1. Vierailu Devote Trust järjestössä Orissassa 20.-22.3.2012
Devote Trust on Orissan osavaltion Kandhamalin alueen adivasien hyväksi toimiva
järjestö jota johtaa Sabitri Patra niminen nuori gond-adivasi nainen (kuva oikealla),
joka toimii tällä hetkellä myös National Adivasi Andolan verkoston koollekutsujana.
Devote Trustin toimisto on kauniilla syrjäisellä
metsä-alueella ja Sabitri asuu toimiston yhteydessä Mundigarhin kylän lähistöllä. Ympäröivillä
alueilla asuu enimmäkseen kutia- ja pangakondh adivaseja sekä gond adivaseja ja myös
jonkin verran dalit väestöä.
Devote Trust toimii monin tavoin ympäröivien
kutia-, gond- ym. yhteisöjen hyväksi. Tukeakseen
adivasien oikeuksia Sabitri opiskelee lakia ja on
edistynyt siten että hänellä on jo oikeus toimia
jonkinlaisissa asianajajan tehtävissä.
Devote Trust tukee ja valmentaa yhteisöjä metsäoikeusvaateiden tekemisessä
ja metsätuotteiden keräilyn edistämisessä sekä adivasien kiertokaski- ym. luonnonmukaisen viljelyn ja perinneparannuksen harjoittamisen suhteen.
Vierailimme myös Belgharin lähistöllä olevassa Devote Trustin tukemassa adivasien perinteiseen hoitoon ja sitä koskevaan tietoon pohjautuvassa parantolassa, jossa käy potilaita päivittäin ja johon monet sairaat myös jäävät pidemmäksi
ajaksi saamaan hoitoa. Adivasi parantaja (muistaakseni hänen nimensä saattoi
olla Pabitri) tutustuu heidän tilanteeseensa ja sen pohjalta antaa ruokavalio- ja
elämäntapaohjeita ja yrttilääkkeitä. Potilaat osallistuvat myös hoitopaikan kymmeniä yrttejä kasvavan puutarhan hoitoon ja oppivat itse hoitamaan itseään
yrteillä. Parantaja diagnosoi esim. 72 eri tyyppistä kuumetta. Hän on käynyt
myös tutustumassa NAAlliancen muiden järjestöjen toimintaan kuten mm. Jagran Janin perinneparannukseen ja yrttien tuotantoon. Hänen mukaansa ihmiset
pettyvät moderniin keinotekoisten kemiallisten aineiden soveltamisen vaikutuksiin kehoomme. Syynä on mm. moderni keinotekoinen luonnon käsite.
Alueella on harjoitettu pitkään kiertokaskiviljelyä ja tienoo on täynnä hyväkuntoista metsää. Vasemmalla kuvassa kutia nainen kirveineen kaskiviljelmällään
ehkä jonkinlainen sadonkorjuu-koppa päänsä yllä.
Kiertokaskiviljelyn jälkeen alueelle kasvaa nopeasti itsestään monia hyödyllisiä
puu- ja kasvilajeja, kuten esimerkiksi sal-puita ja bambuja.
Oikealla
kuvassa noin
10 vuotista
sal-metsää.
Kiertokaskiviljelyä ja sen tuotetta ei voikaan
ymmärtää vain lukuisina viljeltyjen lajien
tuotantona vaan usein jopa puolet kaskiaukeiden tuotosta muodostuu kaskiaukeille
sadonkorjuun jälkeen itsestään kasvavista
halutuista villikasveista ja nuorista puista
saatavista metsätuotteista, joita ei vastaavasti
löydä vanhemmista metsistä.
Kiertokaski on näin myös metsän hoitoa jolla
varmistetaan sekä haluttujen metsätuotteiden
saatavuus että viljelysten ravinteiden säilyminen ilman keinolannoitteita.

Lukuisia ravinnoksi sopivia villikasvejaan kutiat
saavat kiertokaskiaukeilta, niille ominaisista biotoopeista, jotka ovat levinneet Intian metsärinteille
4000 vuoden kuluessa.
Sitä mukaa kun normaaali peltoviljely otti Intian
tasangot haltuunsa ja tuhosi niistä metsien uusiutumisen, se ajoi kaskiviljelijät vuoristometsiin, joihin
normaali peltoviljely ei soveltunut ja lisäsi vuoristometsien sal- ja bambu-pohjaista kasvillisuutta.
Vierailimme Sabitrin ja auton kuljettajan kanssa
neljässä kutia kylässä (Dubi, Burlubaru, Badabandha ja neljännen nimeä en löydä) ja yhdessä gond
kylässä. Dubissa kuvassa vasemmalla oleva vanha
kutia nainen toi meille syötäväksi kutia-juurta, joka
on osa heimon omia elinehtoja ja identiteettiä ja
kasvaa kiertokaskiaukeilla.
Kaskialueilla vihtyvät adivasien ravinnoksi ja muihin tarpeisiin soveltuvien villikasvien lisäksi myös koti- ja villieläimet, jotka saavat niiltä monia sellaisia ravintokasveja, joita ne eivät vanhojen metsien lajistosta helposti
löydä. Eläimet samalla lannoittavat näitä alueita. Lähialueilla on myös norsujen kulkureittejä.
Alueet, joilla kutia heimot
ovat pitkään harjoittaneet
kaskiviljelyä kuuluvat suhteellisen metsärikkaan Orissan metsäisimpiin alueisiin.
Dubi kylästä on Niyamgiri
vuorelle muistaakseni vain
reilut 20 km joten suhteellisen lähellä asuu kutia
yhteisöjen lisäksi dongria,
panga, jhornia ja gond
yhteisöjä. Siten kieli-, kulttuuri- ja biodiversiteetti ovat
alueella sangen korkeita.
Lähistölle perustettu suojelualue ei kuitenkaan vaikuta suojelevan tätä diversiteettiä vaan toimii tekosyynä, jolla adivasien
diversiteetti-rikkaat alueet otetaan valtakulttuurin yksiulotteistavaan kontrolliin, tuhoten heimojen kestävät elinehdot.
Burlubarun kylän lähellä metsähallinto esim. anasti suojelualueen laajentamisen nimikkeellä kutia-yhteisön kaskimaan
sangen mielenkiintoisella ja paljastavalla tavalla:
Kutiat olivat ilmoittaneet 2012 alussa metsähallinnolle että he
aikovat kasketa eräät suojelualueen lähistöllä olevat rinteet.
Metsähallinto ei ollut vastustanut tätä vaan antoi adivasien
kaataa kaskea varten vuosia itsestään kasvaneen metsän.
Mutta näimme että rinteen edessä oli kaivinkone kaivamassa ojaa. Menimme puhumaan ojaa tekevien konemiesten
kanssa ja he kertoivat että metsähallinto on palkannut heidät
tekemään rajaojan, joka siirtää kaadetun rinteen suojelualueen osaksi ja on merkkinä etteivät kutiat saa enää mennä
kaskialueelleen ja että metsähallinto istuttaa sinne nyt tiikkiä.
Jos hallinto haluaa laajentaa suojelualuetta, miksi se antaa
kaataa luonnostaan kasvaneen metsän ilmaisen työvoiman
turvin istuttaakseen suojelualueelle monokulttuuri istutuksen?

Alla olevassa kuvassa kutia äiti antaa sairaana
olevalle tytölleen terveellistä kutia juurta.

Monokulttuuri-istutusten ja suojelualueen lisäksi hallinto uhkaa adivasi yhteisöjen elinehtoja ja kestävää
elämänperintöä bauksiitti kaivoksilla,
joita alueelle on kaavailtu tulevan monia.
On tärkeää että Devote Trust yrittää
puolustaa kutia yhteisöjä ja heidän
oikeuksiaan kaivosten ja monokulttuuriistutusten uhkaa vastaan.
Sabitrin juristi-koulutus, metsäoikeuslaki,
uudistuva PESA lain täytäntöönpano,
YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien
julistus, biodiversiteettisopimus, Nagoya
protokolla ja TSS oikeudet voivat tarjota
tähän apuvälineitä.
Adivasien villikasvien ym. metsätuotteiden keräily ja kiertävä kaskiviljely
ovat sopeutuneet osaksi metsän uusiutumista ja pitävät metsän sellaisena
että se kasvaa itsestään hyödyllisiä villikasveja.

Kuvassa ylhäällä kutiat syömässä
lehtilautasilta kylänsä pääkadulla.

Sabitrin kodin vieressä oli mahua puun hedelmien kypsymisaika ja sain nähdä miten pieniä valkoisia mahua hedelmiä putoili puista jatkuvasti valtavat
määrät. Parin kymmenen neliömetrin alueelta saattaa löytää maasta satoja
mahua hedelmiä. Oikealla olevassa kuvassa adivasi kainen keräilee niitä.
Haastattelemani kutiat ja gond adivasit toivat vahvasti esiin sen miten
metsän käyttö ylläpitää haluttua metsän omaa kasvua ja uusiutumista halutun kaltaisena. Jos metsää ei voida joidenkin vuosien ajan käyttää lainkaan,
sieltä löytyvien hyödyllisten villikasvien määrä vähenee.
Kiertokaskiviljelyn tuloksena rinnakkain olevien monien eri ikäisten itsestään
uusiutuneiden metsien mosaiikki luo diversiteetiltään moniulotteisen ja laajan hyödyllisten villikasvien ‘puutarhan’.
Alla olevassa kuvassa näkyy alhaalla oikealla edeltävänä vuonna kaskiviljelty alue, sen yläpuolella vasemmalla
3 vuotta sitten kaskiviljelty alue ja mäen harjan lähellä ehkä n. 5-6 vuotta sitten kaskiviljelty alue. Nillä kaikilla
kasvaa nyt erilaisia villikasveja.

Kutia heimon ihmissuhteita koskevat käytännöt olivat kiinnostava yhdistelmä jonkinlaista ujoutta ja avoimmuutta. Kun tyttö ja
poika ovat ilmoittaneet että haluaisivat toisensa puolisokseen,
alkaa kymmenenkin vuotta kestävä jakso jolloin vanhempien
perheille annetaan erilaisia lahjoja, ennen kuin pari voi alkaa
elämään yhdessä. Ja kun tyttö sitten menee pojan kotiin hänen
on istuttava paikallaan käteensä nojaten mitään sanomatta tai
tekemättä ties kuinka kauan. Jos joku häneltä kysyy jotain tänä
aikana, sääntöä on loukattu ja hänellä on oikeus lähteä tiehesä.
Minulle oma-aloitteisesti puhumaan tullut vanha kutia nainen
arvioi että nykyisin asiat ovat menneet huonompaan suuntaan.
Paitsi että metsästä ei enää saa kerätä metsätuotteita kuten ennen niin tärkeät käsi-, jalka- ja kaularenkaatkin ovat nyt pois.
Tästä innostuneena kuvassa vasemmalla istuva nuorempi nainen toi perinteiset koristellut käsi- ja jalkarenkaansa nähtäväkseni ja eräs mies alkoi laittaa niitä tälle naiselle. Näin minulle kai
pyrittiin valaisemaan noiden avioliiton yhteydessä laitettavien isojen renkaiden luonnetta ja merkitystä heidän
perinnössään. Renkaiden laitto jotenkin nipisti naista joka sanoi aina välillä ‘aih ja sitten taas nauroi. Kun useita
renkaita oli laitettu, alettiin kai lähestyä pistettä jossa naisella olisi kaikki avioliittoon tarvittavat renkaat ja nainen
alkoi vastustaa loppujen renkaiden lisäämistä. Ennen viimeisten jalkarenkaiden laittamista hän koitti paeta.
Tällöin vanhemmat naiset ottivat hänet kiinni ja pitivät hänet maassa istumassa jotta loputkin renkaat laitettaisiin.
Nainen jatkoi vastustusta. Hän
kuitenkin nauroi koko ajan. Hän
onnistui estämään viimeisten
jalkarenkaiden laiton, josta yllä
oleva kuva. En tiedä paljonko
esitystä ymmärsin, mutta hieno
se oli.
Ehkä ujo ja silti avoin oman kulttuurinsa ilmaisu on vaikuttanut
myös siihen suhteeseen, joka
kutia heimon syrjäisten metsien
elämällä on ulkomaailmaan.
Heidän ei ole helppo puolustaa
oikeuksiaan ja alueitaan modernin maailman hallintavallan
koneistoja vastaan.
Kutiat pystyisivät jatkamaan kestävää elämäänsä perinteisillä
alueillaan jos vain heidän yhteisöilleen lain mukaan kuuluvat
oikeudet täytäntöönpantaisiin. Etenkin naiset kantavat yhä
heimon omaa elämänperintöä kylissä vaikka monet miehet
ovat joutuneet lähtemään kaupunkeihin työhön kun heimon
perinteisiä maita on viety muuhun käyttöön.
Devote Trust on pieni järjestö syrjäisellä seudulla ja joutuu
suurten haasteiden eteen yrittäessään puolustaa ‘primitiivisiksi’ tai ‘erityisen haavoittuviksi’ virallisesti luokiteltujen
heimoyhteisöjen oikeuksia kaivosten ja plantaasien uhkaa
vastaan. Kutia heimon perinteisten elinehtojen työ sisältää
monia yhteisöllisen maan, metsän ja veden käytön ja hallinnan
elementtejä ja esim. kaskea varten “puut kaadetaan yhdessä”
ja “katkaistaan metrin korkeudelta koska jos ne katkaistaan alhaalta, puu ei kasva uudestaan vaan itämiskyky kuolee”. Siten
yhteisöoikeuksien saaminen ja täytäntöönpano on tärkeää
jotta kutiat saisivat yhä tarjota perinteistä kutia juurta lastensa
terveen elämän pohjaksi.

2. Osallistuminen NAA-itä-alueen aluetapaamiseen
Osallistuin Kari Bottaksen kanssa Siemenpuun edustajina NAA-verkoston itäisen alueen tapaamiseen 23.-26.3. 2012 Seba Jagat järjestön
luona Kandhamalissa Orissassa.
Tapaaminen oli Seba Jagatin adivasi museokeskuksen tiloissa.
Lähistöllä asui panga heimoa. Kuvassa oikealla panga nainen
keräämässä maahan pudonneita mahua-puun hedelmiä 25 metrin
päässä tapaamisalueemme aidan ulkopuolella.
Tapaamiseen osallistui gond, kondh, baiga, panga, kutia, munda,
kamar, jenukuruba ym. heimojen edustajia sekä 10 NAAlliancen jäsen
järjestön edustajat (Seba Jagat, Devote Trust, Paribartan, Parivartan,
ASM, Disha ja Save the Forest Movement itä-alueelta sekä CORD,
BKS ja AAS Etelä-Intiasta) sekä lisäksi edustajia monista muista samanhenkisistä ryhmistä, kuten DoE, AJVAM, Dalit-Adivasi Manch ja
Kalahandin paikallisesta adivasi liikkeestä.
Tapaaminen alkoi adivasi lauluin, osallistujien esittäytymiskierroksella sekä ohjelman suunnittelulla. Sisältö
keskustelu käynnistyi sen adivasi elämän tapaoikeudellisen ja kulttuurisen moninaisuuden hahmottamisella, joka
on parhaiten säilynyt adivasien omissa käsissä, etenkin koskien avioliittoon ja kuolemaan liittyviä erilaisia tapoja.
Tässä oli se hyvä puoli että kaikilla riitti paljon sanottavaa, koska jokainen tunsi oman heimonsa tavat ja siten
kaikki pääsivät hyvin mukaan keskusteluun.
Eri heimokulttuurien erilaisten tapojen yksityiskohtaisten sääntöjen ja tarkoitusten kuvaaminen ja niiden merkitysten arviointi saa adivasit vapautuneiksi, koska se on elämänalue joka on ehkä kaikkein selvimmin jäänyt yhä adivasien itsemääräämisoikeuden piiriin. Siten heillä riitti luovaa kiinnostusta analysoida eri heimojen tapojen eroja
ja niiden merkitystä. Samalla vaikutti siltä että nuo ‘avioliittoon’ ja ‘hautajaisiin’ liittyvät tavat jotka olivat heidän
heimojensa oman elämänperinnön tuotetta, kantoivat
samalla heidän oman elämänperintönsä jatkuvuutta
heidän esivanhemmiltaan halki nykyajan. Ne tuntuivat
olevat kuin sellainen viesti muinaisilta sukupolvilta, jonka
tarkoitus jokaisen sukupolven tulee aina uudelleen tulkita
pohtimalla ja elävöittämällä tapojen merkitystä siten että
he siirtävät ne jälleen lapsilleen. Olisi kiinnostavaa nähdä
miten adivasit määrittäisivät perinteiset metsäoikeutensa
jos tuo luova energia, joka adivaseilla oli avioliittotapojen pohdinnassa saataisiin käyttöön myös perinteisten
metsäoikeuksien määrittämiseen.
Samalla tapoja kuitenkin myös kunnioitettiin koskemattomina. Kuvassa vasemmalla olevat baigat mm. kertoivat
että heidän heimonsa parissa naisen ei tullut synnytyksen jälkeen koskea mihinkään useampaan päivään tai
muutoin seuraisi rangaistus. Kun sitten kysyin Sukram
Baigalta miksi synnyttänyt nainen ei saanut koskea mihinkään hän vastasi että koska siitä rangaistaan.
Kun sitten kysyin, miksi siitä sitten rangaistaan, Sukram vastasi, että hän ei tiedä, koska he ovat saaneet tämän
tavan esivanhemmilta eikä heille ole selitetty sen syytä. Sukram kertoi myös baigojen kiertävästä kaskiviljelystä:
“Aiemmin viljelimme tavalla, jossa kaikkia maan ravinteita ei kulutettu, kun taas nykyisessä riisin viljelyssä maan
kyntö tuo monet ravinteet ulos maasta.” “Tilanne huononee päivä päivältä, meidät pakotetaan viljelemään jatkuvasti samassa paikassa. Aiemmin poltimme puita ja aluskasvillisuutta maan ravinnoksi. Enää emme voi tehdä
kaskea, metsähallinto estää sen ja siemenet ovat erilaisia.” “Se että metsät on viety pakottaa meidät siirtymään
maata kyntävään peltoviljelyyn, jossa monia aiemmista kasveistamme ei enää voi viljellä”. “Aiemmin siirsimme
asutusta kasken mukaan. Nyt täytyy asua paikallaan eikä meillä ole enää aiempia maasta tehtyjä talojamme.”
“Emme voi mennä myöskään asumaan muualle, koska siellä jo asuvat häätävät meidät.” “Meidän täytyy asua
paikallamme, mutta meillä ei ole paikallaan pysyvän viljelyn käytäntöjä” eikä edes “oikeutta virallisiin koteihin,
koska olemme aiemmin siirtyneet paikasta toiseen (...) ja oikeus kotiin edellyttäisi metsäoikeuslain mukaan todisteita siitä, että on asunut paikalla useita vuosia.”

Yllä kuvissa vasemmalta alkaen käärmeiden pyydystäjien heimon jäsen, panga-adivasi, gond-adivasi ja kamar
adivasi sekä alla olevassa kuvassa munda adivasi.
Adivasi kulttuurin säilymisen suhteen nostin keskusteluun myös kysymyksen siitä että kun miehet vaativat kulttuurin säilyttämisen nimissä rajoituksia siihen miten ja missä määrin heimon elämänperintöä kiinteämmin säilyttävät adivasi naiset voivat olla tekemisissä kylien ulkopuolisten tahojen kanssa, niin samaan aikaan kylien ulkopuolella palkkatyössä olleet miehet solmivat ‘avioliiton’ hankkimansa moottoripyörän kanssa kulkeakseen kylän
ulkopuolella omilla teillään ilman että heidän kylässä elävät puolisonsa
voivat tietää mitä on tapahtumassa. Tämä miesten avioliitto moottoripyörien
ja niihin liittyvän asemansa kanssa voi alistaa kyliä ja niiden elämänperintöä
ja arvoja paljon enemmän niitä tukahduttaville ulkopuolisille vaikutteille kuin
se missä määrin adivasi naisilla on yhteyksiä kylien ulkopuoliseen elämään.
Seuraavina päivinä siirryttiin keskustelemaan alueellisen adivasi liikkeen
ohjelmallisista toiminnoista. Vaikka monia tärkeitä asioita nousi esiin ja vaikka keskusteluilmapiiri oli muutoin melko hyvä ja myös monet vähemmän
järjestö-orientoituneet adivasit osallistuivat keskusteluun, kuitenkaan yhteisten konkreettisten alueellisten toimintojen määrittelyssä ei päästy mielestäni
riittävästi eteenpäin. Tilaa ei ollut riittävästi yhteisten aluetoimintojen innovoinnille ruohonjuuri toimintoja harjoittavien adivasien toiminnoista käsin.
Silti aluetapaaminen oli hyvä kokemus siitä miten voidaan
luoda alueellisia keskustelufoorumeita, joihin tuesta osallisia adivaseja voi osallistua keskusteluun adivasien
elämästä, oikeuksista ja ongelmista suhteellisen tasaveroisina järjestöjohtajien kanssa.
Kuvassa vasemmalla itä-alueen kokoukseen osallistuneet
adivasi-liikkeiden vetäjät Dhansingh Majhi Kalahandista,
Orissasta ja Indu Netam ja Suman Koreti Bastarista,
Chhattisgarhista.

3. Kumppanien kokous Ranchissa
Siemenpuun Intian ohjelmakumppanien tapaaminen pidettiin Ranchissa, Jarkhandissa 27.3. 2012. NAAlliancen
ja SADED:in edustajat olivat paikalla, mutta ainoa Tamil Nadu ohjelman edustajista paikalle päässyt henkilö, Rajendra Prasadkin joutui poistumaan jo ennen ohjelman alkua sukulaisensa vakavan sairastapauksen vuoksi.
Siemenpuusta paikalla olivat Jaana, Kari ja minä. Tilaisuuteen osallistui myös aiemmin tukemamme Judavin/
Samvadin edustajia jotka pyysivät että voisivat olla mukana NAAlliancen aluekokouksissa.
Keskustelua käytiin mm. Intian lainsäädännöstä, joka koskee järjestöjen oikeuksia ottaa vastaan ulkoimaista
rahoitusta sekä yleisemmin rajoituksista ja pelotteista joita Intian hallinto asettaa ihmisoikeus- ja ympäristöaktivistien toiminnalle ja sitä koskeville ihmisoikeuspuolustajien ihmisoikeuksien toteuttamiselle. Esittelin tätä koskien
YK:n julistusta ihmisoikeuspuolustajien oikeuksista ja sitä miten Intian toimet ovat ristiriidassa sen hyväksymien
sitoumusten kanssa, mistä myös YK:n näiden oikeuksien erityisraportoija on Intian hallitusta kritisoinut.
Kumppanien kokouksen jälkeen NAA piti myös ydinryhmän kokouksen, jossa valittiin NAAndolanin uusiksi
koollekutsujiksi Sabitri Patra Orissasta ja Ammini Keralasta sekä Suman Koreti itä-alueen koollekutsujaksi.

4. Save the Forest Movementin konventio Jarkhandissa 28.-29.3.
Save the Forest Movement järjesti 28.-29.3.
Jarkhandissa useiden satojen adivasien
yhteisömetsän hoidon oikeuksien juhlatapaamisen, johon Jaana, Kari ja minä osallistuimme Siemenpuusta.
Tapahtuma järjestettiin Save the Forest
Movementin vaihtoehtoisen yhteisömetsänhoidon toiminta- ja koulutuskeskukseksi
tehdyssä metsäyhteisössä, jossa NAAndolanin jäsenenä oleva adivasi nainen Suryamani
Bhagat asuu ja toimii. Adivasit ovat elvyttäneet alueen paikallisen metsän.
Tilaisuus alkoi adivasien hienolla tanssi-,
musiikki- ja lauluesityksellä (josta oheiset
valokuvat)
Sitten sadat osallistujat siirtyivät telttaan jossa pidettiin puheita etenkin metsäoikeuskamppailun ja sen paikallisten, osavaltiotasoisten ja valtakunnallisten toimintojen yleisestä tilanteesta ja hallinnon reaktioista kansanliikkeiden vaatimuksiin.
Virallisen ohjelman tauoilla saimme enemmän kuvaa Save the Forest Movementin Sanjaylta ja Pushpalta liikkeen nykytilanteesta. Jarkhandin hallinto on täytäntöönpannut metsäoikeuslakia ja etenkin yhteisöoikeuksia
sangen heikosti.
Save the Forest Movement on painostanut hallintoa monin tavoin ja rakentanut yhteisö metsän hoidon mallia
vaihtoehdoksi hallinnon Joint Forest Management ohjelmalle jota Maailmanpankki tukee.
Sanjay ja Pushpa selvittivät myös National Forum of Forest People and Forest Workers (NFFPFW) liikkeen
kahtiajakaantunutta tilannetta ja Save the Forest Movementin suhdetta siihen.
Se puoli NFFPFW:stä, johon Save the Forest Movement
ja eräät Intiassa tukemamme muut toimijat kuten Kalkutan
Dishan hallinnoiman ilmastotoimien kritiikkihankkeen Soumitra, Mamata, Devjit ja Souparna ovat kuuluneet, oli tuolloin
suunnittelemassa uuden verkoston All India Forum of Forest
Movements (AIFFM) perustamista.
He pitävät NFFPFW:n toisen puoliskon linjaa liikaa Intian
hallintoa myötäilevänä. Pian tuon jälkeen AIFFM alkoi toimia
ja on sittemmin hakenut tukea Siemenpuun kansainvälisen
yhteisöoikeusohjelman puitteissa uuden tilijärjestön kautta.
Saimme keskustella myös nykyisen AIFFM:n arkkitehtien
kuten Mamata Dashin ja Souparna Lahirin kanssa.
Ohjelman tauoilla kävimme myös katsomassa adivasien
suojelemaa muinaista puualuetta ja saimme tutustua Sundarbansin tiikerialueilla asuvien kalastaja-hunajankerääjä
yhteisöjen vaikeaan tilanteeseen, jossa tiikerit syövät ihmisiä.
Esitimme suuressa teltassa myös Siemenpuun tervehdykset Save the Forest Movementille. Puhuin siitä miten
matkustaessamme junalla Intian halki näemme kuinka metsät ovat säilyneet vain adivasi-alueilla, vaikka ovat
muualta kadonneet. Tämä kertoo adivasi yhteisöjen kyvyistä hoitaa ja suojella metsää, jonka uusiutumisesta he
elävät. Tällaiset yhteisöt tietävät parhaiten miten metsää tulee hoitaa ja suojella ja heillä on Intian lain ja kansainvälisen lain tunnustamat oikeudet määrittää metsän käyttö ja suojelu omilla alueillaan.
Tästä työstä Save the Forest Movement on kansainvälisesti tunnettu toimija jonka tulee voida osallistua kansainvälisen yhteisöoikeusliikkeen rakentamiseen.

Tapahtumaan osallistui myös (kuvassa vasemmalla oleva)
nuori baiga nainen Madhya Pradeshin Dindorin alueelta, jossa
baigat olivat saaneet yhteisöoikeudet ja olivat odottaneet
saavansa metsämaata josta olivat oikeusvaateensa tehneet
Mutta metsähallinto oli yrittänyt huijata heitäkin ja antaa heille
yhteisömetsän sijasta peltopalstoja perheille.
Save the Forest Movementin kokoontumisen aikana käytiin
läpi lukuisia kokemuksia siitä miten metsähallinto yrittää pimittää adivaseilta lain heille tunnustamia oikeuksia.
Tässä adivasien kansanliikkeen juhlatapaamisessa kymmenet
adivasit puhuivat sadoille adivasikuulijoille metsäoikeus vaateidensa ja yhteisömetsänhoidon kokemuksistaan.
Liikkeen vetäjä Sanjay puhui lavalla hyvin vähän ja antoi tilan
adivasien puheille.

NAAlliancen edustajat eri osavaltioista
istuivat esiintymislavalla kunniapaikalla ja
jotkut heistä pitivät puheen.
Emme tuolloin ensimmäisenä päivänä
saaneet juurikaan käännöstä puheista, joten
emme pysyneet kovin tarkkaan kärryillä
mistä milloinkin täsmällisesti ottaen puhuttiin.
Toisena päivänä saimme enemmän käännöstä metsäoikeuksien täytäntöönpanon paikallisista ongelmista Jarkhandin eri alueilla.
NAAlliancen Indu Netam oli eräs tilaisuuden
ensimmäisen päivän pääpuhujista. Hän piti
puolen tunnin voimakkaan puheen suurelle
yleisölle (ks. kuvat alla).

5. Adivasi naisten haastattelut
Save the Forest Movementin joukkotapaamisen
tauoilla haastattelin myös NAAlliancen Sumania ja
Sabitria ongelmista, joita adivasien perinteiset elinehdot ja asuinolot kohtaavat modernin maailman ja sen
oikeusjärjestelmän taholta.
Suman kertoi siitä miten perinteisesti bambutyöstä
eläneet pardhi adivasiyhteisöt elivät bambualueelta
toiselle vaeltavaa elämää, myymällä bambusta
tekemiään käsitöitä kulkiessaan.
Koska heillä ei näin ollut pysyvää asuinpaikkaa ja
koska metsä’oikeuslaki myöntää metsäoikeuksia
pysyvän asuinpaikan nojalla, bambutyöntekijöiden ei
ole helppoa saada metsäoikeuksiaan. Ja metsähallinto pyrkii varaamaan kaiken bambun suurteollisuuden tarpeisiin.
Bambutyöntekijöiltä riistetään näin heidän omat elinehtonsa, bambutyö, joka on usein ainoa työ josta he ovat
eläneet. Näin he jäävät vaille toimeentuloa ja kotia. Adivasit elävät paljolti omavaraisviljelystä ja siitä mitä
metsästä löytävät.
Sabitri ja Suman kertoivat adivasien asuin- ja
elinoloista, miten adivasit rakentavat talonsa
savesta, puusta, savitiileistä, ruohosta ja bambusta. Ne kaikki palaavat takaisin ympäristöön
sitä saastuttamatta. Adivasit eivät usein omista
taloaan eivätkä maata, jolle ovat sen rakentaneet ja elävät siten häädölle alttiina vailla
henkilöllisyys- tai asuintodistusta.

Save the Forest Movement tapaamisen jälkeen
haastattelin myös adivasien häätöjä vastaan toimivaa
Dayamani Barlaa hänen Ranchin teetuvassaan (kuva
oikealla), jonne monet adivasit tulevat tapaamaan
häntä ja kertomaan hänelle ongelmistaan.
Dayamani on käynyt aiemmin Suomessa Siemenpuun
uraanikaivoskriittisessä seminaarissa 2007.
Dayamani kertoi miten oli onnistunut Arcelor Mittalin
jättimäisen teräshankkeen pysäyttämisen jälkeen
pysäyttämään myös laittoman padon rakentamisen
joka olisi toteutuessaan johtanut tuhansien ihmisten
häätämiseen.
Dayamani kertoi osallistumisestaan adivasien maille
Nagdiin suunnitellun bisnesinstituutin vastustukseen
ja miten poliisi oli kuulustellut häntä. Hän puhui myös
halustaan kirjoittaa kirja häädöistä. Tunnin keskusteltuamme joku adivasi tuli hakemaan häntä toiminnan
suunnittelukokoukseen ja hänen täytyi lähteä.

Kutia taloissa on vain yksi huone ja sen eri
osissa myös vuohet, kanat ja koira asustavat.
Huoneen yhdessä nurkassa keitetään ja toisessa nukutaan - eri nurkissa tehdään eri toimintoja. Sabitrinkaan talossa, eikä edes sen pihalla
ole vessaa. Suman kertoo kaupunkivierailuista:
“Kun menet kaupunkiin ja pitää yöpyä hotellissa, tuntuu onnettomalta, kuin olisi vankilassa,
missä kaikki puuni ovat.”

5. Balcon bauksiitti kaivosten vaikutukset ja uhka Chhattisgarhissa
Jarkhandin jälkeen tutustuin huhtikuun alussa Bharat Aluminium
Companyn (Balco) bauksiittikaivosten uhkaan ‘erityisen haavoittuviksi’ luokiteltujen adivasien asuinalueilla Chhattisgarhissa.
Ensin vierailin Balcon Mainpatin kaivoksen ympäristössä pahadi
korba heimon alueella Pohjois-Chhattisgarhissa. Siellä Balco
oli alkanut tuotantotoimintansa jo ennen kuin oli saanut tarvittavia lupia kuntoon, kuten Balcon pääomistajalla Sterlite yhtiöllä
on yleisemminkin ollut tapana. Balco myös myönsi oikeudessa
kaivaneensa laittomasti 15 000 kuorma-autollista bauksiittia,
mutta joutui maksamaan vain 350 euron sakot.
Paikallisilta pahadi korba yhteisöiltä ei myöskään oltu kysytty
lupaa kaivostoiminnan aloittamiseen joka on tuhonnut heidän
perinteisiä elinehtojaan alueella.
Vierailimme etäämmällä olevissa pahadi korba yhteisöissä (ks.
yhteisön tytttö kuvassa oikealla) joiden alueille Balco on suunnitellut laajentaa kaivostoimintaansa. He eivät olleet asiasta
kuulleet mutta arvelivat ettei kaivos ainakaan heitä hyödyttäisi.
Ajaessamme avokaivoksen vierestä saatoimme
pysähtyä ottamaan kuvaa kaivoksesta (ks. vasemmalla). Balco jalostaa bauksiittia alumiiniksi
Chhattisgarhin Korban jalostamossa, jossa 46
työntekijää kuoli Balcon aiheuttaman työturvallisuusrikkomuksen johdosta jalostamolle rakennettavana olleen Balcon voimalaitokseen valtavan
savupiipun romahdettua. Osittain Balco on vienyt
Chhattisgarhin adivasien mailta kaivamaansa
bauksiittia jalostettavaksi myös Niyamgiri vuoren
juurella olevaan surullisen kuuluisaan Lanjigarhin
sulattamoon, joka käyttää suomalaisen MetsoMineralsin jätepumppuja.
Sitten vierailimme baiga alueella Kabirdhamissa sijaitsevassa Daldalin kaivoksessa joka on häätänyt
monia baigoja ja on toiminut jo useampia vuosia.
(ks. alla oleva kuva)

Osa Daldalin kaivoksen baigoista asui yhä vuoren laella toimivan kaivoksen aidatulla alueella. Matkallamme noihin kaivosalueella eläviin baigojen kyliin puomi sulki tiemme.Kaivosyhtiön
miehet tulivat automme luo ja opastivat meidät kävellen vuoren
laella olevaan yhtiön toimistoon. Kerromme sopineemme
ennalta vierailusta vuorella sijaitsevaan baiga-yhteisön asuttamaan kylään, mutta meille ilmoitetaan, että pääsy kaivosalueelle on kielletty ilman yhtiön keskuskonttorin erityislupaa.
Esitimme ihmetyksemme: kaivoksen alueella on neljä kylää,
joissa elää yhteensä satoja baiga-heimoon kuuluvia ihmisiä.
Eivätkö he saa ottaa vastaan vieraita? Saimme luvan vierailuun sillä ehdolla että yhtiön edustajat kulkevat mukanamme.
Kaivosalueelle jääneet baigat eivät halunneet lähteä alueelta
mutta olivat menettäneet kaivoksen vuoksi omat elinehtonsa,
puut olivat kuolleet, eivätkä voineet enää harjoittaa kaski ym.
viljelyään aiempaan tapaansa. “Kun Balco saapui, aluksi yhtiö
lupasi korvata meiltä ottamansa maan antamalla maata muualta, mutta sitä saivat lopulta vain yhden kylän asukkaat”, kertoi
kaivosalueen kylässä edelleen elävä mies.
“Lopuille on luvattu rahallista korvausta. Ne, joilla ei ole omistuspapereita maastaan eivät ole saaneet mitään.”
“Missä ennen asuimme, vesi oli puhdasta, ilma raikasta ja tuuli virkistävää. Metsä suojeli meitä kuumuudelta.
Elimme hyvin onnellista elämää ennen Balcon tuloa”, kertoi Daldalin kaivosalueen sisällä elävä baigakyläläinen.
“Nykyään saamme töitä kahdeksana päivänä kuukaudessa emmekä voi seurata perinteitämme, koska metsiä ei
enää ole. Ei ole maata eikä töitä, me kuolemme”, kaivosalueella elävä baiga kuvasi. Yllä ja alla olevissa kuvissa
baiga naisia ja lapsia, jotka asuvat Balcon Daldalin kaivosalueella. Balco ilmeisesti arvioi että he lähtevät aikanaan itse, niin yhtiön ei tarvitse maksaa jälleenasutuksen kustannuksia.

"Emme halunneet lähteä, mutta mietimme että yhtiö tarvitsee maan vain kaivannaisia varten. Että voimme myydä maan heille, mutta jäädä itse elämään ja nauttia metsän antimista ja viljellä täällä. Siksi ostotarjoukset olivat
houkuttelevia. Balco myös painosti myymään", kertoo alueella aiemmin asunut mies. "Yhtiö sanoi, että kymmenen vuoden päästä maa palautettaisiin meille, se olisi vain paljaampi. Kokouksessa oli myös hallinnon edustaja."
Kaivostoiminta on kuitenkin kuluttanut aluetta voimakkaasti. “En koe, että alue on enää elinkelpoinen, se on
täynnä pölyä”, kertoo alueella aiemmin elänyt baiga-nainen. Vuoren laella ei ole juuri puita, ympäristö on paljaaksi kaluttu. Metsien takaisinkasvu veisi ainakin kymmenen vuotta. Pohjaveden pinta on vajonnut alas.
Balco pyrkii laajentamaan kaivostoimintaansa nyt muillekin vuorille
Kabirdhamin baiga-alueella.
Kuvassa vasemmalla näkyvä
baiga-asutus jäisi myös kaivoksen
häätämäksi jos Balcon suunnitelmat toteutuvat.
Kotinsa lisäksi baigat ja pahadi korbat menettävät kaivosten
levitessä myös kansojensa omat
elinehdot kuten kiertokaskiviljelyn.
”Kun olin lapsi, kylvimme kyntämättä maata”, kertoi vanha baiga
kaivosalueella.Baigat polttivat kaadetut puut ja aluskasvillisuuden,
mutta jättivät juuret ehjiksi. Sen jälkeen tuhkaan kylvettiin siemeniä,
jotka kasvoivat sateen voimalla.
Jos juuret olisi auralla särjetty,
jyrkkien rinteiden hedelmällinen
maa ja metsä olisi menetetty.
Baigojen perinteen mukaan he ovat maan ja metsän vartijoita,
eivätkä voi vaatia äiti maata tuottamaan ruokaa kerta toisensa jälkeen samasta kohdasta, koska tämä heikentää maaäitiä. Kiertävä
kaskiviljely tukee sitä miten maa itse uusiutuu villinä, istuttamattomana metsänä läpi vuosituhansien.
“Kasken jälkeen nuoressa metsässä alkoi kasvaa myös uusia kasveja, lintujen ja tuulen tuomista siemenistä. Sekin, mitä maa oli aiemmin kasvanut uusiutui maahan jääneistä juurista”, kertoo kaivosalueella elänyt Jansingh Baiga, joka toteaa alueesta, että nyt ”maan
ylempi hedelmällinen kerros on uponnut hyvin syvälle ja punainen
maaperä on noussut. Siinä mikään ei voi kasvaa, ei edes ruoho.”
“Pystyimme löytämään tietyn lehden tai mukulakasvin, eri villikasveja kasketuilta alueilta. Nykyisin on vaikea löytää sellaisia määriä
eri keräilymetsätuotteita. Emme saaneet vain viljaa vaan löysimme
myös villikasveja kaskiaukiolta. Nykyään riisin ansiosta on enemmän
ruokaa, mutta se on ravintona liian yksipuolista. Kärsimme sairauksista, joita meillä ei ollut ennen”, kertoo Jugri Bai kuvassa oikealla.
Jugri Bain miehen Birju Baigan tappoivat metsähallinnon virkailijat
10 vuotta sitten kirveellä baigojen vastustaessa häätöä. Haastatellessani Jugria hänen 13 vuotias tyttärensä oli kadonnut ja kävimme
paikallisella poliisiasemalla vaatimassa poliisilta kiireellisiä toimia,
jottei tyttöä myytäisi prostituutiobisnekseen. Adivasien tyttöjä katoaa
toisinaan tästä syystä. Myöhemmin Jugrin tyttö onneksi löytyi.

7. Tutustuminen NAAlliancen luoteis-alueen aluetoiminnan mahdollisuuksiin
Seurantamatkan lopussa huhtikuun 10.-16. päivä tutustuin NAAlliancen luoteisen alueen aluetoiminnan mahdollisuuksiin Rajasthanissa, Madhya Pradeshissa ja Gujaratissa. Intian luoteisosissa suurin osa adivaseista kuuluu Bhil kansaan. Intian luoteisalueen adivasityön ohjelma pohjautuu etenkin Intian metsäoikeuslain täytäntöönpanoon ja kasvien käyttöä ja niiden terveysvaikutuksia koskevaan perinnetietoon liittyvään yhteistyöhön sekä
vuorovaikutukseen eri alueiden Bhil-kansaan kuuluvien heimojen erilaisten elinehtojen ja eriaisten häädetyksi
tulemisen ja ympäristöntuhon kokemusten välillä.
Rajasthanissa Jagran Janin toimistolla Udaipurissa tutkija Jagdish Purohit kertoi yhteisöjen elinehtoja ja oikeuksia koskevista tutkimuksistaan. Kävimme myös metsäoikeuslain täytäntöönpanoa koskevalla kylävierailulla Valin
kylässä Udaipurin lähettyvillä. Lisäksi tapasimme metsätuote keräilyllä ja bambutyöllä eläneen kathodi heimon
alueella toimivaa henkilöä jonka kanssa keskustelimme mahdollisuuksista tukea kathodien elinehtoja.
Tapasimme Jagran Janin kanssa ASTA järjestön edustajia jotka ovat työskennelleet adivasien yhteisöoikeuksien ja tendu-lehtien keräystä koskevien oikeuksien puolesta ja pyrkivät melko yhdensuuntaisiin tavoitteisiin kuin
NAAlliance. Tapasimme ASTAn edustajia Udaipurissa sekä myös Rajasthanin etelä rajan lähettyvillä, jossa
tapasimme lisäksi myös omaleimaista yhteisöllistä perinneparannusta harjoittavaa Gotamba nimistä henkilöä ja
hänen luonaan muita perinneparantajia joiden kanssa kartoitettiin yhteistyön laajentamisen mahdollisuuksia.
Kun Rajasthanin metsät eivät kuivan ja kuuman ilmaston vuoksi ole kovin tiheitä olleetkaan mutta ovat kuitenkin
tarjonneet biodiversiteettiä, jota adivasit ovat hyödyntäneet mm. kansansa terveyden lähteinä niin taas Madhya
Pradeshin läntisellä Jhabuan alueella perinteiset metsät taas on jo valtaosin hakattu ja adivasit ovat joutuneet
suurelta osin palkkatyöhön.
Matkallamme kuljimme Jagranin edustajien, Ganesh Purohitin ja järjestön presidentin sekä Keshu Lalin kanssa
Madhya Pradeshin Jhabuan alueen kautta, jossa tapasimme Bread for Tribal Village järjestön edustajia, jotka
työskentelevät mm. adivasien toimeentuloa, terveyttä ja koulutusta koskevien oikeuksien puolesta.
Lopuksi saavuimme Gujaratin kaakkoisosien vuoristometsäalueilla elävän Vasava heimon yhteisöihin, jotka
pystyvät vielä elämään metsä-alueiden perinteisistä elinehdoista ja kamppailevat niiden ja oman kulttuurisen
autonomiansa säilyttämisen puolesta. Gujaratissa padot ovat häätäneet ja murtuessaan jopa tappaneet paljon
ihmisiä ja vesi ja energia on otettu kaupunkien ja teollisuuden tarpeisiin tuhoten metsäkylien elinehdot.
Vasavat ovat joutuneet häädetyiksi Tapi jokea ympäröiviltä perinteisiltä asuinalueiltaan sinne 1962 rakennetun
alla olevassa kuvassa näkyvän valtavan Ukai patoaltaan tieltä. Sen jälkeen he ovat joutuneet vuosia elämään
kodittomina vaeltelemalla metsissä ja elämällä paljolti villikasveista ja juurista ilman pysyvää asuinsijaa ja
kotieläimiään n. 15-20 vuotta aina 80-luvulle asti.

Padon jälkeen 70-luvun puolella tienoolle on sen voimalaitoksen yhteyteen rakennetttu myos sellu- ja
paperitehdas, joka päästää suodattamattomat jätevedet
järveen ja padon toisella puolella olevan järven
kalakanta onkin kuollut.
Tehdas tekee sellua bambusta ja on siten vienyt bambua
käyttäneiden ja bambukäsitöistä toimeentuloaan saaneiden, etenkin kotwaliya adivasien elinehdot. Adivasit
haluavat säilyttää kotinsa ja kestävät elinehtonsa mutta
menettäessään ne, he joutuvat tekemään huonosti palkattuja töitä, kuten sokeriruo’on keräämistä siirtotyölssä.
Vasavat ja alueen muut, gamit ja kotwaliya adivasit kammpailevat oikeuksiensa puolesta Lok Sangharsh Morcha
kansan/joukkoliike järjestönsä avulla.

Metsäoikeuslain säätämisestä vuonna 2006 alkaen Lok Sangharsh Morcha (LSM) on toiminut metsäoikeuksien
täytäntöönpanon puolesta aktiivisesti.
Nyt kuitenkin Gujaratin hallinto on hylännyt ilman julkituotuja perusteita yli 100 000 adivasin lain mukaiset
metsäoikeusvaateet.
LSM:n vetäjiin kuuluva vasava Inesh Vasava on koulutukseltaan juristi ja ajaa nyt kannetta näiden yli 100 000
adivasin metsäoikeusvaateiden puolesta Gujaratin korkeassa oikeudessa.
NAAlliancen luoteisalueen aluetyö on mielestäni saanut kiinnostavan alun ja etenkin LSM:n metsäoikeuksien
joukkoliikkeen tukeminen on hyvin ajankohtaista.

