muualla
Intiassa. Nykyisin modernit sähköistetyt talot ovat tosin syrjäyttäneet vanhat kaikkialla. Tynnyrin muotoisia taloja näkee vain
Ootyn lähistöllä. Sielläkin ne ovat säilyneet lähinnä turismin
vuoksi.
Mundat jakautuvat rituaalisesti puhtaaseen ja epäpuhtaaseen
alueeseen. Lypsytalo tai käytännössä todien temppeli sijaitsee
pyhällä alueella muista asumuksista erillään. Naiset eivät saa
synnynnäisesti epäpuhtaina tulla lypsyrakennuksen lähellekään.
Siellä lypsäjä eli yhteisön pappi, joka on läpikäynyt erityiset puhdistautumisrituaalit, suorittaa maidon prosessoinnin.
Pyhä ja epäpyhän alueen rajat koskevat myös polkuja. Moniin
kyliin johtaa useita polkuja, joista pyhään maitoon, lypsämiseen
tai puhveleihin liittyvät ovat puhtaita. Niiden käyttö on kielletty
naisilta.
Lypsytalon kivestä valmistetussa etuseinässä on usein kaiverruksia puhveleista, auringosta ja kuusta. Suurimmassa osassa
on kaksi huonetta, joista ulommassa säilytetään pyhiä lypsyvälineitä ja astioita. Täällä lypsäjä suorittaa myös tärkeimmän työnsä: maidon kirnuamisen voiksi. Puhtaussääntöjen vuoksi ainoastaan hän voi astua sinne suoritettuaan tietyt rituaalit.

valokuva: Tapio Tamminen

Päivittäiset rutiinit alkavat aamunkoitettua, kun lypsäjä poistuu ulommasta huoneesta. Hän tervehtii aurinkoa kohottamalla
oikean kätensä otsalleen lausuen yhden sanan ”Swami” - Herra. Sen jälkeen hän menee puhveliaitaukseen ja vapauttaa
eläimet. Hänellä on tavallisesti apunaan joku poika tai mies. Vain pappi voi lypsää temppelipuhvelit, mutta avustajat saavat kyllä
koskea eläimiin.
Aluksi pyhä lypsäjä jatkaa edellisenä iltana jääneen maidon valmistamista. Mies työntää kirnuamiskepin maitoon. Kirnuttuaan
maidon hän valmistautuu lypsyyn tervehtimällä lypsyrakennusta: siihen riittää lypsyastian nostaminen otsan tasalle. Kun puhvelit on lypsetty, hän kutsuu apulaistaan noutamaan juuri kirnutun voimaidon. Tämä vie maidon sovitulle kivillä merkitylle paikalle,
joka sijatsee kylän pyhän ja maallisen alueen rajalla. Täältä naiset voivat noutaa maidon omiin astioihinsa. Tämän jälkeen pyhä
lypsymies syö aamiaisensa. Jos voita on riittävästi, hän valmistaa siitä vielä gheetä, joka viedään myytäväksi lähistön basaareihin.
Neljän maissa iltapäivällä alkaa toinen rituaalisempi lypsy. Mies polvistuu talon edessä ja koskettaa otsallaan kynnystä. Sama
toistuu ulomman huoneen edessä. Hän sytyttää tulen ja lampun, jota pidetään tärkeänä rituaalisena tekona, mumisten kylän
pyhiä nimiä, kuten puhveleiden, karja-aitauksen, läheisten kukkuloiden, virtapaikkojen ja lammikoiden nimiä. Tämä päättyy
pyyntöihin armosta.
Pyynnöt voivat olla seuraavanlaisia: Tulkoon voista yhtä puhdasta kuin papin puku. Sallikoon sen joka antaa maitoa antavan
maitoa. Sallikoon sen joka kasvaa kasvavan. Sallikoon hedelmättömien naisten saavan lapsia. Sallikoon hedelmättömien
puhveleiden saavan vasikoita. Sallikoon lypsyn jumalan poistavan sairaudet... Sallikoon jumala karkoittavan kuoleman viestintuojan. Sallikoon jumala karkoittavan tamilit!
Kun resitointi on suoritettu, lypsäjä kirnuaa aamun maidon. Ja lypsää eläimet uudelleen. Sen jälkeen avustajat vievät eläimet
takaisin aitaukseen.
Puhvelitkin jakaantuvat pyhiin ja epäpyhiin, joita lypsetään tavallisissa karja-aitauksissa ilman erityisiä seremonioita. Naiset eivät kuitenkaan voi lypsää näitä maallisia puhveleita, joihin todien toimeentulo on perustunut. Kaikista pyhimmät eläimet vaativat
luonnollisesti tarkimmat rituaaliset menonsa. Rituaalisten menojen tarkkuus riippuu kuitenkin kastista, sillä todat jakaantuvat
kahteen endogaamiseen alakastiin: tarthar- ja teivali-kastiin. Teivalit eivät arvota tartharien tavoin toisia lypsytaloja ja temppelipuhveleita muita pyhemmiksi .
Tartharit ovat hallitsevassa asemassa. Jo heidän nimensäkin viittaa tähän, sillä se tarkoittaa 'tärkeitä ihmisiä'. Teivalien nimen
sanotaan puolestaan viittaavan 'jumalan palvelijoihin'. Siksi pyhät lypsymiehet tulevat usein teivalien kastista. Tässäkin Todayhteiskunta muistuttaa valtakulttuurin kyläyhteisöjä, jotka jakaantuvat useisiin endogaamiisiin alakasteihin. Todien alakastien
tärkein ero liittyy pyhiin lypsytaloihin. Vaikka tartharit hallitsevat useimpia pyhiä temppeleitä, vain teivalit voivat toimittaa näissä
tärkeimpiä papin tehtäviä yhteistyössä heidän kanssaan. Teivaleita pidetäänkin usein vain tartharien palvelijoina.
Nykyisin tarthareita on ehdoton enemmistö todista. He pitävät itseään myös rituaalisesti teivaleita puhtaampina. Esimerkiksi
teivali-nainen ei ole saanut perinteisesti astua tartharin kotiin. Kumpikin alakasti jakaantuu vielä useisiin patrilineaalisiin eksogaamisiin klaaneihin.
Edellä oleva kuvaus lypsymiehistä ja puhtaussäännöistä kertoo todien uskonnon ytimestä, mikä ei ole avautunut yhteisön ulkopuolisille tarkkailijoille helposti. James W. Breeks kirjoitti hämmentyneenä vuonna 1873, että hän ei pysty sanomaan, mitä todat

ajattelevat jumaluudesta tai uskonnosta. Hänelle todien uskonto jäi hämäräksi. Jotkut vanhat miehet tervehtivät uskonnollisella
hartaudella nousevaa aurinkoa ja kuuta. Muuten he Breeksin mukaan vain hokivat: Olkoon kaikki hyvin! Voikoot puhvelit hyvin!
Ainoastaan papit suorittivat hänen mielestään mutkikkaampia menoja.
Rivers oli Breeksiä huomattavasti tarkkanäköisempi. Hän ymmärsi lypsämisen ja kirnuamisen rituaalisen merkityksen. Ne muodostivat perustan todien uskonnolle. Samoin Rivers näki, kuinka paljon puhvelit säätelivät ihmisten elämää: ne eivät antaneet
ainoastaan elantoa vaan olivat muodostuneet uskonnollisen palvonnan kohteiksi. Siksi myös lypsämisestä oli muovautunut
rituaali ja lypsypaikasta vähitellen pyhä paikka tai temppeli. Myöhemmät tutkijat, kuten Murray Emeneau ja Anthony R. Walker
ovat vahvistaneet Riversin näkemyksiä. Emeneaun mielestä todien uskonto tarkoittaa voimakkaasti ritualisoitua puhveli-kulttia.
Walker puolestaan tähdentää, että uskonnollisuuden ydin on lypsytaloissa.
Temppelit tai pyhät lypsytalot ovat erilaisia. Pali on tavallinen, jota on lähes jokaisessa mundassa. Sathimumdit eroavat niistä
rakenteeltaan. Ti - tai Tiriarit -temppeleissä on kaksi huonetta, toinen papille ja toinen kavalalille, vartijalle. Vain pyhimmät puhvelit päästetään sinne. Todien katedraaliksi kutsutaan Boa-temppeleitä.

Rivers keräsi myös aineistoa todien mytologiasta, jota myöhemmät tutkijat ovat täydentäneet. Myyteissä kerrotaan, kuinka jumalat elivät ennen todien syntymää yksin Nilgiri-vuorilla. Myöhemmin jumalat ja todat asuttivat yhdessä vuoren rinteitä. Kaksi
jumalaa kohosi muita ylemmiksi: miespuolinen On ja naispuolinen Teikirzi. Luultavasti he olivat sisaruksia. Todien suullisessa
perinteessä muinaisten jumalien historialliset vaiheet ovat kuitenkin jääneet hämäriksi.

Kohdusta hautaan
Kun poikalapsi on parin kuukauden ikäinen, hänet tunnustetaan yhteisön jäseneksi. Tapahtumaa nimitetään kasvojen paljastus
-seremoniaksi, sillä lapsen kasvot paljastetaan ensimmäisen kerran kyläläisille ilman peitettä. Tuolloin hän saa myös nimen.
Kasvojen paljastuksen päivänä pappi herää aikaisin ennen aamunkoittoa ja sytyttää lypsytulen. On vielä pimeää, kun miehet
kokoontuvat puhveliaitauksen sisäpuolelle. Pojan klaaniin kuuluva mies kantaa kasvoiltaan peitetyn lapsen klaanin vanhimmalle miehelle. Auringon noustessa kukkulan takaa mies polvistuu lypsytalon oviaukolle ja koskettaa ensin lasta otsallaan, sitten
kynnystä. Muut miehet rukoilevat lapsen puolesta: 'Olkoon hän terve, tulkoon hänestä hyvä ja vahva mies, saakoon hän monia
puhveleita, olkoon hän hyvä juoksija, saakoon poika monia lapsia, tulkoon pojasta rikas mies. Käyköön hän jokaisessa lypsytalossa ja kaikissa tärkeissä kylissä'.
Vanhin mies paljastaa lapsen kasvot mumisten: 'Katso lypsytaloa, katso miehiä, katso taivasta, katso lintuja...'. Seuraavaksi hän
kääntyy muiden miesten puoleen, joiden kuuluu tiedustella pienokaisen nimeä. Nyt klaanin vanhin mies lausuu lapsen nimen
ensimmäistä kertaa julkisesti. Sitten kaikki menevät puhveliaitaukseen. Vanhin mies kumartuu lapsi sylissään portilla. Hän kuiskaa lapselle: 'katso aitausta, katso puhveleita'. Tytöt saavat nimensä yleensä ilman seremonioita.
Aamulla kymmenen maissa vieraat alkavat kerääntyä pojan vanhempien taloon. Kaikki yhteisön jäsenet on kutsuttu juhlimaan
pojan nimeämistä. Seuraa tanssia ja laulua. Juhlan kunniaksi valmistetaan erityistä juhlaruokaa. Sen jälkeen jokainen mies
ottaa vuorollaan lapsen syliinsä ja kumartaa pojan kanssa vanhempien edessä. Myöhemmin naiset toistavat saman rituaalin.
Vieraat tuovat vanhemmille pienen lahjan, joka useimmiten on rahaa.
Perinteisesti poikien korvat lävistetään nuorina. Tapa merkitsee rituaalisen aikuisuuden saavuttamista. Monesti samanikäisten
poikien vanhemmat teettivät lävistykset yhdessä, jotta kustannukset voitiin jakaa useampien kesken. Nykyisin rituaali tehdään
useimmiten Mullikorain kylän lähellä sijaitsevassa hindutemppelissä. Perinteen mukaan lävistyksen tekevät pojan äidin puoleinen setä ja vastakkaiseen klaaniin kuuluva mies.
Tyttöjenkin korvat lävistetään, mutta heidän kohdallaan tavalla ei ole ollut seremoniaalista merkitystä. Tytön äidin veli vie lapsen
Mariamman temppeliin Ootyyn, jossa vastakkaiseen klaaniin kuuluva mies suorittaa lävistyksen.
Perinteisessä todayhteisössä tytön kuului solmia rituaalinen avioliitto pojan kanssa 2-3 -vuotiaana. Hänestä tuli samalla kaikkien pojan veljien vaimo, joskus myöhemmin syntyneidenkin veljien vaimo. Tällaista avioliittoa kutsutaan polyandriaksi. Käytännössä avioituminen tapahtui kuitenkin vasta puberteetti-iän jälkeen. Siihen saakka lapset asuivat vanhempiensa luona. Veljillä
oli yhtäläiset oikeudet seksuaaliseen suhteeseen tytön kanssa. Joskus alkuperäinen avioliitto ei kuitenkaan toteutunut aikuisena, jolloin vanhemmat valitsivat lapsilleen uudet puolisot.
Kun vanhemmat olivat valinneet lapsilleen puolisot, pojan vanhemmat vierailivat tytön kotona poikansa kanssa. Pojan isä vei
tytön isälle lahjana lanteille kietaistavan vaatteen. Näin liitto oli vahvistettu. Joka vuosi hänen kuului muistuttaa tulevasta liitosta
viemällä tytön isälle uusi lannevaate. Nykyisin tämä on kuitenkin vaihtunut entistä useammin takkiin tai paitaan. Tytön isän oli
puolestaan maksettava myötäjäiset aviomiehen vanhemmille, kun pari oli aloittanut yhteiselonsa. Monesti maksu suoritettiin
vasta muutaman vuoden kuluttua häistä.

Todat ovat pitäneet polyandriaa jo vuosikymmeniä häpeällisenä tapana, jota ei mielellään enää muistella. Miksi todat sitten
noudattivat polyandriaa? Syyt ovat samat kuin muissakin polyandrisissa yhteisöissä: naisten vähäinen määrä. Tämä puolestaan
johtui naisten suuremmasta kuolleisuudesta. Osin myös siksi, että tyttöjen lisääntymistä rajoitettiin surmaamalla vastasyntyneitä
vauvoja.
Kun nainen oli synnyttänyt yhden tai kaksi tyttöä, vanhempi nainen huolehti siitä, että tulevat surmattiin vastasyntyneinä. Virallisesti tapa kiellettiin vuonna 1819. Mutta sukupuolten epäsuhde kertoo, että tapaa harjoitettiin ainakin jossakin määrin 1950luvulle saakka. Yksittäisiä tapauksia on esiintynyt senkin jälkeen.
Perinteisessä todayhteisössä harjoitettiin myös vaimonryöstöjä. Miehen oli sallittua kaapata toisen miehen vaimo, jos hän pystyi
tekemään sen jäämättä kiinni. Hänen täytyi korvata loukatulle osapuolelle teko erityisellä ter-maksulla, joka useimmiten tarkoitti muutamia puhveleita. Tapa säilyi suhteellisen yleisenä aina 1960-luvulle saakka. Luonnollisesti kaappaajan kannatti neuvotella etukäteen uhrin eli toisen miehen vaimon kanssa, jotta teko onnistuisi. Monesti mies tiedusteli myös vaimon vanhempien
mielipidettä. Jos vaimonryöstön onnistumisen mahdollisuudet vaikuttivat hyviltä, mies pakeni kaapatun naisen kanssa Nilgirin
alueelta Tamil Nadun suurkaupunkeihin. Siellä he viipyivät niin kauan kunnes kyläneuvosto oli käsitellyt asian. Se saattoi vaatia
pitkiäkin neuvotteluja eri osapuolten kesken ennen kuin loukattu mies tunsi saaneensa riittävät hyvitykset. Tämän jälkeen tuore
aviopari saattoi palata yhteisöön. Vaimonryöstö on ilmeisesti yleistynyt todien keskuudessa siksi, että vaimon kuollessa veljeksillä ei juurikaan ollut mahdollisuuksia saada uutta vaimoa pienessä yhteisössä, jossa tytöt oli jo lapsina naitettu tiettyyn sukuun.
Tätäkään tapaa todat eivät enää muistele mielellään.
Nykyisin avioituminen on valtakulttuurin tavoin monogamista. Myötäjäisperinnekin on yleistymässä. The Tribal Research Centerin johtajan Jakka Parthasarathyn vuonna 2007 keräämän aineiston mukaan 90 prosenttia todista elää ydinperheissä. Perheen
muodostaminen on yhä patrilokaalista, eli nuori vaimo muuttaa miehen perheen kotiin. Varakkaat nuoret muuttavat nykyisin
suoraan omaan taloonsa.
Naisilla ei ole omistusoikeutta perheen muuhun omaisuuteen kuin myötäjäisiin. Yhtenä syynä kristinuskon leviämiseen todien
keskuudessa on naisten huono asema. Naiset huomauttavat helposti ulkopuoliselle, että hindulaisessa kulttuurissakin naisilla
parempi asema kuin heillä. Tai he kertovat, kuinka puhveleiden oikeuksista huolehditaan paremmin kuin naisten. Siksi monet
ovat liittyneet Nilgiri-kukkuloiden naisten etuja ajavaan yhdistykseen (The Hill Women's Front). Se edistää myös naisten parempia toimeentulomahdollisuuksia, kuten perinteisten käsitöiden markkinointia.
Jousi ja nuoli -riitti
Raskaaksi tuleminen merkitsi naisille suurta ylpeyden aihetta. Kun nainen oli ensimmäistä kertaa raskaana, hänen oli viidennellä kuukaudella muutettava tilapäiseen majaan mundan ulkopuolelle. Yhteisöstä eristäytyminen alkoi uudenkuun päivänä ja
se jatkui seuraavan kuunkierron ajan. Naisen seurana oli aviomies, jonka kuului valmistaa vaimolleen ruokaa, koska tämä ei
saanut saastuneena sekaantua ruuan laittoon.
Seuraavana uudenkuun päivänä suoritettiin seremonia, jossa varmistettiin syntymättömän lapsen sosiaalinen isyys. Perinteisessä yhteisössä biologinen isyys oli toissijaista, sillä lapsen isä saattoi olla kuka tahansa vaimon miehistä. Tapahtumaa tultiin
seuraamaan naapurikylistä saakka. Jousi ja nuoli -riitillä on perinteisesti ollut suuri merkitys seremoniassa.

Aamulla miehet hakivat tarkoin valitusta puusta jouseksi sopivan oksan ja nuolen. Seremonia alkoi aviomiehen lähestyessä
ystävineen puuta, jonka luona hänen vaimonsa oli vieraiden kanssa odottamassa. Aviomies tiedusteli puun juurella vaimon
isältä kolme kertaa: Annanko jousen? Isä vastasi: Anna. Vaimon kuului seuraavaksi tiedustella miehen klaanista. Mies vastasi
kertomalla klaaninsa nimen. Näin vaimo oli valmis hyväksymään miehen tarjoaman jousen koskettaen sitä kevyesti otsallaan.
Mies ja vaimo kumarsivat yhteisön vanhemmille. Oli aika aloittaa tanssi ja yleinen juhlinta. Vieraat toivat avioparille lahjoina
rahaa ja erilaisia taloustarvikkeita.
Lapsen syntymää pidettiin saastuttavana tapahtumana. Äidin oli muutettava tavallisesti 35 päivän ajaksi pienokaisensa kanssa
erilliseen majaan mundan ulkopuolelle.
Jousi ja nuoli -seremoniaa vietettiin vain vanhimman lapsen syntyessä. Myöhemmin syntyvät lapset kuuluivat automaattisesti
samalle isälle. Nykyisin avioitumistapojen muututtua seremonia on vain symbolinen muisto menneestä, jos sitä edes vietetään.
Hautajaiset
Laulu edesmenneelle puolisolle:
Oi nainen, oi nainen ihmeen synnyttämä, oi kukkani, oikea aviomies löysi ja nai sinut, oikean vaimon minä löysin, kauniin puhvelin annoin sinulle, kuljetin sinua kuin kauneutta Kuudrille, rakensimme talomme, kuusi lasta kasvatimme, kuudesta puhveliaitauksesta saimme nauttia... – oikea silmäni kyynelehtii, kutsuin sinua mutta en löytänyt, menin ulos mutta en löytänyt sinua
– minulla on vain yksi jumala.
Hautajaisia on perinteisesti järjestetty kahdet. Ensimmäiset pidettiin, kun kuolemasta oli kulunut pari päivää. Toiset järjestettiin
muutaman kuukauden tai jopa vuoden kuluttua. Toisista hautajaisista on tosin luovuttu jo 40 vuotta sitten.
Ruumis asetetaan heti kuoleman jälkeen varovasti makuualustalle tai penkille ja hänen kaksi etuvarvastaan sidotaan mustalla
nauhalla toisiinsa. Rupian kolikko asetetaan vainajan otsalle. Vainajalle puetaan uudet vaatteet ja hänet koristellaan jalokivillä,
jos hänellä on sellaisia.
Varsinaisesta hautajaispäivästä päättävät klaanin vanhimmat. Naispuolisten sukulaisten kuuluu valvoa ruumiin äärellä hautajaisiin saakka. Ennen hautajaispäivää vastakkaiseen klaaniin kuuluvat miehet menevät lähistöllä sijaitsevaan shola-metsikköön
kaatamaan puut polttohautausta varten. Puinen vuode koristellaan kukilla, pienillä palloilla, sateenvarjoilla, peileillä ja värikkäillä vaatteilla. Yksi sukulaisista valitsee uhrattavan puhvelin. Hautajaisvieraat kerääntyvät piiriin ja tanssivat vainajan ympärillä
toistellen tämän maallisia ansioita ja saavutuksia. Vastakkaiseen klaaniin kuuluvien miesten kuuluu kantaa koristeltu puinen
sänky hautajaispaikalle. Muusikot seuraavat heitä. Uhrattu puhveli kannetaan paikalle. Eläimen oikea kylki asetetaan siten, että
se koskettaa ruumista. Jokainen vainajan miespuolinen sukulainen tervehtii seuraavaksi kuollutta eläintä. Naisten tehtävänä on
valita, mitä vainaja tarvitsee viimeiselle matkalleen: hedelmiä, makeata juomaa tai kourallisen hirssiä. Vastakkaiseen klaaniin
kuuluvat miehet sytyttävät lopuksi rovion, jonka päälle on kaadettu gheetä.
Kun hautajaisia 1960-luvulle saakka vietettiin uudelleen, niissä vainajan vanhimmalla pojalla oli keskeinen merkitys. Suvun naiset säilyttivät vainajan jäännöksiä, kuten hiuksia tai kallon palasia tiukassä käärössä. Hautajaispäivänä ne vietiin hautapaikalle.

Muusikot seurasivat jäännösten vientiä. Näissäkin hautajaisissa kuului uhrata puhveli, jonka häntä asetettiin koskettamaan
vainajan jäännöksiä. Niiden päälle valeltiin gheetä ja käärö sytytettiin tuleen.
Todien mukaan ihminen siirtyi kuoltuaan esi-isien joukkoon. Tuonpuoleisuudessa sanottiin olevan useita maita samalla tavoin
kuin maan päälläkin, eikä vainajien elämä muutenkaan eronnut kovin paljon tämänpuoleisesta elämästä. Vainajillakin oli omat
puhvelinsa, eläimiä uhrattiin hautajaisissa ja miesten oli suoritettava samat päivittäiset rituaalit kuin todien kylissä. Naiset eivät
tuonpuoleisuudessakaan saaneet koskea pyhiin eläimiin.
Monet todat eivät enää hyväksy puhveleiden uhrausta vainajan polttoroviolla. Tapa alkoi yleistyä jo 1970-luvulla, kun todien
kulttuuri muuttui muutenkin nopeasti.
Sinisten vuorten ekologinen kriisi
Perinteisesti todat ovat olleet pastoralisteja. Karjapaimentolaisina he liikkuivat puhveleiden mukana aina uusille laidunmaille.
Vähitellen nämä maat kuitenkin pienenivät, kun muualta Tamil Nadusta tullut valtaväestö laajensi omia viljelymaitaan. Näin
todatkin siirtyivät harjoittamaan karjatalouden ohella maanviljelyä. He erikoistuivat maidon ja gheen myyntiin. Puhveleita kasvatettiin myös myytäviksi. Varallisuus on perinteisesti laskettu puhveleissa. Nykyisin todaperhettä pidetään köyhänä, jos se ei
omista vähintään 20 puhvelia. Todien vuoristopuhvelit erottuvat muualla Intiassa tavattavista vesipuhveleista kokonsa ja sarviensa perusteella, sillä ne ovat kookkaampia ja niiden sarvet ovat pitempiä kuin vesipuhveleilla.
Maanviljely lisääntyi nopeasti viime vuosisadan alussa. Ensimmäiset havainnot perunan ja vihannesten viljelystä ovat vuodelta
1892. Madrasin maatalousviranomaiset kirjasivat raportteihinsa 1920-luvun lopulla, että jotkut viljelijät saivat pelloiltaan jo huomattavia satoja. 1950- ja 1960-luvuilla säännöstöjä lievennettiin ja todia rohkaistiin siirtymään maanviljelyyn entistä laajemmassa mittakaavassa. Nykyisin monet perheet ovat erikoistuneet teen ja vihannesten viljelyyn. Tuotteet myydään Mettupalayamin
torilla.

valokuva: Tapio Tamminen

Vuonna 2007 toteutetun haastattelututkimuksen mukaan vain pieni osa talouksista (3,7 %) saa enää toimeentulonsa pastoralismista. Ehdottomasti suurin osa talouksista (62,8 %) elää puhveleiden kasvatuksella ja maidon ja gheen myynnillä. Käsitöistä
saa pääasiallisen elantonsa 15,2 % ja maanviljelystä 13,7 % talouksista. Erilaisissa hallinnollisissa ammateissa, kuten poliiseina, pankkivirkailijoina, virastotyöntekijöinä tai teeyritysten johtajina, toimii 2,2 % talouksista.
Luku- ja kirjoitustaitoisia toda-miehistä 19,2 % ja naisista 17,3 %. Koko Intiassa
vastaavat luvut viimeisen väestölaskennan (2001) mukaan 75,6% ja 54,0%

Ekologisesti Nilgirin alue säilyi ainutlaatuisena kokonaisuutena aina siirtomaavaltaan saakka. Tuolloin tiheän metsän peittämiä
vuoria alettiin raivata viljelymaiksi, kun ilmastoltaan sopivasta alueesta tuli brittien suosima lomanviettopaikka. Viileä ilmasto sopi
myös eurooppalaisille tuttujen vihannesten viljelyyn. Kahvin ja teen ohella erilaisten hedelmäpuiden viljely yleistyi nopeasti.
Itsenäinen Intia jatkoi brittien aloittamaa kehityspolitiikkaa: ihmisiä kannustettiin siirtymään maanviljelyyn, luonnonvaraisia metsiä raivattiin viljelymaiksi ja muutettiin istutusmetsiköiksi nopeasti kasvaville puulajikkeille, kuten eukalyptukselle ja akaasialle.
Kasvistoltaan ainutlaatuisia laidunmaita kynnettiin perunapelloiksi. Kolme vuosikymmentä sitten alueella puhuttiin jo alkavasta
ekokatastroﬁsta. Metsien hakkuut aiheuttivat varsinkin monsuunisateiden aikaan vaarallisia maanvyöryjä. Tilannetta pahensi
turismin hallitsematon kasvu. Vuonna 2000 Nilgirin alueella vieraili jo yli miljoona matkaajaa vuodessa. Kasvavat turistivirrat
toivat työpaikkoja. Ne puolestaan houkuttelivat ihmisiä muuttamaan Nilgiriin muualta Tamil Nadusta ja Keralasta. Sinisten
vuorten ainutlaatuinen biodiversiteetti kapeni arvaamattoman nopeasti. Vuonna 1995 World Wildlife Fund India julistikin Nilgirin
biodiversiteetiltään uhanalaiseksi alueeksi.
Viimeisin radikaali viljelykulttuurin muutos tapahtui 1980-luvulla, kun teenviljelyn uskottiin tuovan perunanviljelyä varmemman
ja turvatumman tulevaisuuden. Varsinkin badagat keskittyivät teenviljelyyn, jonka tuotot olivat aivan toista luokkaa kuin juuresten viljelyssä. Monet istuttivat teepensaita takapihoilleenkin, jossa oli perinteisesti viljelty perheen omaan käyttöön juureksia ja
vihanneksia. Vuosituhannen vaihteessa teenviljelyn kannattavuus pientuottajille heikkeni kuitenkin nopeasti. Globalisaation ja
kaupan vapauttamisen myötä teen markkinahinta aleni alle pientuottajien kipurajan. Monet badagat joutuivat luopumaan viljelystä. Varsinkin nuoret muuttivat muualle Tamil Naduun. Antropologi Paul Hockingsin mukaan tällaista kriisiä ei ole tapahtunut
koskaan aikaisemmin badagoiden yli 300-vuotisen historian aikana Nilgiri-vuorilla.
Kasvun rajat on saavutettu jo monessakin mielessä sinisillä vuorilla. Alueen infrastruktuuri ei kestä turismiteollisuuden jatkuvaa
kasvua. Pelastakaa Nilgiri -kampanjan vetäjä Dharmalingam Venugopal onkin puhunut jo vuosia kestävän, pienimuotoisen turismin puolesta, jossa luontomatkailulla olisi keskeinen sijansa. Se hyödyttäisi myös alkuperäiskansojen kulttuurien säilymistä.
Venugopal on korostanut teenviljelyä monipuolisemman viljelyperinteen elvyttämistä ja luonnonmetsien suosimista istutusmetsiköiden sijaan.
Vaikka elämä sinisillä vuorilla on muuttunut suuresti viimeisten vuosikymmenten aikana, ainakin yksi asia on ennallaan: puhvelit
ja lypsyperinne. Pyhät lypsymiehet polvistuvat lypsytalon edessä ja koskettavat otsallaan kynnystä samalla tavoin kuin satoja
ellei tuhansia vuosia sitten.
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