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BASTAR, MADHYA PRADESH 
Efter fyra månaders resa genom Sri Lanka, Indien och Bangladesh, inlusive två  
vistelser hos familjen Munshi i Calcutta, for jag åter i väg på en 1,5 månads lång 
resa i norra, västra, södra och centala Indien. Mitt första mål var staden Kondagaon i 
södra delen av Madhya Pradesh (en del som senare har avstyckats och nu utgör  
delstaten Chattisgarh). Närmare bestämt i Bastar-regionen, dominerad av ursprungs- 
befolkning – främst murias. Mycket speciell spännande kultur som starkt fascinerat 
antropologer. Jag bodde hos Partha Munshi, Annada Munshis brorson och därmed 
Bubus kusin, som försörjde sig som fiskodlare. Hans familj var en av många benga-
liska familjer som repatrierades tlll Bastar i samband med Indiens delning 1947. 
Läs också Henrik och Ola Perssons reportage om Kondagaon, efter tips från mig.











































Inom ghotulens väggar kan 
ingen synd finnas. 

Rajan sa: Till att bör ja med måste 
tänderna förstöras och avlägsnas från 
vaginorna. Den som gör detta kommer att 
bli belönad. 

Det fanns ingen som visste hur man 
skulle bära sig åt, men till slut åtog sig en 
enögd polisman saken. Han hade själv en 
kniv som växte ut från hans penis. 

Med kniven tog han bort tänderna, och 
med hammare och spik satte han tillbaka 
vaginorna på sin plats. Den spik han 
använde är clitoris, som sitter ovanför 
vaginan för att hålla den på plats. 

Vaginorna förbannade mannen som 
hade åsamkat dem detta och förvandlade 
honom till en gris - och än idag ser ju 
grisens organ ut som en kniv." 

VEMÄRBÄST? 
En annan historia handlar om en tävling 
mellan brösten och vaginan: 
"En gång grälade brösten och vaginan. 

-Jag är bäst, sa vaginan. Det är för 
min skull som männen blir galna och dör. 

-Nej, sabrösten.Detär visom är bäst.
Det är vår skönhet som männen vill se. 
Om det intefanns några bröst, vem skulle 
då komma till dig? 

-Men om det inte fanns någon vagina,
vem skulle då bry sig om er? Går män på 
jakt efter blommer eller ett vackert 
vattendrag? 

-Män ser oss på långt håll och dras till
oss på grund av vår skönhet. Det är först 
därefter som de ser på dig. Först rör de vid 
oss, sedan vid dig. 

-Men ingen får ut någonting av att
röra vid er. 

-Men om de inte såg oss och rörde vid
oss, hur skulle de då kunna bli 
upphetsade? De skulle fullständigt 
strunta i dig. 

V ARSI'IT HÅLL 
Medan grälet pågick skildes vaginan och 
brösten åt och gick åt varsitt håll. 

På vägen mötte brösten en man som tog 
dem åt sidan och började smeka dem.
Men när han tittade ner och inte hitt.,de 
någonti�g där, gick han besviken sin väg. 

Då gick brösten tillbaka till vaginan 
och sa: 

-Syster, du har vunnit. Det är du som
är den bästa." ■

FJÅROE VÅRLDEN 
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Narmada är en av Indiens 
längsta floder och kanske också 
en av hennes vackraste.1312 km 
lång rinner den genom ett 
landskap av tätvuxna skogar och 
jordbruksmark, genom staterna 
Madya Pradesh och Gqjarat för 
att slutligen mynna ut i 
Arabiska havet. 

Ca 20 miljoner människor, 
varav en stor del är  
ursprungsbefolkning (bl a Bhils, 
Gonder, Baigas ) är beroende av 
floden, både kulturellt och 
materiellt. 

Genom årtusenden har Narmada flutit 
fram och gett liv till naturen och 
människorna vid hennes stränder. Floden 
sägs ha sitt ursprung i guden Shivas 
kropp. Var sten på dess botten är ett 
Shivalingam, en symbol för guden själv. 
För många ses Narmada som den heligaste 
a_vfloder. Tom gudinnan Ganges, förklädd
till en svart ko, beger sig till Narmada 
varje år för att bada av sig sina synder. 

Därefter kan hon återvända hem ren 
och vit. Sedan urminnes tid har hin

1

duer 
r1;1nt flod�n, �tminstone en gång i livet, 
giort en p1lgnmsvandring längs floden . 

{!nder strikta former beger man sig ut 
på färden; barfota utan att bära med sig 
mer än nästa mål mat. Nu hotas dock dessa 
färder, såsom mycket annat. Ett av 
världens största vattenkraftsprojekt har 

påbörjats just i N armada. 

DAMMBYGGEN 
Utefter floden och dess biflöden ska 

sammanlagt 3165 dammar byggas: 3000 
små, 135 "mellanstora" och 30 enorma. De 
två största, Narmada Sagar i Madhya 
Pradesh och Sardar Sarovar i Gujarat 
kommer sinsemellan att dämma upp mer 
vatten än någon damm tidigare gjort i 
Indien. 

Effekterna av hela projektet ses som 
revolutionerande. 0,5 miljoner hektar land 
ska kunna bevattnas och elkraft upp till 
3000 MW utvinnas. Narmadadalen målas 
upp som ett område med en blomstrande 
framtid; jordbruks-, industri- och fiskeri
projekt ska utvecklas som aldrig förr. 

Det hela beräknades i början ta 25 år 
att färdigställa, senare ökades siffran till 
45. Idag menar vissa att det kommer att ta
upp till 100 år. Projektet beräknas kosta
upptill 40-90 miljarderRs (Rs l=SKr0,5).
Världsbanken lånar ut pengar till de båda
dammarna Narmada Sagar och Sardar
Sarovar.

Vattenkraftsprojekt innebär en total , 
strukturering av den naturliga miljön
här är Narmadaprojektet givetvis ir. 
undantag. Siffrorna är hisnande. 375 
hektar skog kommer att vattentäckas 
en stor del av denna skog utgörs av inta 
djungelområden, med en rik flora 
fauna som ännu inte ens är dokumente1 

Sett i perspektivet av att Indien varj, 
förlorar 1,3 miljoner hektar skog, t
gånger mer än vad det indiska skogsdei: 
tementet kan godta, är siffran myc 
skrämmande. De djur som finns in 
områdena "får rädda sig själva" när de 
marker börjar vattenfyllas. Värl, 
bankens kommentar: " Framgångs 
forflyttning av djurliv är aldrig lätt och] 
dödlighet är oundviklig". 

80 000 ha fertil jordbruks- och bet 
mark kommer att täckas med vatten 
miljon (!) människor, varav den stör 
delen är ursprungsbefolkning, må: 
lämna sina hem. Detta är den stör 
befolkningsomflyttning någonsin pga 
vattenk:raftsprojekt. 

EKONOMISK VINST-EKOLOGI: 
RL'IN 
N armadaprojektets ekonomiska begrän 
ningar är helt inriktade på de eventue 
frukterna av utbyggnaden och på 1 

kortsiktiga ekonomiska perspektiv, 
Konsekvent har man undvikit � 
medräkna allt det som måste offras. 
Här finns plats för ett landskap med 

fungerande ekologiek balans, en natur 
flora och fauna och ett människoslä� 
som av tradition lever enligt gamla mc 
ster. 

Vissa forskare menar att Narmac 
projektet kommer att visa sig olönsamt o 
att hela den ekonomiska kalkylen brist. 
just därför att man bortsett från de effekt 
ett projekt i denna skala skapar på )äng 
sikt. 
Vad kommer att ske med Narmadadal, 
när den nu öppnas för tung industri o 
urbanisering och med den miljc 
människor som nu ska lämna sina he1 
splittra upp sina samhällen och söka s 
nya bosättningar? Är det städern, 
slumområden som väntar? 

FRÅNDJUNGEL TILLCIVILISATIC 
En sak står klar när man studerar pla 
�rna för o:nflyttning närmare; kämp. 
mte mänmskorna själva har de knappa 
någonchansattfåendräglig ersättningf. 
det förlorade. De makthavande ser or 
flyttningarna som ett sekundärt proble 
och man hyser också åsikten att det här g, 
stamfolken chansen att förflytta sig frt 
"djungel-stadiet till civilisationen", d· 
projektet gagnar de människor som mås 
lämna sina hem. 




