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Útdráttur 
 
Í þessari ritgerð mun ég leitast við að varpa ljósi á aðstæður og réttindabaráttu 

frumbyggja sem búa á landsvæði sem stórfyrirtæki og stjórnvöld ásælast. Lögð verður 

áhersla á þá togstreitu og átök sem geta myndast á milli þessara hópa. Umræða um 

réttindabaráttu frumbyggja er ekki einföld og það ríkir ekki einhugur um hverjir geti 

talist til frumbyggja og hvort þeir eigi rétt á einhverjum sérréttindum yfir höfuð. Hér 

mun ég beina athyglinni að aðstæðum Adivasi, frumbyggjum Indlands, og baráttu 

þeirra gegn eignanámi á landi. Þeir hafa átt undir högg að sækja vegna 

stóriðjuverkefna og ríkisstjórn Indlands er legið á hálsi fyrir það að mistakast að 

vernda réttindi þeirra. Réttindabaráttu frumbyggja hefur vaxið fiskur um hrygg 

síðastliðna áratugi og hefur þeim orðið margt ágengt í baráttu sinni. Ásókn 

stórfyrirtækja í landsvæði utan vesturlanda hefur hinsvegar aukist og eykur það 

líkurnar á þvinguðum brottflutningum frumbyggja frá heimkynnum þeirra. Ég mun 

taka fyrir um þrjú dæmi um aðstæður Adivasi á Indlandi til þess að varpa ljósi á þetta 

málefni.  Það er óhætt að fullyrða að það er langt í land með að frumbyggjar fái kröfur 

sínar um landréttindi og önnur réttindi uppfylltar þrátt fyrir sáttmála og alþjóðleg 

mannréttindalög.  
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1 
Inngangur og sjálfrýni 

 

1.1. Áhrif nýfrjálshyggju 
Eitt stærsta vandamálið sem mannkynið stendur frammi fyrir í dag er víðfeðm 

eyðilegging náttúrunnar, hnattræn hlýnun og eyðing náttúruauðlinda. Svartsýnustu 

spár gera jafnvel ráð fyrir því að stutt sé í að mannskepnan leggi vistkerfi heimsins 

algerlega í rúst. Stjórnviska nýfrjálshyggju (e. neoliberal governmentality) getur hafa 

haft mikið um það að segja. Nýfrjálshyggja er það leiðardæmi sem helst hefur mótað 

hagkerfi okkar tíma (Chesney, 1999). Nýfrjálshyggja hefur til dæmis verið skilgreind 

sem breyting frá velferðarstefnu Keynes yfir í pólitíska stefnu sem miðar að frjálsu 

flæði fjármagns (Vabo, í prentun). Þorgerður Einarsdóttir bendir á að hugtakið 

nýfrjálshyggja vísi meðal annars til þeirrar hagstjórnarstefnu, pólitísku 

hugmyndafræði og menningarástands sem hefur náð hnattrænni útbreiðslu uppfrá 

1980 með valdatöku Margaretar Thatcher og Ronalds Reagan. Áherslurnar eru meðal 

annars að lágmarka umsvif ríkisvaldsins með einkavæðingu ríkisfyrirtækja s.s banka. 

Aukningu á einkaeignarétt á hlutum eins og náttúruauðlindum til dæmis orku. Einnig 

er lögð áhersla á lágmarks regluverk og stýringu markaðarins, niðurskurð í 

velferðarkerfinu og skattastefnu sem veitir ívilnanir til fjárfesta og fyrirtækja. Því 

hefur verið haldið fram að hugtakið nýfrjálshyggja sé aðallega notað af andstæðingum 

nýfrjálshyggju og að fáir eða engir í stjórnmálum kenni sig í raun við nýfrjálshyggju. 
(Þorgerður Einarsdóttir, í prentun).  Andstæðingar nýfrjálshyggju hafa bent á að 

stjórnviska nýfrjálshyggjunnar hafi meðal annars haft í för með sér breikkandi bil á 

milli ríkra og fátækra. Þeir sem verja þessa stefnu nota þau rök að leifarnar af 

ríkidæminu muni alltaf skila sér til hins fátækari fjölda fólks, en bara ef markmið 

nýfrjálshyggju nái fram að ganga (Chesney, 1999).  

            Að mati andstæðinga nýfrjálshyggju felur hagkerfi nýfrjálshyggju í sér feigð  

ef svo má að orði komast vegna þess að áherslur nýfrálshyggju krefjast stöðugrar 

útþenslu. Andstæðingar nýfrjálshyggju hafa bent á að að ef það er markmiðið, þá er 

ekki í boði að lifa í takt við náttúruna. Það þarf að taka allt til þess að fá allt í dag en 

það felur einnig í sér að það þarf að takast á við afleiðingarnar síðar (Dietrich og 

Wielenga, 2003: 75). Það er eitthvað sem frumbyggjar víða um heim hafa í gegnum 
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tíðina áttað sig á og til dæmis stundað svokallaðan „slash-and-burn“ landbúnað til 

þess að ofgera ekki jörðinni og til að geta haldið áfram að lifa af landsins gæðum 

(Reed, 2006:133). 

Í bókinni Understanding Indian Society benda Gabriele Dietrich og Bas 

Wielenga, félagsfræðingar og háskólakennarar á Indlandi, á að frumbyggjar varðveita 

elsta menningararf mannkyns. Í hefðbundnum sjálfbærum lífsháttum þeirra jafnt og 

viðhorfi gagnvart náttúrunni er að finna lífsviðhorf sem mannkynið allt þarf að 

tileinka sér að einhverju leiti á ný, ef það vill halda áfram að viðhalda lífi á jörðinni 

(Dietrich og Wielenga, 2003:47). 

1.2 Togstreita um frumbyggjahugtakið 
Meðal fræðimanna ríkir ekki einhugur um það hvernig á að nota frumbyggjahugtakið, 

hvað frumbyggi sé yfir höfuð og hvort þeir eigi að hafa sérstök réttindi umfram aðra. 

Hér er því rétt að draga upp andstæð sjónarmið um þau efni. Adam Kuper (2003) 

bendir á að baráttuhreyfingar frumbyggja fái að vera í skjóli alþjóðastofnana eins og 

Alþjóðabankans og Sameinuðu þjóðanna, alþjóðlegra þróunarstofnana sem og frjálsra 

félagasamtaka sem sameinast um málefni frumbyggja. Þrátt fyrir að hugmyndafræðin 

á bakvið þessa baráttu sé í besta lagi vafasöm. En það er hinsvegar mikið í húfi takist 

þeim ætlunarverk sitt. Hann heldur því fram að það að gefa fátæku fólki land, jafnvel 

mjög stórt landsvæði fámennum hópi sem skilgreinir sig eftir uppruna sínum geti í 

sjálfu sér verið gott. En Kuper efast stórlega um réttlæti eða skynsemi flestra slíkra 

verkefna. Stefna sem er byggð á úreltri og rangri greiningu er til þess fallin að draga 

athyglina frá raunverulegum staðbundnum vandamálum, að hans mati. Slík stefna er 

ennfremur ólíkleg til að þjóna almannahagsmunum og mun án efa skapa ný vandamál. 

Þar sem frumbyggjar hafa fengið meiri veiði- og landréttindi umfram aðra hópa, hafa 

vandræði og órói aukist í þeim samfélögum. Þessar ráðstafanir og styrkir af svipuðu 

tagi til frumbyggja ýta einnig undir kynþáttahyggju, að hans mati, með því að gera 

einum etnískum hópi hærra undir höfði en öðrum með því að meðhöndla hann 

öðruvísi en aðra. Kuper bendir ennfremur á að þetta sé löngu úreltur hugsunarháttur 

og ímynd hins frumstæða frumbyggja sé nú til dags uppbyggð til þess að þjóna 

hagsmunum umhverfissinna og and-hnattvæðingarhreyfingunni. Þar sem svokallaðir 

upprunarlegir íbúar landa, standa fyrir horfinn heim sem aðrir eiga að hverfa aftur til, 

þar sem menningin ögrar ekki náttúrunni. Hvað sem öðru líður segir hann að hvaða 

pólitíski innblástur sem búi að baki þessum hugmyndum þá sé röksemdafærslan sem 
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sé notuð til að réttlæta landkröfur frumbyggja byggð á úreltum mannfræðilegum 

forsendum. Á bæði rómantískri og falskri etnógrafískri sýn sem gæti haft hættulegar 

pólitískar afleiðingar ef hópar geta krafist sérstakra réttinda vegna etnísks uppruna 

síns (Kuper, 2003:389-395). 

Plaice svarar þessari gagnrýni Kupers með þeim orðum að það sé rétt að það 

verði að viðurkenna að að allir menn séu jafnir. Hún segir vissulega að vandinn við 

það að skilgreina hver sé frumbyggi og í hvaða samhengi og hver ekki sé 

raunverulegur. En vandinn liggi líka annarstaðar. Í sögunni, samhenginu og 

staðsetningunni. Það er nauðsynlegt að skoða þetta mál í samhengi við sögu hópa 

frumbyggja og hvernig saga kúgunar, eignaupptöku og misréttis mótar aðstæður 

þeirra í dag. Hverskonar réttindi sem eru byggð á rasískum mun eru óverjandi. En 

málið snýst líka um fyrrum réttindi frumbyggja s.s. landréttindi og yfirráð yfir 

auðlindum á þeirra svæði. Tilraunir til þess að reyna að leiðrétta og bæta fyrir ranglæti 

í fortíð og nútíð eru í það minnsta skiljanlegar. Hún segir vandamálið varðandi 

réttindabaráttu snúast að miklu leiti um skilgreininguna á frumbyggjahugtakinu en 

Kuper sé á villigötum við að efast um réttmæti þess að baráttuhreyfingar frumbyggja 

biðji um ákveðin forréttindi. Hópar frumbyggja um víða veröld hafa sætt innrásum og 

verið sigraðir, venjulega með hörmulegum afleiðingum fyrir þá (Plaice, 2003: 396-

397). 

Afstaða Kupers tekur ekki á því óréttlæti sem blasir við í málefnum 

frumbyggja, eftir mistækar og oft mjög rasíska stefnu fortíðarinnar sem sett hefur 

frumbyggja í þá stöðu sem þeir eru í í dag. Plaice bendir ennfremur á að þessi afstaða 

Kupers komi ekki með neina lausn á núverandi stöðu margra frumbyggja víða um 

heim (Kuper, 2003:396).  

Lífshættir og samfélagsgerð margra frumbyggja á undir högg að sækja í 

hnattrænu hagkerfi nýfrjálshyggju sem leggur áherslu á hraða þróun og gróða. En 

lífshættir og menning frumbyggja eru oftar en ekki í órjúfanlegum tengslum við 

náttúruna og þeirra nánasta umhverfi. Mörg samfélög frumbyggja hafa verið lögð í 

rúst og heilum þjóðum verið útrýmt s.s. eins og í Norður-Ameríku eftir komu 

Evrópubúa á 15. öld. Þrátt fyrir þessar árásir og útrýmingar hafa frumbyggjar 

víðsvegar um heiminn lifað af. Í dag berjast þeir fyrir réttindum sínum á sama tíma og 

þeir verða fyrir áframhaldandi mismunun og misnotkun (Dietrich og Wielenga, 

2003:117-120). Eitt stærsta vandmál frumbyggja í heiminum í dag er hvernig 

stjórnvöld í samstarfi við stórfyrirtæki eða öfugt, ásælast landið sem frumbyggjarnir 
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búa á, en það er oftar en ekki auðugt af náttúruauðlindum á borð við vatn og málma. 

Ásælni í land þeirra er oft réttlætt af stjórnvöldum og alþjóðlegum fyrirtækjum með 

þeim rökum að framkvæmdir á borð við stóriðju á umræddum svæðum þjóni 

hagsmunum heildarinnar. Stjórnvöld og stórfyrirtæki sækja í auðlindirnar sem liggja 

undir heimkynnum frumbyggjanna, í fjöllunum, í frumskóginum og nota vald sitt til 

þess að hrekja frumbyggja frá heimkynnum sínum. Afleiðingin af þessum aðgerðum 

er hins vegar oft sú að það eru þeir ríkari sem hagnast og hinir brottreknu frumbyggjar 

sem þjást í nafni þróunar og framfara (Dietrich og Wielenga, 2003:56). Með þessum 

hætti er enn frekar ýtt undir misskiptingu auðs og valda í viðkomandi samfélögum. 

Dæmi um þessa þróun má finna víða um heim s.s. á Indlandi, Panama, Búrma, 

Bangladesh, Indónesíu, Kólumbíu og fleiri stöðum (Cultural Survival, e.d.).  

 

1.3 Dvöl mín á Indlandi 
Áhugi minn á þessu málefni vaknaði þegar ég var við nám við Gurukul Lutheran 

Theology College and Research Institute, á Suður Indlandi árið 2006. Áður en ég 

byrjaði í áfanganum Understanding Indian Society við skólann hafði ég enga 

hugmynd um að á Indlandi væri sérstakur hópur frumbyggja sem kallast Adivasi eða 

Vanvasi. Það sem kom mér þó meira á óvart var að sumir indverskir samnemendur 

mínir vissu það ekki heldur. Það er góð og gild ástæða fyrir því að þetta er falinn 

hópur í samfélaginu. Frumbyggjatitlinum fylgja viss réttindi og indversk stjórnvöld 

viðurkenna Adivasi ekki að fullu sem frumbyggja. Kennarinn í áfanganum brýndi 

fyrir okkar að lesa dagblöðin á hverjum degi til að fylgjast með og á þessum tíma var 

Sardar Sarovar stífluverkefni áberandi í fjölmiðlum en þar hafa fjöldamargir Adivasi 

verið fluttir nauðungabrottflutningum af stjórnvöldum frá heimkynnum sínum.  

Í náminu fékk ég tækifæri ásamt eiginmanni mínum og samnemendum okkar 

til þess að fara á afskekkt svæði þar sem mikið af frumbyggjum búa og skoða starf á 

vegum samtaka sem framkvæmdastjóri skólans var í forsvari fyrir. Við fórum til 

Bodomanjari sem er lítið þorp í fjöllunum á Koraputsvæðinu í fylkinu Orissa. Það var 

erfitt að komast þangað því að það var eiginlega enginn vegur þangað, bara holóttur 

stígur fullur af grjóti. Allt í kring voru akrar og grænar hæðir en þorpsbúi sagði mér 

dapur í bragði að hefði verið svo fallegt einu sinni en nú væri búið að höggva skóginn 

og það væri ekki fallegt lengur. Á þessum stutta tíma sem við vorum þarna og 

heimsóttum nokkur þorp, laukst upp fyrir mér veruleiki sem hafði djúp áhrif á mig. Í 
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einu frumbyggjaþorpinu sem við heimsóttum í fjöllunum í Orissa, lentum við í 

samræðum við íbúana og talið barst að því sem var að gerast á Íslandi með 

Kárahnjúkavirkjun og Alcan. Einn mannana spurði okkur með miklum áhersluþunga: 

Hvað ætlið þið að gera til að vernda landið ykkar? Hvernig ætlið þið að stöðva þá? En 

við höfðum ekkert svar.  

Í Orissa leggst fólk jafnvel fyrir framan jarðýtur til þess að reyna að vernda 

landið sitt. Í þessum samræðum í niðamyrkri umkringd eldflugum og trommuslætti 

kviknaði neisti sem varð kveikjan að þessari ritgerð og síðan þá hefur réttindabarátta 

frumbyggjanna sem eiga í harðri baráttu við stjórnvöld og stórfyrirtækjarisa, átt hug 

minn allan. Þetta var á þeim tíma sem deilan um Kárahnjúkavirkjun og álfyrirtækin 

stóð sem hæst á Íslandi og var fyrir mér mikið hjartans mál. Upplifun mín í Orissa gaf 

mér algjörlega nýja sýn í því máli og ég gat á vissan hátt samsamað mig með baráttu 

frumbyggjanna gegn Alcan og hinum stórfyrirtækjunum. Þó svo að aðstæður mínar 

gætu varla verið ólíkari þeirra, þá hafi ég upplifað mikla reiði og valdaleysi gagnvart 

álfyrirtækjum og stjórnvöldum. En ég sá líka hræsnina í því hvernig vestræn 

stórfyrirtæki koma fram með mismunandi hætti eftir því hvar í heiminum þau eru 

stödd. Á síðastliðnum 30 árum hafa vestræn fyrirtæki í námuiðnaði verið í miklum 

mæli verið að færa verkefnin frá Evrópu og Bandaríkjunum til fjarlægari staða (Das 

og Padel, 2009: 3). ��Stórfyrirtæki koma hingað til Íslands og skjóta rótum, þau láta að 

sér kveða í samfélaginu og gera kannski góða hluti. Alcan á Íslandi byggir 

fótboltavöll í Hafnarfirði og gefur íbúum gjafir og veitir Bjartsýnisverðlaunin á hverju 

ári. Þrátt fyrir freklegt inngrip stjórnvalda og stórfyrirtækja á ósnortnum landsvæðum 

eru íslendingar á góðu hliðinni. Alcan í Orissa á Indlandi hefur svipuð eða verri áhrif 

á náttúruna eins og hér, en það verður líka til þess að mótmælendur eru skotnir til 

bana, þorp eru lögð í rúst, frumbyggjar eru reknir af heimilum sínum og sendir á 

vergang.  

 

1.4 Uppbygging ritgerðar 
Markmið mitt með þessari ritgerð er að reyna að varpa ljósi á aðstæður, réttindi og 

réttindabaráttu frumbyggja sem búa á landsvæði sem innlend stjórnvöld eða 

stórfyrirtæki ásælast vegna náttúruauðlinda á svæðinu eða vegna annara skyldra hluta 

eins og staðsetningar. Ætlunin er einnig að skoða í leiðinni hvernig alþjóðalög og 

sáttmálar geta nýst þeim í baráttu sinni fyrir landréttindum og fleiru. Ég legg áherslu á 
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að fjalla um frumbyggja Indlands, Adivasi. Ég vel mér ákveðið sjónarhorn sem 

byggist á upplifun minni á Indlandi þar sem ég fór inn á svæði þar sem stjórnvöld og 

stórfyrirtæki hafa gert stórfellt eignarnám á jörðum frumbyggja og af upplifun minni 

af því að eiga samræður við fólk sem átti í baráttu við þessi öfl. Í næsta kafla mun ég 

leitast við að lýsa sjónarmiðum frumbyggjanna. Þar verður fjallað um skilgreiningu á 

frumbyggjahugtakinu og um réttindi frumbyggja eins og þau koma fyrir í lögum eða 

alþjóðlegum sáttmálum eins og frumbyggjasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í lok 

kaflans verður svo fjallað um Adivasi sem frumbyggja Indlands, hvaða vandamálum 

þeir standa frammi fyrir og hvernig væri hægt að taka á þeim málum samkvæmt 

indverskum- og alþjóðalögum og sáttmálum. Í þriðja kafla kem ég inn á sjónarmið 

stórfyrirtækja og stjórnvalda. Í því samhengi mun ég taka fyrir áhrif nýfrjálshyggju á 

tengsl stjórnvalda og stórfyrirtækja og arfleifð nýlendutímans. Í því tilliti mun ég 

einnig fjalla um hvernig stjórnvöld réttlæta aðgerðir sem skaða minnihlutahópa Í 

fjórða kafla tek ég svo fyrir þrjú dæmi sem fjalla um mismunandi þætti þessa 

málefnis. Fyrsta dæmið er um landréttindi Adivasi á Suður-Indlandi þar sem ég leita í 

smiðju mannfræðingsins Claudiu Aufschnaiter sem hefur gert víðtækar 

vettvangsrannsóknir þar um slóðir. Í fylkinu Karnataka náðu Adivasi góðum árangri í 

réttindabaráttu sinni. Annað dæmið er Sardar Sarovar stíflan í Gujarat og Madhyar 

Pradesh, en það viðamikla stífluverkefni hefur verið mikið í umræðunni á Indlandi og 

lagt líf fjölda Adivasi og annara minnihlutahópa í rúst. Þar leita ég mikið í smiðju 

skáldkonunnar og aðgerðarsinnans Arundhati Roy. Í lokin fjalla ég svo stuttlega um 

aðstæður Adivasi í Orissa þar sem þeir hafa átt í mikilli baráttu við stórfyrirtæki og 

stjórnvöld sem sækja í náttúruauðlindirnar á svæðinu. 
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2  
Sjónarmið frumbyggja 

 

2.1. Réttindabarátta frumbyggja 
Hugtakið frumbyggi (e.indigenous, aboriginal og native) nær yfir mjög fjölbreyttan 

hóp fólks og menningar. Ronald Niezen bendir á í bók sinni The Origins of 

Indigenism: Human Rights and the Politics of Identidy að hugtakið frumbyggi eigi sér 

tiltölulegan nýlegan uppruna og hafi verið notað á skapandi hátt af ýmsum hópum 

(Niezen, 2003: xi-xii). Hugtakið „indigenous“ hefur í raun eingöngu verið notað 

síðastliðna tvo áratugi þannig að sjálfsmynd frumbyggjans er byggð með 

nútímalegum hætti, ef svo má að orði komast. Hugtakið hefur átt stóran þátt í því að 

styrkja sjálfsmynd þeirra hópa sem skilgreina sig á þennan hátt (xi-xii) og um leið efla 

tengslin á milli sambærilega hópa víða um heim. Hugtakið er á sama tíma tæki fyrir 

mjög fjölbreytta og ólíka hópa til þess að sameina baráttumál sín undir einu nafni. Því 

er oft haldið fram, að sögn Niezen, að frumbyggjar séu um 370 milljónir í heiminum. 

Niezen heldur því fram að hvort sem maður taki þessum tölum bókstaflega eða ekki 

þá séu vissulega til nokkuð stór og breiður hópur sem sé skilgreindur samkvæmt 

frumbyggjahugtakinu. Frá upphafi 8. áratugarins hefur notkun á hugtakinu aukist jafnt 

og þétt og er nú notað jafnt af fræðimönnum sem almenningi. Niezen segir að það sé 

ótrúlegur árangur að þetta tiltölulega nýja hugtak hafi náð að festast í sessi með jafn 

afgerandi hætti á almannavettvangi. Sérstaklega þar sem það tengist komu nýs 

pólitísks hóps inn á sjónarsviðið. Hóps sem skilgreinir sig á þann hátt að sé í sérstöku 

sambandi við náttúruna, landið og aldagamla hefðbundna lífshætti (Niezen, 2003: 3-

5). 

Ian McIntosh heldur því fram að frumbyggi sem lagalegt (legal category) 

hugtak sé arfleifð frá evrópska nýlendutímabilinu á stöðum eins og Norður og Suður 

Ameríku og Eyjaálfu. Hinsvegar sé erfiðara að réttlæta að skilgreina hópa sem 

frumbyggja í Asíu og Afríku. En þó geti hugtakið gefið öllum etnískum hópum þar 

aukið lögmæti í baráttu sinni og geri þeim auðveldara fyrir að koma baráttumálum 

sínum í orð. Hann bendir á að í frumbyggjasáttmála Sameinuðu þjóðanna sé 

frumbyggjahugtakið ekki skilgreint sérstaklega og þar af leiðandi ekki skilgreint 

hverjir geta talist sem frumbyggjar (McIntosh, 1999). Þar kemur þó fram að 

frumbyggjar séu í öllum heimsálfum, líka Asíu og Afríku (United Nations Declaration 
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on the Rights of Indigenous Peoples, 2007). Samkvæmt Niezen þá er gengið skrefi 

lengra með frumbyggjahugtakinu en með eldri hugtökum á borð við frumstæður, 

ættbálkur og etnískur (e. Primitive, Tribal, Aboriginal og Ethnic). Vegna þess að það 

er ekki bara lagalegt hugtak og skilgreiningartæki heldur sé það merkimiði sem er 

borinn með stolti. Frumbyggjar eru mjög stór og fjölbreyttur hópur með mismunandi 

sögu og persónulega reynslu. Það sem frumbyggjar heimsins eiga sameiginlegt,  að 

hans mati, er að þeir deila upplifun eða sögu af því að að hafa verið kúgaðir á 

svipaðan hátt, af svipuðum ástæðum og af svipuðum stofnunum. Margir hópar 

frumbyggja skilgreina sjálfsmynd sína mikið til með tilliti til sögu  sinnar sem getur 

einkennst af þjóðarmorði á vegum stjórnvalda, þvinguðum brottflutningum og 

ýmisskonar tilraunum til að afmá einkenni menningu þeirra (Niezen, 2003:2-4). Hann 

bendir ennfremur á að hugtakið hafi í upphafi verið fundið upp af vestrænum 

fræðimönnum sem lögfræðilegt hugtak, en að frumbyggjarnir, hafi snúið því sér í hag 

og noti það nú sem tæki til að krefjast réttlætis og frelsis (Niezen, 2003:221). 

Aufsnchaiter bendir þó á eitt stórt vandamál sem fylgir 

frumbyggjaskilgreiningunni. Það er tilhneiging fólks til þess að búa til staðalímynd af 

frumbyggja sem sé óbreytanleg og tímalaus. Þessi staðalímynd getur ýtt undir það 

viðhorf að frumbyggjar verði að lifa samkvæmt hefðbundinni menningu sinni í einu 

og öllu. Annars séu þeir í raun ekki upprunalegir (Aufschnaiter, 2009:34). 

Frumbyggjasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (e.The United Nations Declaration 

on the Rights of Indigenous Peoples) var tekin upp af Allsherjaráði Sameinuðu 

þjóðanna í september 2007. Sáttmáli Allsherjarráðsins er ekki bindandi samkvæmt 

alþjóðalögum en lögð var áhersla á það hversu stórt skref þetta væri í rétta átt (UN 

News Center, 2007). Í formála sáttmálans er lögð sérstök áhersla á að 

frumbyggjasáttmálinn hafi þá sérstöðu að þeir sem biðja um réttindinn (e.right 

holders) hafi átt þátt í því að semja sáttmálann (United Nations Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples, 2007).  Það var einnig mikilvæg afleiðing af 

undirbúningsvinnu fyrir sáttmálann sem og þáttaka frumbyggja í alþjóðlegum 

ráðstefnum um málefnið. Að þar tengdust mismunandi hópar frumbyggja í gegnum 

sameiginleg og svipuð vandamál, baráttu og þannig varð til alþjóðleg samstaða meðal 

þeirra (Stamatopolou, 1994:69). Þar er einnig lögð áhersla á að frumbyggjarnir sem 

standa að sáttmálanum líti á hann sem mikilvægan þátt í því að berjast fyrir þeim 

réttindum sem séu þeim mikilvægust. Það er sjálfsákvörðunuarrétturinn, rétturinn til 

að eiga og ráða yfir landi, ákveðnum svæðum og náttúruauðlindum, og svo rétturinn á 
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fyrirfram, frjálsu og upplýstu samþykki varðandi málefni sem snerta þá (United 

Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007).  

Lutz leggur áherslu á að réttindin sem séu frumbyggjum efst í huga megi 

skipta í fimm flokka: 

A) Þeir vilja fá viðurkenningu sem sérstakur hópur með einstaka menningu. Þeir 

vilja hafa tækifæri á að kenna börnum sínum þessa menningu. Einnig vilja þeir 

getað stundað sín trúarbrögð í heimkynnum sínum án þess að verða fyrir því 

að þar sé allt í einu grafin náma, reist verksmiðja eða landið eyðilagt á annan 

hátt.  

B) Þeir vilja fá sjálfstæði innan þess lands sem þeir búa í og hafa  ákvörðunarrétt í 

þeim málefnum sem hafa bein áhrif á þá.  

C) Þeir vilja hafa sömu réttindi og aðrar manneskjur til dæmis vera verndaðir 

gegn pyndingum, nauðungarbrottflutningum og þjóðarmorðum. Þeir vilja hafa 

sama rétt og aðrir á menntun, heilsugæslu, atvinnu og tjáningarfrelsi.  

D) Þeir vilja eiga rétt á þeim landsvæðum sem þeir búa á og hafa vald yfir 

auðlindunum sem þar eru. Þeir vilja vera þáttakendur í ákvörðunum sem 

teknar eru um landsvæðið ef kemur til átaka við yfirvöld eða fyrirtæki. Ef eina 

lausnin er sú að frumbyggjarnir fari af svæðinu vilja þeir fá réttlátar bætur, 

helst í formi nýs lands.  

E) Frumbyggjarnir vilja fá að vera í friði. Þeir vilja að vopnuð átök eigi sér stað 

fjarri heimkynnum þeirra. Alltof oft eru landsvæði frumbyggja notuð sem 

vígvellir vegna þess hve afskekkt þau eru.  

Einnig vilja frumbyggjar að skógarhöggsmenn, námuverkamenn, umhverfissinnar og 

allir þeir sem koma nálægt því að móta stefnu í þróunarverkefnum, viðurkenni rétt 

þeirra á þeirra eigin landi og auðlindum. Þeir vilja hafa rétt á að taka frjálsar og 

upplýstar ákvarðanir um hvað gerist á þeirra landsvæði (Lutz, 2007).  

Navanthenem Pillay, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna leggur áherslu á 

að þær 370 milljónir frumbyggja sem séu í heiminum eigi annað og meira skilið en 

einungis táknræn hátíðarhöld á degi frumbyggjans þann níunda ágúst ár hvert. 

Frumbyggjar í dag þurfa enn að líða fyrir aldalanga kúgun og þeir þurfa á einhverjum 

úrræðum að halda til þess að verja mannréttindi sín og lifnaðarhætti. Eitt þessara 

úrræða er að sögn Navanhenem, Frumbyggjasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Þar er gert 

ráð fyrir rétti frumbyggja til sjálfsákvörðunar og þá skiptir sköpum að í sáttmálanum 

er staðfestur réttur frumbyggja til að eiga eða ráðstafa hefðbundnu landsvæði sínu og 
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auðlindum. Sáttmálinn var samþykktur með atkvæðum 143 ríkja eftir meira en 

tveggja áratuga samningaviðræður. Samkvæmt Navanthenem fer stuðningur við hann 

vaxandi (Pillay, 2009). 

Indland er eitt þeirra 143. ríkja sem hefur staðfest sáttmálann. Fulltrúi Indlands 

lýsti því yfir að Indland hefði lengi talað fyrir því  að vernda réttindi frumbyggja. En 

að málið væri afar flókið, meðal annars vegna þess að í sáttmálanum væri ekki 

nákvæmlega skilgreint hverjir væru frumbyggjar (General Assembly, 2007). 

Aufsnchaiter bendir á að á þessum vettvangi hafi tilvist frumbyggja á Indlandi 

eiginlega verið viðurkennd óbeint en ekki á fullnægjandi hátt. (Aufsncaiter, 2009: 14).   

Lífshættir og venjur frumbyggja eru oft sniðgengnir algjörlega þegar meirihlutinn 

ákvarðar lög og stefnumótun um náttúruauðlindir. Af þessum sökum blossa oft upp 

deilur þegar ákvarðanir ógna lifnaðarháttum og jafnvel tilvist frumbyggja. Pillay 

leggur líka áherslu á að þegar réttindi frumbyggja gagnvart landþjófnaði eru varin er 

einnig verið að verja fjölbreytni lífríkisins. Glöggt dæmi um það er sjálfbær nýting 

frumbyggja á Amazon svæðinu á skóglendi sem getur verið lóð á vogarskálar í 

baráttunni gegn  eyðingu skóga. Það er þó mjög mikilvægt breyta yfirlýsingunni úr 

orðum í aðgerðir (Pillay, 2009). 

Það er þó langt í frá þannig að það sé einhugur á meðal frumbyggja um 

hvernig skuli staðið að réttindabaráttunni. Eitt aðalmarkmiðið snýst um sjálfstjórn eða 

aukið sjálfræði innan þeirra landa sem frumbyggjarnir búa. Í þeim efnum eru að 

minnsta kosti uppi tvö áberandi andstæð sjónarmið. Sættir (e.reconciliation) og 

sjálfsstjórn (e. self-determination). Sjálfstjórnin sé mikilvæg fyrir marga en það er 

miklum vandkvæðum háð þar sem sjálfstjórn er flókið hugtak sem hefur hugsanlega 

ekki neina etníska vídd. Hún snýst venulega um landsvæði en ekki fólk og vísi 

eingöngu til þessara um það bil 200 þjóðríkja heimsins (McIntosh, 1999). Bandaríkin 

hafa til dæmis tekið upp þá stefnu að tala um innri sjálfsstjórn þegar kemur að 

málefnum frumbyggja í staðinn fyrir sjálfsstjórn sem er eldfimara málefni 

(Aufscnaiter, 2009:95). En fyrir marga frumbyggja er verið að gefa of mikið upp á 

bátinn ef áherslan er á innri sjálfsstjórn og sættir sem lausnir (McIntosh, 1999). 

 

2.2 Adivasi: Frumbyggjar Indlands     

Adivasi, hinir upprunalegu íbúar, eins og orðið þýðir, eru frumbyggjar Indlands. 

Fjöldi þeirra er ca. 84,33 milljónir og telja þá um 8,2 % af indversku þjóðinni 
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(Aufschnaiter, 2009:1-3). Þeir hafa lengi búið í mikilli einangrun í skógum og upp í 

fjöllum. Það er talið að um 3200 f. Kr. hafi „kynþáttur“ Aría flust til Indlands og 

blandast með öðrum hópi frumbyggja, Dravidum, fólkinu sem er talið hafa búið á 

sléttunni og þar með varð grunnurinn til að þeim trúarbrögðum og menningu sem 

einkenna Indland í dag (Agnihotri, 1999:a-4). Adivasi fólkið kom hinsvegar aldrei 

niður á slétturnar og hélt áfram að lifa í einangrun og ósnortið af umheiminum. Fyrsta 

samband þeirra við umheiminn varð í raun fyrst fyrir um einni til tveimur öldum síðan 

(Mohanty, 2000:201). Hefðbundin notkun Adivasi á náttúruauðlindum hefur það ekki 

að leiðarljósi að hámarka framleiðslugetu sína heldur stuðla að sjálfbærri þróun. 

Áhersla er á að njóta lífsins hér og nú, en það er ekki byggt á auðsöfnun, heldur að 

deila með sér því sem til er (Dietrich og Wielenga, 2003:83-86).  

Það er algengt viðhorf á Indlandi að Adivasi sé hópur af vanþróuðum 

Hindúum sem hafi alltaf hafnað rausnarlegum tilboðum um þróunarverkefni sem hafi 

verið búin til fyrir þá og neiti að gefa upp á bátinn frumstæða lífshætti sína. 

Mannfræðingurinn Claudia Aufschnaiter (2009) bendir á að í ljósi þess hversu miklar 

náttúruauðlindir séu á landsvæði þeirra séu margir sem líta á þá eingöngu sem 

hindranir á veginum til þróunar, framfara og aukins efnahags. Aðeins tíminn geti leitt 

í ljós hvort að Adivasi munu standa af sér storminn. Hún veltir einnig fyrir sér hvort 

þeir muni geta haldið áfram að streitast á móti því að aðlagast og falla inn í 

meginstraums samfélagið á Indlandi og haldið í menningarleg sérkenni sín. Það er 

talið að um það bil 90% Adivasi hafi lifibrauð sitt af hefðbundnum landbúnaði og 

skógarafurðum (e.forest produce). Þannig að þvingaðir brottflutningar frá landinu 

þeirra er ógn við alla tilveru þeirra og afkomu (Aufschnaiter, 2009:62-97). 

Þvingaðir brottflutningar (e.displacement) frá upprunalegum heimkynnum er 

einmitt eitt stærsta vandamálið sem Adivasi standa frammi í dag. Þetta er oft af sökum 

þróunarverkefna tengdum stóriðju en einnig vegna minni verkefna eins og 

ferðamannaiðnaðar. Samkvæmt sumum könnunum eru Adivasi frá 40- 50% af öllum 

þeim sem verða fyrir þvinguðum brottflutningum. Í flestum þessara tilvika hafa þeir 

ekki fengið nýtt land eða viðeigandi skaðabætur (Mohanty, 2006:194-19). Það er því 

eiginlega deginum ljósara að Adivasi þurfa að taka á sig mun þyngri byrðar en aðrir 

þjóðfélagshópar þegar kemur að þvinguðum brottflutningum vegna þróunarverkefna. 

Algeng ástæða fyrir þessum brottflutningum eru virkjanaframvæmdir og byggingar á 

risastíflum á eða nálægt heimilum þeirra (Ghosh, 2006). 
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Á Indlandi í dag eru um það bil 3600 stíflur og vatnsvirkjanir. Yfir 3000 þeirra 

eru byggðar eftir að landið fékk sjálfstæði árið 1947. Nú er talið að a.m.k 700 stíflur í 

viðbót séu í bígerð (Thakkar, 1999). Samkvæmt bandaríska mannfræðingnum W.F. 

Fisher hefur andstaða frumbyggja og annara minnihlutahópa gegn byggingu stórra 

vatnsvirkjana styrkst til muna og orðið skipulagðari á síðustu árum. Einnig hafa 

böndin við önnur samfélög styrkst og þeir hafa nú meira pólitískt vægi en áður. 

Mismunandi afstaða frumbyggja og stuðningsmanna virkjananna byggist fyrst og 

fremst á mismunandi skynjun á þeim efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu 

þáttum sem fylgja í kjölfarið á framkvæmdunum. Í hugum stuðningsmanna snýst 

málið um orkuframleiðslu. Aftur á móti snýst málið í hugum virkjanaandstæðinga um 

þau gríðarlega neikvæðu áhrif sem virkjanirnar hafa á líf frumbyggja og annara lágt 

settra stétta með tilheyrandi nauðungarbrottflutningum frá þeirra upprunalegu 

heimkynnum. Samfélagslegur skaði stórra vatnsvirkjana er mun meiri en 

umhverfislegur skaði þegar um landsvæði frumbyggja er að ræða. Þegar þeir eru 

neyddir til að yfirgefa heimkynni sín eyðileggur það og liðar í sundur samfélög þeirra. 

Þegar samfélögin sundrast þá hefur það meðal annars þær afleiðingar að félagsleg 

samskipti truflast og ættum og öðrum félagslegum hópum er stíað í sundur. 

Afleiðingarnar af þessu fyrir frumbyggja eru meðal annars bjargarleysi, óöryggi og 

síðast en ekki síst missir á aldagömlum menningararfi. 

Það er áberandi í lýsingum á aðstæðum Adivasi sem eru hraktir á brott frá 

heimkynnum sínum í nafni þróunar, að þróunin er ekki fyrir þá. Barátta frumbyggja á 

Indlandi gengur frekar hægt og brösuglega. Þeir eru álitinn valdalaus minnihlutahópur 

sem á í vök að verjast gagnvart stjórnkerfinu og stórum alþjóðlegum fyrirtækjum 

Dapurlegur raunveruleikinn er sá að þróun fyrir suma er byggð á arðráni á 

öðrum (Fisher, 2007). Það hefur sýnt sig í gegnum árin að frumbyggjarnir hafa 

yfirleitt verið efnahagslega og tilfinningalega rúnir inn að skinni með 

nauðungarbrottflutningunum. Í dæmum sem þessum eru auðlindir teknar af einum 

hóp og færðir öðrum í nafni þróunar. Það sem þessar virkjanir gera að verkum er að 

auðlindir frá afskekktum svæðum færast til neytenda sem eru sjáanlegri og hafa meiri 

pólitísk völd í borgum og þéttbýli. Þetta er allt gert í nafni þróunar. Frumbyggjarnir 

borga brúsann á meðan aðrir hagnast. Af þessu má sjá að lífshættir frumbyggja og 

náið samband þeirra við náttúruna er ekki metið að verðleikum. Sérstaklega þegar um 

nýtingu náttúruauðlinda er að ræða. Hugmyndafræðin er sú að ríkjandi stéttir í 

samfélaginu hafa réttinn sín megin og ber jafnvel skylda til að breyta lífsháttum og 
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samfélagsgerð lægri stétta. Það er ríkjandi viðhorf að virkjanaframkvæmdir eigi að 

bæta lífsskilyrði þeirra sem verða fyrir áhrifum af þeim. Það hefur hinsvegar ekki 

gerst í tilfelli Adivasi. Þeir sem missa heimkynni sín eru neyddir til að hætta 

sjálfsþurftarbúskap og gerast launamenn. 

Aðstæður þeirra versna bæði félagslega og efnahagslega, matarræði verður 

einhæfara og dánartíðni hækkar. Samskipti Adivasi og yfirvalda eða stórfyrirtækja eru 

oftast óskilvirk og byggja oftar en ekki á misskilningi og vantrausti. Bætur sem 

fólkinu eru fengnar eru byggðar á verðmætamati ríkjandi stétta og ríkisins en ekki á 

þeirra eigin. Þetta verður oft til þess að afleiðingar brottflutninganna verða mun verri. 

Vegna þessarar framvindu mála hafa frumbyggjarnir sannfærst um að andstaða og 

mótmæli við virkjanaframkvæmdir séu besti valkosturinn því það hefur reynst mun 

betur en samvinna. Það er ekkert réttlæti í því, að mati þeirra, að eyðileggja eitt 

samfélag til þess að slökkva þorsta annars í vatn og orku (Fisher, 2007).  

 

2.3 Réttindi og lagaleg staða Adivasi 
Nýlega var staða mannréttinda á Indlandi könnuð af nefnd Sameinuðu þjóðanna um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (UNESCR). Nefndin lýsti yfir 

þungum áhyggjum af þvinguðum brottflutningum milljóna fjölskyldna og hversu illa 

væri staðið að endurhæfingu og endurstaðsetningu fjölskyldnanna. Þá lýsti nefndin 

yfir sérstökum áhyggjum yfir slæmum áhrifum þessara þátta á Adivasi og Dalíta og 

fordæmdi áreitni, sem mannréttinda aðgerðarsinnar sem vinna með þessu fólki, hafa 

orðið fyrir. Nefndin mælir svo með því að indversk stjórnvöld fylgi eftir lögum sem 

banna þvingaða brottflutninga og tryggi þeim sem verða fyrir skaða almennilegar 

skaðabætur (Das og Padel, 2009:15). Það vantar ekki endilega lög til þess að tryggja 

réttindi Adivasi. Þau eru til á mörgum svæðum, það vantar stundum bara viljann til að 

framfylgja þeim.  

Stjórnarskrá Indlands veitir Adivasi ákveðna lagalega stöðu. Það eiga allir 

þegnar að hafa jafnan rétt og tækifæri en samt segir stjórnarskráin til um það eigi að 

leitast við að sýna Adivasi og Dalítum jákvæða mismunun til að jafna stöðu þeirra í 

þjóðfélaginu. Árið 1996 var samþykkti þingið stjórnarskrárviðauka sem á að veita 

Adivasi þorpum sérstök réttindi sem fela í sér að þau hafi ákvörðunarrétt um 

náttúruauðlindir á þeirra svæði. Á norð-austur Indlandi eiga Adivasi samfélög að hafa 

rétt á því að taka þátt í ákvörðunum um nýtingu náttúruauðlinda á svæðinu og hvernig 
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þeim sé ráðstafað vegna þess að það mun óhjákvæmilega hafa áhrif á þeirra líf. Mörg 

fylki á Indlandi hafa einnig innleitt lög sem vernda Adivasi fyrir því að vera hrakin á 

brott af landinu sínu. Einnig hefur forseti Indlands völd til þess að blanda sér í málin 

ef útlit er fyrir það að líf, menning og náttúruauðlindir Adivasi séu í hættu. En komið 

hefur í ljós að þrátt fyrir þessar sérstöku lagasetningar og aðgerðir þá hafa aðstæður 

Adivasi á Indlandi versnað til mikilla muna. Það er nær daglegt brauð að Adivasi séu 

áreittir og hraktir burt frá heimkynnum sínum og náttúruauðlindunum sem þar eru. 

Stjórnarskrárviðaukinn frá 1996 er því eingöngu á pappírum en ekki í framkvæmd. 

Samkvæmt þessum heimildum þá hafa lögin ekki verið notuð í einu einasta tilfelli til 

þess að vernda Adivasi samfélög (Thakkar, 1999). 

Þýski mannfræðingurinn Claudia Aufschnaiter hefur dvalið langdvölum á 

Suður Indlandi við vettvangsrannsóknir á aðstæðum Adivasi. Í bókinni Adivasi Land 

Rights Struggles in South India reynir hún að tengja saman mannfræði og alþjóðalög 

til þess að komast að því hvernig mannréttindalög (meðal annars) geta hugsanlega 

hjálpað Adivasi í baráttu sinni fyrir landréttindum sem og öðrum réttindum. Í 

rannsókninni setur hún fram þá spurningu hvort að alþjóðleg mannréttindalög geti 

verið veitt lausnir fyrir vandamál Adivasi og leggur mikla áherslu á landréttindi sem 

aðalréttindi þeirra.  

Vandmálin sem varða landréttindi Adivasi er margþætt, að mati Adivasi. Það 

er nefnilega þannig að Adivasi búa oftast á svæðum sem eru auðug af 

náttúruauðlindum. Eins og kom fram í kafla 2.2. þá eru heimkynni þeirra oft tekin 

undir stóriðjuverkefni í nafni þróunar og framfara þjóðarinnar. En þar með er grafið 

undan lífsviðurværi þeirra. Afleiðing af þessu er að um 85% af Adivasi lifa við mikla 

fátækt. Það er stundum sagt að innlend nýlendustefna hafi tekið við af útlendri 

nýlendustefnu, en fyrir Adivasi séu áhrifin þau sömu. Aufschnaiter leggur áherslu á að 

í mörgum tilfellum geta alþjóðalög nýst frumbyggjum en að það strandi oft á því að 

það sé ekki til neinn grundvöllur til þess að framfylgja lögunum í heimalöndum 

þeirra. Þannig að hún tekur þann pól í hæðina að Adivasi sem frumbyggjar á Indlandi 

ættu að fá einhverskonar sjálfsstjórn eða aukið sjálfræði (Aufshncaiter, 2009: 89-110). 

Niðurstaða Aufsnchaiter er í megindráttum sú að ef ríki hefur brugðist 

skyldum sínum við að vernda minnihlutahópa sem eru innan þeirra vébanda, tryggja 

þeim almenn mann-og landréttindi og vanrækt skyldur sínar jafn alvarlega og 

indversk stjórnvöld hafa gert gagnvart Adivasi, þá hafa þau út frá vissu sjónarhorni, 

misst réttinn til þess að vernda þá. Og þá ættu afleiðingarnar að vera þær að 
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minnihlutahópurinn, í þessu tilfelli Adivasi, fái aukið sjálfræði. Ríkisstjórn Indlands 

viðurkennir Adivasi ekki að fullu sem frumbyggja og því hafa alþjóðleg lög og 

sáttmálar um réttindi frumbyggja ekki mikið að segja fyrir þá. Það lítur út fyrir að 

Indversk stjórnvöld hafi náð að koma sér undan alþjóðlegum skuldbindingum í 

mannréttindamálum sem gætu haft utanaðkomandi áhrif á innanríkismál. Einnig hafi 

þau nokkurn veginn sloppið við fordæmingu alþjóðasamfélagsins vegna stefnu þeirra 

í málefnum Adivasi. Hún telur að innlend lög geti haft meira að segja fyrir jákvæðar 

breytingar á högum Adivasi en alþjóðleg lög, vegna þess að þau séu aðgengilegri og 

auðveldara að koma í framkvæmd. Enda er ríkisvaldið og stjórnsýslan eftir allt saman 

þær stofnanir sem bera ábyrgð á því að framfylgja lögum um málefni Adivasi. Það 

sem er einna mikilvægast í þeirra réttindabaráttu á innlendum vettvangi er að koma á 

jákvæðri mismunun sem er stýrt af Adivasi fyrir Adivasi. Það er að segja jákvæð 

mismunun sem er byggð upp með tilliti til menningarlegra þátta (e. cultural sensitive 

affirmative action) (Aufschnaiter, 2009:115).  
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3  
Sjónarmið stórfyrirtækja og stjórnvalda  

 

3.1 Tengsl stjórnvalda og nýfrjálshyggju 
Talsmenn hins frjálsa markaðar halda því oft fram að ríkisstjórnir séu óskilvirkar 

stofnanir sem eigi að takmarka eins mikið og mögulegt er svo þær trufli ekki 

náttúrulegan gang markaðarins. Robert Chesney leitar í smiðju Noams Chomsky 

þegar hann segir að í raun séu ríkisstjórnir þungamiðjan í nútímalegu kapítalísku kerfi 

(nýfrjálshyggju). Þar sem þær gegna því hlutverki að veita stórfyrirtækjum 

rausnarlegar niðurgreiðslur (e.subsidies) og vinna að því að bæta viðskipahagsmuni 

þeirra á hinum ýmsu vígstöðvum. Þessar sömu samsteypur og segjast vilja stjórnvisku 

nýfrjálshyggju eru oftar en ekki fullar af þversögnum þar sem þær vilja og ætlast til 

þess að stjórnvöld dæli í þau skattpeningum og verji markaðinn þeirra fyrir 

samkeppni. Þær vilja vera vissar um það að stjórnvöld skattleggi þau lítið eða ekkert 

og vinni ekki að hagsmunum fátækra og verkamannastéttarinnar. Í raun eru 

ríkisstjórnir stærri en nokkru sinni áður en í anda nýfrjálshyggju þá leggja þau oftar en 

ekki ofuráherslu á viðskiptahagsmuni einkaaðila frekar en hagsmuni almennings 

(Chesney, 1999). 

Chomsky heldur því fram á að þetta sé ekkert nýtt og að þetta hafi verið 

algildur sannleikur frá dögum Adams Smith sem benti á það að aðal hönnuðir 

(e.principal architects) stefnunnar í Englandi á þeim tíma hafi verið framleiðendur og 

kaupmenn. Notfærðu þeir sér vald ríkisins til þess að þjóna eigin hagsmunum hversu 

slæm sem útkoman yrði fyrir aðra í samfélaginu (Chomsky, 1999). Þannig að þrátt 

fyrir að talsmenn nýfrjálshyggju segjast vilja takmarka ríkisvaldið þá eru tengsl 

stjórnvalda og fyrirtækjasamsteypna oft mjög sterk þar sem stjórnvöld eða valdamiklir 

hagsmunaaðilar innan stjórnkerfisins hjálpa fyrirtækjunum að fá sínu framgengt.  

Í bók sinni Draumalandinu fjallar Andri Snær Magnason um hvernig 

stórfyrirtæki í áliðnaðinum hafa verið að hegða sér. Hann lýsir því hvernig sum 

þessara fyrirtækja hafa hagnast mikið á því að gera samninga við stjórnmálamenn sem 

annaðhvort vita ekki betur en að samþykkja svona slæma samninga, eða eru 

gjörspilltir. Andri Snær lýsir því hvernig innlendir hagsmunahópar eða valdastéttir sjá 

svo um að auðvelda fyrirtækjunum að starfa á þann hátt sem hentar þeim best 

efnahagslega og geta jafnvel beitt fyrir sig lögreglunni og hernum ef íbúar á svæðum 
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sem á að fara undir iðnað, mótmæla athöfnum fyrirtækjanna. Indland hefur ekki farið 

varhluta af þessu. Fjallahéraðið Orissa er gríðarlega auðugt af náttúruauðlindum á 

borð við báxít sem er notað til að búa til ál. Með von um mikla efnahagsþróun hafa 

yfirvöld ákveðið að leggja landið undir stóriðju og námugröft. Þessi iðnaður leggur 

undir sig mikið af landsvæði Adivasi (og annara minnihlutahópa) þar á meðal 

helgistaði þeirra. Á námusvæði í Kashipur hafa íbúar um nokkurt skeið háð baráttu 

fyrir tilveru sinni sem er ógnað af súrálsverksmiðju. Árið 2000 sauð upp úr og hópur 

örvæntingarfullra þorpsbúa setti upp vegatálma við báxítnámun til þess að reyna að 

hindra að helgireitum þeirra og ræktarlandi yrði mokað í burtu. Lögreglunni var sigað 

á þorpsbúana og voru þrír skotnir til bana. Framkvæmdir fyrirtækjanna töfðust 

verulega vegna aðgerða frumbyggjanna sem hafa staðið gegn eignarnámi á landi en 

fylkisstjórnin í Orissa samþykkti að aðstoða fyrirtækið við að ná undir sig umræddu 

landsvæði (Andri Snær Magnason, 2006:bls 231-232).  

 

3.2 Arfleifð nýlendutímans 
Mannfræðingurinn Felix Padel og blaðamaðurinn Samarendra Das (2009) hafa skrifað 

mikið um málefni Adivasi í Orissa. Þeir benda á að þetta ástand þvingaðra 

brottflutninga vegna þróunarverkefna stjórnvalda og stórfyrirtækja sé að einhverju 

leyti til komið vegna hugmyndafræðilegs ágreinings (e. clash of ideologies). Á einni 

hliðinni eru gildi hefðbundinna menningarheima þar sem samband við landið og 

samfélagið eru mikilvægari en peningar. Hin hliðin byggir á hugmyndafræði sem 

segir að einungis iðn- og tæknivæðing sé raunveruleg þróun til hagsbóta. Þar sem 

markaðsöflin og von um skjótan efnahagslegan hagnað verða ofan á, á kostnað annara 

gilda. Þeir benda á að vofeiflegir atburðir séu að eiga sér stað í Orissa þar sem mörg 

samfélög frumbyggja og annara minnihlutahópa séu að róa lífróður til þess að reyna 

að stöðva þessa þróun og koma í veg fyrir að þau verði þvinguð til að yfirgefa 

heimkynni sín eins og svo margir á undan þeim. En nýir viðskiptasamningar 

stjórnvalda við stórfyrirtæki ýta enn frekar á að meira landsvæði verði tekið undir 

stóriðju.  

Padel og Das benda ennfremur á að fjöldabrottflutningar fólks af landinu 

þeirra í nafni þróunar sé fyrirbæri sem hafi aukist hratt frá því að Indland fékk 

sjálfstæði. En þvingaðar brottflutningar frumbyggja og annara minnihlutahópa 

tíðkuðust líka á nýlendutímabilinu. Þeir leggja mikla áherslu á það lagaumhverfið í 
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kringum þvingaða brottflutninga var fest í sessi á nýlendutímabilinu með „The 

Permanent Settlement Act“ frá 1793 og „The Land Acquisition Act“ frá 1894. Þeir 

vísa í texta nýlenduherrans W.W. Hunter, til þess að leggja áherslu á hversu slæm 

áhrif breska nýlendutímabilið hafði á landið.  

 
Það er vegna þess sem við höfum innprentað í fólkið, frekar en það sem við 
höfum byggt á dauðri jörð, sem mun láta nafn okkar lifa áfram. Varanleg áhrif 
af breskri stjórn á Indlandi eru fyrst og fremst aukning einkaréttinda. Með 
viturlegri takmörkun breta á ríkiseignarhaldi höfum við komið upp 
varanlegum hópi af eignafólki sem kemur úr stéttum sem eiga í baráttu sín á 
milli. Það sem allir eiga sameiginlegt er að afsalið af eignunum er undirritað 
af breskum embættismönnum.  
(Das og Padel, 2009: 13).(Þýðing mín)1 

 

Chomsky hefur fjallað um nýfrjálshyggju á þann hátt að það sé stefna sem setji 

fjármagn ofar fólki. Hann bendir á að í samtímanum hafi verið gerðar margar tilraunir 

á sviði efnahagsþróunar sem hafi alltaf einn þátt sameiginlegan. Að hönnuðum 

tilraunanna gengur frekar vel og hagnast en viðföngin í tilrauninni, almenningur, 

verða fyrir barðinu á henni. Hann bendir á að fyrsta tilraunin hafi verið framkvæmd 

fyrir 200 árum þegar bresku nýlenduherrarnir á Indlandi komu á fót hinu svokallaða 

„Permanent Settlement“ sem átti að vera dásamlegt fyrirkomulag. Fjörutíu árum síðar 

var formleg nefnd fengin til þess að gefa niðurstöður úr tilrauninni. Niðurstaðan varð 

sú að þrátt fyrir að verkefnið hafi verið sett á laggirnir með mikilli varfærni hafi það 

því miður haft þau áhrif að lægstu stéttirnar hafi orðið fyrir hræðilegri undirokun og 

kúgun. Þannig að það hafi skapast þvílík eymd á slíkt á sér ekki hliðstæði í sögu 

viðskiptanna. En nefndin vildi ekki afskrifa tilraunina sem misheppnaða. Því þrátt 

fyrir allt þetta þá hafi þó orðið til stór stétt af ríkum landeigendum sem hafa þar af 

leiðandi áhuga á að halda áfram nýlendustefnunni og hafa algjört vald á 

mannfjöldanum. Í stuttu máli sagt var þessi umfangsmikla tilraunin vond hugmynd 

fyrir viðföngin en góð fyrir hönnuðina og elítuna í þjóðfélaginu sem tengdust þeim og 

hagnaðist í leiðinni. Chomsky ítrekar að þetta mynstur hafi haldið stöðugt áfram til 

dagsins í dag þar sem gróði og fjármagn sé sett ofar fólki (Chomsky, 1999).  

                                                
1 It is by what we have implanted in the living people, rather than what we have built upon 
the dead earth, that our name will survive. The permanent aspect of British Rule in India is 
the growth of Private Rights. By a wise limitation of our state ownership we have raised up 
a permanent Proprietary Body, composed of mutually hostile classes; but each of which, 
from the grand seigneurs down to the Resident Husbandsmen, holds its lands under 
documents issued by British officials. 
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Að áliti Padel og Das þá hefur þessi „deildu og drottnaðu“ arfleifð breska 

nýlendutímans haft áhrif á indverskt samfélag til dagsins í dag. Í því sem þeir kalla 

innlenda nýlendustefnu þar sem stórfelld einkavæðing náttúruauðlinda og yfirtaka 

ræktarlandis í notkun er tekið yfir af af námu og byggingarfyrirtækjum (Padel og Das, 

2009:10). Þetta er gert með dyggri aðstoð indverskra stjórnvalda en núverandi löggjöf 

varðandi námur og námuréttindi er þannig að erlend stórfyrirtæki geta átt 100% í 

verkefnum sem þau koma á fót á Indlandi og ný námuverkefni komast hratt af stað 

vegna þess að það er búið að fjarlægja reglugerðir sem eiga að vernda umhverfið og 

mannréttindi (Padel og Das, 2009:2). Þeir leggja áherslu á að það megi ekki gleyma 

sögunni þegar verið er að skoða þessi mál. Það að þvinga fólk af landsvæði til þess að 

gera landið gróðvænlegra er ekkert nýtt. Þeir benda á að evrópskir nýlenduherrar 

útrýmdu frumbyggjum í Ameríku og Ástralíu og þvinguðu eftirlifendur til þess að 

yfirgefa landið og setjast að á verndarsvæðum (Padel og Das, 2009:10).  

 

3.3 Þróun og þjóðarhagsmunir 

Stór iðnaðarverkefni sem hafa þær afleiðingar að heilu samfélögin þurfa að yfirgefa 

heimkynni sín eða hafa í för með sér stórfelld náttúruspjöll, eru oftar en ekki réttlætt 

af stjórnvöldum með þeim rökum að það sé verið að þjóna hagsmunum heildarinnar. 

Þá eiga minnihlutahóparnir sem verða fyrir barðinu á verkefnunum að fórna sér fyrir 

hagsmuni heildarinnar (Roy, 2000). Chomsky leggur hinsvegar áherslu á að 

svokallaðir þjóðarhagsmunir séu í raun tálsýn þar sem innan hverrar þjóðar er mikill 

og fjöbreyttur hagsmunaárekstur á milli mismunandi hópa og hagsmunaaðilia og því 

sé varla hægt að tala um eina heildarhagsmuni. Hann segir að til þess að skilja 

opinbera stefnu stjórnvalda í í svona málum og hvaða áhrif hún hefur í samfélaginu, 

þá verði að skoða hvar valdið liggi í samfélaginu og hvernig því sé beitt (Chomsky, 

1999).  

Nær óhjákvæmileg afleiðing svona stóriðjustefnu stjórnvalda í löndum eins og 

Indlandi þar sem stór hluti þjóðarinnar býr ekki í borgum, eru þvingaðar 

brottflutningar fólksins sem býr á svæðinu þar sem ný iðnaðarverkefni eru sett á 

laggirnar. Smith (2005) greinir frá því hvernig þetta málefni sem kallast „DIDR“ (og 

stendur fyrir Developmentally Induced Displacement and Resettlement) er eitt 

heitasta deiluefnið innan þróunarfræða í dag. Þungamiðjan í umræðunni eru þvingaðir 

brottflutningar einstaklinga og heilla samfélaga vegna umfangsmikilla iðnaðar-og 

þróunarverkefna. Og vandamálin sem fylgja í kjölfarið þegar þarf að koma fjölda 
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fólks fyrir á nýjum stað. Samkvæmt Alþjóðabankanum þurfa 10 milljónir manns að 

sæta þvinguðum brottflutningum á ári hverju vegna þróunarverkefna fjármögnuðum 

jafnt af einkaaðilum sem og ríkinu. Heilu samfélögin geta verið leyst upp og verið 

þvinguð til að færa sig um set vegna hátæknilegra „þróunarverkefna“ sem breyta 

ræktarlandi, veiðisvæðum, skógum, regnskógum og heimilum fólks í uppistöðulón 

eða stíflusvæði. Önnur vatnsveitukerfi, námusvæði, plantekrur, þjóðvegi, 

iðnaðarsvæði og ferðamannasvæði til að þjóna svæðisbundnum, innlendum eða 

alþjóðlegum hagsmunum. Þessi verkefni eru venjulega hönnuð til að auka 

efnahagslegan vöxt og breiða þannig út almenna velferð. Mörg þessara verkefna skilja 

fólkið sem var þvingað til þess að flytja eftir heimilislaust til frambúðar og þar með 

valdalaust og allslaust. Mannfræðingar voru með þeim fyrstu sem fóru að taka eftir, 

vekja athygli á og vinna að því að reyna að koma í veg eða minnka þessa alvarlegu og 

stórtæku mannréttindabrot sem hafa komið upp þegar fólk er hrakið burt vegna 

svokallaðra þróunarverkefna (Smith, 2005:190-194). Dietrich bendir á að á Indlandi 

hefur verið mikið deilt um þróunarhugtakið. Þarlend stjórnvöld aðhyllast það 

sjónarhorn að þróun sé aukin auðsæld fyrir einhvern óræðan meirihluta sem sé hægt 

að ná fram með stórum iðnaðarverkefnum á borð við risastíflur. Í anda þeirrar stefnu 

eru mótmæli gegn slíkum verkefnum, sem valda oft miklum usla hjá 

minnihlutahópum, úthrópuð sem aðför gegn þróun, framförum og 

þjóðarhagsmununum (Dietrich, 2003:232). 

Smith bendir á að þó svo að í ensku skammstöfuninni „didr“ séu þessar þrjár 

grunn hugmyndir um þvingaða brottflutninga, endurstaðsetningu og þróun tengdar 

saman, séu ekki nein raunveruleg tengsl þar á milli. Þróun getur að sjálfsögðu átt sér 

stað án þvingaðra brottflutninga. Það er staðreynd að margt fólk sem er hrakið burt af 

völdum þróunarverkefna er aldrei endurstaðsett og þá annaðhvort lýtur það í lægra 

haldi fyrir áhrifum heimilisleysisins og ýtist út á jaðar samfélagsins og hagkerfisins. 

Ennfremur þjáist meirihluti þeirra sem eru hraktir burt vegna þróunarverkefna og hafa 

verið endurstaðsettir, vegna illa skipulagðra, illa fjármagnaðra og illa hannaðra 

endurstaðsetningarverkefna stjórnvalda eða fyrirtækja. Verkefni sem líkjast langt í frá 

einhverju sem hægt er að kalla framþróun. Smith leggur áherslu á að erfiðleikarnir og 

áfallið sem brottflutta fólkið reynir á eigin skinni vekji upp gagnrýnar siðferðilegar 

spurningar um eðli og siðferði slíkra þróunarverkefna. Almennt er markmið 

þróunarverkefna að efla almenna velferð í samfélögum, röksemdarfærslan er þá 
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þannig að með því að auka framleiðslugetu og í gegnum aukna framleiðslu og 

innkomu muni almenn neyslumynstur breytast og fólk muni öðlast meiri kaupmátt.  

Til þess að réttlæta forendur svona þróunar- og iðnaðarverkefna þá meta 

ríkisstjórnir og einkaaðilar stöðuna svo að staðbundnir neytendur notfæri sér ekki 

auðlindir svæðisins með nógu skilvirkum hætti og nota því oft þau rök að 

umfangsmeiri verkefni framleiði meiri verðmæti og muni þannig stuðla að 

efnahagsþróun í samfélaginu. Forsvarsmenn verkefni sem eyðileggja samfélög með 

þessum hætti, réttlæta sig oft siðferðilega með þeirri trú að aukin framleiðsla auki 

neyslu og velferð á öllum stigum samfélagsins. Þegar slík verkefni hrekja fólk burt frá 

heimilium sínum þá er ferlið kannski útskýrt í hagfræðilegum hugtökum, en það er í 

raun og veru pólitískt ferli þar sem einn hópur notar vald til þess að færa annan hóp úr 

stað til þess að þjóna sínum eigin hagsmunum á þeirra kostnað. (Smith, 2005:197-

201).  
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4 
Sögur af vettvangi 
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4.2. Adivasi á Suður Indlandi 
Mannfræðingurinn Claudia Aufsnchaiter hefur gert víðtækar vettvangsrannsóknir á 

Suður Indlandi til þess að skoða aðstæður hópa Adivasi sem búa í fylkjunum Kerala 

og Karnataka. Sjónarhornið sem hún kemur með er mikilvægt vegna þess að hún 

tekur viðtöl við þá sem eiga í hlut þannig að í rannsókninni heyrist þeirra rödd og 

sjónarhorn. Það er mikilvægt vegna þess að upplifun og reynsla fólksins gefur besta 

insýn inn í þetta málefni. Þessi tiltekna vettvangsrannsókn er dæmi um baráttu 

Adivasi á Suður Indlandi sem hefur borið árangur. Vettvangsrannsóknin átti sér stað í 

fylkinu Karnataka þar sem hafa átt sér stað þvingaðir brottflutningar Adivasi frá 

skóglendinu sem er þeirra upprunalegu heimkynni. Skógurinn var skilgreindur sem 

verndarsvæði árið 1955 og heitir nú Nagarhole þjóðgarðurinn. Þar er bæði 

ferðamannasvæði og plantekrur í eigu yfirvalda. Samkvæmt skýrslu frá 1891 hafa 

þessir tilteknu Adivasi búið í skóginum frá 7. öld fyrir krists burð. Þeirra hefðbundnu 

lífshættir byggjast á því að safna og lifa af skógarafurðum (e. forest produce). Þeir 

segja að Skógarráðuneytið (e. Forest department) hafi neytt þá til að gerast 

daglaunamenn á meðan aðrir hópar á svæðinu hafi fengið afsal að landinu sem þeir 

bjuggu á. 
    

       
Kort af fylkinu Karnataka á Suður-Indlandi og Nagarhole þjóðgarðinum  
Aufschnaiter tók meðal annars djúpviðtöl við Adivasi í þorpinu Thiddahalli og þeir 

greindu frá því hvernig áður fyrr bjuggu þeir allstaðar í skóginum, allur skógurinn var 

heimili þeirra. Þangað til Skógarráðuneytið kom og skikkaði þá til að vera á 

ákveðnum stað og sögðu þeim að trufla ekki dýrin og fleira í þeim dúr. Þeim voru 
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settar strangar skorður með það hvar þau máttu vera og hvað þau máttu gera. Á meðan 

að aðrir máttu fara um næstum að vild að þeirra sögn, rækta og byggja og þá fór 

skógurinn að láta á sjá. Adivasi litu svo á að allur skógurinn væri þeirra heimkynni og 

líta á sig sem einskonar umsjónarmenn hans. Þeim sárnaði mikið þegar 

Skógarráðuneytið kallaði þau þjófa og að þau skildu ekki hvað fælist í 

eignarréttinum.Vegna lagasetninga varðandi þjóðgarðinn voru öll réttindi Adivasi 

þurrkuð út og búseta inni í skóginu varð með öllu bönnuð. Við þessar lagabreytingar 

voru um 6000 Adivasi bornir út án nokkurra raunverulegra skaðabóta í formi lands. Í 

einhverjum tilfellum reisti fylkisstjórnin ný þorp en það var ekki gert í neinu samræmi 

við hefðbundin Adivasi þorp og hvernig þau eru skipulögð. Endurreistu þorpin voru 

byggð í allt að 12 km fjarlægð frá skóginum. Karnataka fylkisstjórnin neitaði þeim um 

aðgang að skóginum og neyddi þannig þennan hóp frumbyggja fólk inn í 

meginstraums samfélagið með því að svipta þau aðaluppsprettu lífsviðurværis þeirra 

sem eru skógarafurðir, sem þau voru vön að safna og er núna bannað að nota. Landið 

sem þau hafa fengið í staðinn er að mestu vatnslaust og erfitt til ræktunar. Þar sem 

ræktun og þar með sjálfbærni er nær ómögulegt neyðast þau til þess að gerast 

dagvinnumenn í landbúnaði og öðrum árstíðabundnum atvinnugreinum til þess að 

komast af. Aufschnaiter dregur þá ályktun af þessum aðgerðum að Adivasi í 

Nagarhole þjóðarðinum sé í raun neitað um menningu sína vegna þess að þeir séu 

neyddir til þess að láta af hefðbundum lifnaðarháttum sínum og þau þurfa að yfirgefa 

helgistaði og grafreiti sína inni í skóginum. Nú er stór hluti fyrrverandi Adivasi 

landsvæðis inn í skóginum tekkplantekrur í eigu stjórnvalda. Þeir Adivasi sem eru 

eftir inni í skóginum eru séðir sem ólöglegir í augum stjórnvalda og hafa verið barðir, 

misnotaðir, handteknir og verða fyrir stöðugum ofsóknum. Aufschnaiter staðfestir það 

að árið 2003 hafi ungur Adivasi verið skotinn af skógarvörðum vegna þess að hann 

var að safna hunangi handa sveltandi fjölskyldu sinni. Samkvæmt leiðtoga úr hópi 

Adivasi sýna þeir mótstöðu með því að reyna að halda áfram við í skóginum og skapa 

vitundarvakningu um samfélag og menningu Adivasi til dæmis með því halda 

hefðbundnar hátíðir og menningarviðburði og svo hafa þeir einnig farið í 

hungurverkföll sem er vinsæl mótmælaaðferð á Indlandi.  

Það eru einnig utanaðkomandi aðilar sem koma að þessu máli. Þar má helst 

nefna Alþjóðabankann. Þvingaðar brottflutningar á Adivasi úr skóginum fengu nýjar 

forsendur hjá fylkisstjórninni þegar  Alþjóðabankaverkefni var sett á laggirnar sem 

átti að miða að því að vernda viðkvæmt lífríkið í skóginum og að ýta undir 
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umhverfisferðamennsku (e. eco-tourism). Gríðarlegum fjárhæðum var sólundað í 

verkefnið en þegar allt kom til alls þá gekk verkefnið gegn reglum Alþjóðabankans 

um þvingaða brottflutninga frumbyggja. Það gekk gegn þeim fjórum höfuðreglum:  

1) Að frumbyggjar þjáist ekki vegna verkefna Alþjóðabankans, sérstaklega ekki 

þvingaðra brottflutninga.  

2) Að frumbyggjarnir sem eigi í hlut sé upplýstir um þáttöku sínu í öllu ferlinu. 

3) Að verkefni hafi bætandi áhrif á líf frumbyggjana sem um ræðir  

4) Að fullnægjandi ráðstafanir vegna endurstaðsetningar og skaðabóta séu gerðar 

(Aufsnchaiter, 2009:108-110). 

Að sögn Aufsnchaiter hefur fylkisstjórn Karnataka ekki farið eftir þessum reglum 

Alþjóðabankans og voru ráðstafanir vegna endurstaðsetningar þeirra alvarlega 

gallaðar. Adivasi sneru vörn í sókn og fóru í herferð til að berjast fyrir réttindum 

sínum. Fyrsta skrefið var að skrifa mörgum ólíkum embættismönnum og einnig til 

Alþjóðabankans þar sem eru talin upp mannréttindabrotin sem framin voru gegn 

þeim. Leiðtogi Advasi í Nagarhole gekk svo á fund bæði Alþjóðabankans og 

Sameinuðu þjóðanna. Hann sagðist kunna að meta það að frumbyggjar fái tækifæri til 

þess að láta rödd sina heyrast en á sama tíma sé hann vonsvikinn yfir almennum skorti 

á skilningi og samúð sem hann upplifði í samskiptum við þessar stofnanir.  

Þrýstingur á þá Adivasi sem enn höfðust við í skóginum jókst til muna eftir að 

yfirvöld í Karnataka leigði hluta af skóginum til Taj hótel keðjunnar sem ætlaði að 

reisa frumskógarþemahótel í anda umhverfisferðamennsku. Frammi fyrir þessari ógn 

fóru adivasi að móta baráttu sína betur og þegar hótelbyggingin fór að stað var henni 

mætt með kröftugum mótmælum og herferð gegn henni. Nagarhole Adivasiarnir 

sögðu að þvingaðir brottflutningar þeirra frá skóginum væru algjörlega óréttlætanlegir 

þegar tekið væri mið af því að Taj hótelakeðjunni og ferðamönnum yrðu leyft að 

koma í staðinn inn í skóginn. Á sjálfstæðisdeginum 1995 byrjuðu Adivasi með 

herferðina „Enter the Forest“ þar sem þeir m.a. stóðu í vegi fyrir hótelframkvæmdum. 

Þetta leiddi til fjöldahandtöku Adivasi en einnig til tímabundinnar seinkunar 

framkvæmdanna. Þær byrjuðu aftur í desember sama ár og brugðust Adivasiarnir við 

með fjöldamótmælum á öllum vegum sem lágu til byggingarsvæðisins. Í kjölfarið á 

þessu var lögð fram kæra í hæstarétti Bangalore af Adivösunum og nokkrum frjálsum 

félagasamtökum tengdum þeim. 1997 var kveðinn um dómsúrskurður sem skar úr um 

það að leiga yfirvalda á landi til Taj hótela keðjunnar hefði verið ólögmætur 

gjöringur. Yfirvöldum og hótelkeðjunni var gert að stöðva framkvæmdirnar þegar í 
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stað og leyfa frumbyggjunum að snúa til baka. Báðir aðilar höfðu gengið á svig við 

lögin með alvalegum hætti. Yfirgefið framkvæmdasvæðið er nú sýnt með stolti af 

Adivösunum sem líta á þær sem tákn um sigur sinn í málinu. En barátta þeirra fyrir 

réttindum heldur þó áfram þar sem nauðungarbrottflutningar Adivasi eiga sér ennþá 

stað á svæðinu. Baráttuhreyfingin hefur lagt fram kröfur á borð við að 1) fá að vera 

frjálsir ferða sinna inni í skóginum og aðgang að skógarafurðum 2) fá afnot af 2-5 

ekrum af ræktarlandi og í þriðja lagi að landið þeirra verði skráð sem 

frumbyggjasvæði (Aufscnhaiter, 2009:99-114). 

 

4.2 Sardar Sarovar 
Ríkisstjórn Indlands hefur löngum talið það vera mjög mikilvæga leið til þróunar og 

þá sérstaklega efnahagsþróunar að selja land til landbúnaðar og stórra 

iðnaðarverkefna. Í mörgum þessara þróunarverkefni bregst ríkið hinsvegar 

minnihlutahópum eins og Adivasi sem búa á landsvæðum sem á að selja. Þeir eru 

fótum troðnir og er neitað um réttindi sín í nafni þróunarverkefna. Það sem nær 

yfirhöndinni er ofuráhersla á hámarkasgróða yfirvalda og fyrirtækja. (Gosh, 2006: 

86), eins og áður hefur  komið fram. 

 

 
 

Narmada stífluverkefnið hefur frá upphafi vakið alþjóðlega athygli, í mikilli óþökk 

stjórnvalda, en það er umdeildasta stífluverkefni sem ráðist hefur verið í á Indlandi. 

Meðal annars vegna þeirra neikvæðu umhverfisáhrifa sem það hefur haft og mun 

halda áfram að hafa um ókomna tíð. Verkefnið var upprunalega fjármagnað af 
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Alþjóðabankanum sem dróg sig að lokum út úr verkefninu eftir háværa gagnrýni á 

framkvæmdina. Í tengslum við verkefnið hafa verið reistar hátt í 30 stíflur og sú hæsta 

og mest gagnrýnda er Sardar Sarovar stíflan. Síðan á 9. áratugnum hefur verkefnið 

knúið fram einhverja mestu baráttu fyrir landréttindum á Indlandi fyrr og síðar. Þar 

hafa hópar Adivasi verið áberandi við að berjast fyrir réttinum á að vera í sínu 

náttúrulega umhverfi og gegn því að vera fluttir nauðungarbrottflutningum án þess að 

fá í það minnsta fullnægjandi skaðabætur. Adivasi og aðrir minnihlutahópar sem hafa 

orðið fyrir barðinu á Sardar Sarovar hafa meðal annars mótmælt með því að yfirgefa 

ekki landið og standa í síhækkandi vatninu þar til þeir eru fjarlægðir af lögreglunni. 

(Aufschnaiter, 2009?).  

Verkefnið hefur gífurlegt umfang og teygir sig yfir tvö fylki, Madhya Pradesh 

og Gujarat og hefur mjög alvarlegar afleiðingar fyrir mikinn fjölda fólks. Sardar 

Sarovar Stíflan var í byrjun 80m há og sökkti þúsund hekturum af landi með þeim 

afleiðingum að 300.000 fjölskyldur þurftu að yfirgefa heimili sín. Þvínæst var hún 

hækkuð í 95 m. og því næst 110 m. Þann 8.mars 2005 var tekin svo tekin ákvörðun 

um að hækka hana í 121.92 m. Það leyfi var gefið af nefnd sem var skipuð af 

verkefnistjórum stíflunnar. Nefndin úrskurðaði að allir sem að hefðu misst land við 95 

m. og 110 m. hækkunina hefðu fengið land eða viðunandi bætur. Úrskurðurinn 

reyndist ekki vera á rökum reistur samkvæmt NBA (Narmada Bachao Andolan) 

samtökunum. Flestar fjölskyldurnar sem urðu fyrir barðinu á 110 m. og 95 m. 

hækkuninni bíða enn bóta sinna og næsta hækkun mun gera 35.000 fjölskyldur í 

viðbót heimilislausar. Ákvörðunin um að hækka stífluna var tekin jafnvel þó að 

hæstiréttur bannaði frekari hækkun á stíflunni  nema  endurhæfingarprógrammið fyrir 

þá sem missa land væri framkvæmt að fullu. Allar skýrslur bentu til þess að 

endurhæfingarprógrammið væri algerlega misheppnað.  

Aðal endurhæfingarmarkmiðið í verkefninu átti að vera að fólk fengi land fyrir 

land en ekki greiðslu í peningum. Allar fjölskyldur áttu að fá ræktanlegt land og ný 

heimkynni sem áttu að vera tilbúin einu ári áður en öllu var sökkt. Hver og ein 

fjölskylda átti að fá tilkynningu um flutningana. Í Madhyar Pradesh hefur varla einni 

einusta fjölskyldu verið komið fyrir á ræktanlegu landi, í staðinn hafa einhverjar 

fjölskyldur verið sendar á svæði sem var of fjölmennt fyrir eða svo lélegur jarðvegur 

að þar er ekkert hægt að rækta. Fyrir þúsundir fjölskyldna hefur enginn staður verið 

ákveðinn. Fylkisríkisstjórnin brá á það ráð að búa til ný lög sem sögðu til um það að 

fjölskyldurnar fengju peninga í stað nýs ræktanlegs lands. Venjulega er upphæðin sem 
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þær fá svo lág að ekki er hægt að kaupa land fyrir hana. Þannig er fólk ekki aðeins 

orðið heimilislaust heldur einnig svipt lífsviðurværi sínu og ástandið er því mjög 

slæmt (Ghosh, 2006:99). 

Flestar fjölskyldurnar sem verða fyrir barðinu á nauðungarflutningum sem 

þessum eru minnhlutahópar eins og Adivasi sem eru nú þegar fátækasti og 

varnarlausasti hópurinn á Indlandi. Gosh bendir á að þegar þau missi sínar litlu eigur 

og auðlindir þá eigi þau ekki gott tækifæri á að pluma sig í lífinu. Adivasi 

mótmælandi sem hafði misst heimili sitt vegna stífluverkefnisins lýsti ástandinu 

svona: „Okkur er hent af landinu okkar, við erum ekki velkomin í borgum og þorpum, 

hvert eigum við að fara? Hvernig höldum við áfram að lifa?“ (Ghosh, 2006:100). 

Þarna á sér stað eyðilegging og nauðungarflutningar í nafni þróunar á kostnað hinna 

lágt settu og varnarlausu í samfélaginu. Þróunin er ekki fyrir þau, heldur fyrir hina 

ríkari og betur settu. Dietrich og Wielenga benda á að Sardar Sarovar stíflunni hafi í 

þokkabót verið hampað af stjórnvöldum sem hugsanlegu módeli fyrir allt Indland til 

þess að fara eftir. (Dietrich og Wielenga, 2003:117-119).  

 Samtökin NBA (The Narmada Bachao Andolan) eru frjáls félagasamtök 

umhverfis- og mannréttinda aktívista, vísindamanna, fræðimanna og fólks sem á í vök 

að verjast vegna verkefnisins, þar á meðal Adivasi. Markmið samtakanna er að stöðva 

eitthvað af þessum risavöxnu virkjanaframkvæmdum í Narmada dalnum 

(Aufschnaiter, 2009:69-70). Rithöfundurinn og aðgerðarsinninn Arundhati Roy er 

meðlimur í NBA samtökunum og hefur verið óþreytandi við að koma málstað þeirra 

minnihlutahópa sem hafa orðið fyrir barðinu á Sardar Sarovar á framfæri. Hún hefur 

þetta að segja um stór stífluverkefni á borð við Sardar Sarvar og áhrif þeirra á hina 

lægst settu :  

 Í hálfa öld hafa Indverjar trúað því að að stórar stíflur myndu bjarga 
fólki frá hungri og fátækt. Það hefur snúist upp í andhverfu sína. 
Stórar stíflur hafa ýtt þjóðinni út á brún pólitísks og umhverfislegs 
neyðarástands. Þær hafa rifið 40 milljónir manna, flesta þeirra 
Adivasi og Dalíta, upp með rótum, frá skógum og ám, frá landi og 
heimilum þar sem  þeir og forfeður þeirra hafa búið í þúsundir ára. 
Þeir hafa misst allt. Allt.” (Roy, 2006:1). (Þýðing mín ).2  

                                                
2 For half a centaury Indians have believed that big dams would save people from hunger and poverty. 
The opposite has happened. Big dams have pushed the nation to the brink of a political and ecological 
emergency. They have uprooted 40 million people, most of them tribal and dalit, from their forests and 
rivers, from lands and homes where they and their ancestors have lived for thousands of years. They 
have lost everything. Everything. 
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Í greininni “The Common Greater Good” fjallar Roy um það hvernig það sé hefð fyrir 

því á Indlandi að þeir fátæku og þeir sem eru af lágum eða engum stéttum þurfi að 

fórna sér fyrir hagsmuni heildarinnar. Hún rifjar upp að Nehru, fyrrverandi 

forsætisráðherra, sagði við þorpsbúa sem átti að reka af landinu sínu til þess að hægt 

væri að byggja Hirakud stífluna árið 1948. „Ef þið þurfið að þjást, þá er gott að það sé 

vegna hagsmuna ríkisins“ (Roy, 1999). Svona er staðan enn þann dag í dag. Hún 

bendir á að á síðastliðnum 15 árum hafi deilan um Sardar Sarovar stífluna verið um 

svo mikið meira en bara þessa einu stíflu. Málið fór að vekja athygli almennings. 

Slagur um örlög árdals fóru að vekja efasemdir um heilt pólitískt kerfi. Það sem er 

líka málið núna er sjálft eðli lýðræðisins. Hver á þetta land? Hver á árnar, skógana, 

fiskinn? Þetta eru tröllvaxnar spurningar bendir Arundhati á. Hún segir að þessum 

spurningum sé venjulega svarað á grimmilegan hátt af stjórnvöldum, hernum og 

skrifræðinu. Því er alltaf slegið fram að um hagsmuni heildarinnar sé að ræða.  

Arundhati bendir á að Indland er nú þriðja stærsta stífluríki heims. Samt hafa 

meira en 200.000 milljónir indverja ekki aðgang að öruggu drykkjarvatni og meira en 

600.000 milljónir hafa ekki aðgang að grunn hreinlætisaðstöðu. Hún bendir ennfremur 

á að stórar stíflur sé leið fyrir ríkisstjórnir til þess að sölsa undir sig meira vald, til að 

ákveða hver fær hversu mikið vatn og hver má rækta hvað, hvar. Það er leið til að taka 

vatn, land og áveitukerfin frá þeim fátæku og gefa þeim ríku. Uppistöðulónin sem 

myndast vegna stíflanna verða til þess að gríðarlega stórir hópar fólks eru neyddir til 

að yfirgefa heimili sín, heimilislaus og allslaus. Þegar kemur að málefnum Adivasi og 

hinna kúguðu hópanna þá verður máltækið „local pain for national gain“ að 

sársaukafullum raunveruleika. Hún gagnrýnir það hástöfum að ríkisstjórn Indlands 

hefur ekki tölur yfir hversu margir hafa verið fluttir nauðungarflutningum frá 

heimilum sínum vegna stífluverkefna eða verið fórnað á altari framfaranna. Hún spyr 

hvernig sé hægt að mæla framfarir ef það er ekki vitað hver kostnaðurinn var og hver 

borgaði fyrir þær. Það er talið að allt að 33-50 milljónir manna hafi verið fluttir 

nauðungarbrottflutningum á síðastliðnum 50 árum af völdum svokallaðra 

þróunarverkefna og þá mikið til vegna stífluverkefna.  

Það sem vakti mína athygli sérstaklega á þessu tiltekna verkefni er hversu 

gríðarlega há prósenta þeirra sem eru hafa verið neyddir burt frá heimkynnum sínum 

er Adivasi. En í tilfelli Sardar Sarovar eru það 40-57,6 % ef það er svo tekið inn í 

myndina að Adivasi eru aðeins 8,2% af gjörvallri þjóðinni þá opnar það nýja vídd á 

málinu, að mínu mati. Það er ljóst að verkefnið bitnar á miklum fjölda í annars 
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tiltölulega fámennum hópi miðað við íbúafjölda Indlands. Það vekur einnig óhug að 

það virðist sem það létti þrýstingi af yfirvöldum með það að koma fram við 

fórnarlömbin af réttlæti og virðingu. Að þau eru af öðrum etnískum uppruna (e. ethnic 

otherness). Hún orðar þetta þannig að það sé eins að vera með kostnaðarreikning, það 

borgar einhver annar brúsann. Í raun og veru fólk frá öðru landi, öðrum heimi. 

Fátækasta fólk Indlands eru að borga niður (e.subsidizing) lífstíl þeirra ríkustu. 

Arundhati bendir á að það veit eiginlega enginn hver afdrif þessa fólks verða. Í 

dagblaði birtist umfjöllun um að Adivasi sem voru í reiðileysi vegna Nagarjunasagar 

stíflunnar væru að selja börnin sín til erlendra ættleiðinga. Roy bendir ennfremur á að 

áhrifin af svona nauðugum brottflutningum geta verið þau að sumir finna aldrei aftur 

samastað. Það er önnur stífla, úraníumnáma, ferðamannastaður eða eitthvað annað 

verkefni sem verður til þess að þau þurfa að færa sig um stað. Það er ástæða til að ætla 

að mikill meirihluti setjist að lokum að í fátækrahverfum á jaðri stórborganna og 

sameinist risastórum hóp ódýrs vinnuafls. Roy er stórtæk þegar hún segir að 

milljónirnar sem hafi verið fluttar nauðugar frá heimkynnum sínum á Indlandi, þar á 

meðal þessi svimandi háa prósenta af minnihlutahópum eins og Adivasi og Dalítum, 

séu í raun flóttamenn í stríði. Sem sé samþykkt með því að líta undan. Vegna þess það 

sé sagt vera í nafni framþróunar og hagsmuna heildarinnar (Roy, 2000).  

 

4.3 Orissa 

Önnur alvarleg ógn steðjar að frumbyggjum Indlands og þá sérstaklega þeim sem búa 

í fjallahéruðum Orissa. Þessi ógn er ásókn stórfyrirtækja á borð við álrisana Alcan (nú 

Rio Tinto) og Vedanta í auðlindirnar sem landsvæði þeirra hefur að geyma. 

Mannfræðingurinn Felix Padel (2007) sem hefur skrifað umtalsvert um ástandið í 

Orissa líkir því við menningarlegt þjóðarmorð. Hann tekur svo sterklega til orða 

vegna þess að nauðungarbrottflutningar Adivasi frá upprunalegum heimkynnum 

þeirra hefur eyðilagt samfélagsformgerð þeirra og hefur sumstaðar mengað jarðveginn 

á landinu þeirra svo mikið að ekki er lengur hægt að rækta hann. Þar með hefur 

aðalatvinnuvegur þeirra sem þarna búa verið lagður í rúst. Hundruðir 

frumbyggjaþorpa eiga á hættu að vera lögð undir stóriðju og eru frumbyggjanir álitnir 

vera ómerkileg hindrun á leið til þróunar. Flestir þeir Adivasi sem hafa orðið fyrir 

nauðungarbrottflutningum í Orissa ekki fengið viðunandi bætur og ekki hafa 

lífsskilyrði þeirra batnað þó svo að bætt lífsgæði íbúa séu notuð sem rök fyrir 
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iðnaðinum. Þessu hefur frekar verið öfugt farið. Lífsskilyrði þeirra hafa versnað til 

muna vegna þess að þeir eru fátækari en áður og hafa í þokkabót misst menningararf 

sinn ásamt landinu sem forfeður þeirra höfðu ræktað í þúsundir ára á undan þeim. 

Padel segir að til að skilja stöðu Adivasi sé mikilvægt að nota mannfræðilegt 

sjónarhorn og reyna að sjá stöðuna með þeirra augum en að það sé alltof sjaldgæft að 

hlustað sé á raddir þeirrra. Þegar fólkið er rekið burt frá heimkynnum sínum er öll 

samfélagsgerð þeirra lögð í rúst. Þau geta ekki lengur unnið sem bændur á eigin jörð 

sem er það eina sem þau kunna. Þau geta ekki lengur lifað af landinu. Samfélaginu er 

skipt upp og félagsleg tengsl rofna. Einnig eru helgir staðir lagðir í rúst og þar með 

eru trúarbrögðum þeirra sýnd óvirðing. Þegar þetta er horfið úr lífi þeirra sem áður 

einkenndist af sjálfstæði og sjálfsþurftarbúskap, finna þau sig allt í einu á botninum í 

samfélaginu (Padel og Das, 2007:76-87). 

 

 
Ég var á Koraput svæðinu en Padel og Das hafa mikið verið í Kalahandi 
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5 
Niðurstöður 

 

Hér á undan hef ég leitast við að varpa ljósi á aðstæður frumbyggja víða um heim sem 

eiga í baráttu við stjórnvöld og stórfyrirtæki. Frumbyggjar búa oft á landsvæðum sem 

eru rík af náttúruauðlindum. Það hefur leitt til þess að togstreita hefur myndast á milli 

hópa frumbyggja sem og stjórnvalda og stórfyrirtækja sem ásælast auðlindirnar. Þessi 

togstreita er oft afleiðing af hugmyndafræðilegum ágreiningi þar sem hlið frumbyggja 

einkennist oft af gildum hefðbundinna atvinnuhátta og menningarheima þar sem 

samband við landið og samfélagið eru talin mikilvægari en fjárhagslegur gróði. Hin 

hliðin byggir á hugmyndafræði kapitalískra framleiðsluhátta sem kveður á um að 

einungis iðn- og tæknivæðing sé raunveruleg og jákvæð þróun. Þar sem markaðsöflin 

og von um skjótan efnahagslegan hagnað verða ofan á, á kostnað annara gilda (Padel 

og Das, 2008). Stjórnvöld og stórfyrirtæki sýna aðstæðum frumbyggja og menningu 

oft lítinn skilning þegar verðmætar auðlindir finnast á landsvæðum þeirra eða ef þau 

þykja sérlega hentug undir annarskonar iðnað. Þau geta gert eignarnám á landi 

frumbyggja sem hefur oft í för með sér þvingaða brottflutninga sem í sumum tilfellum 

leggja samfélög og menningu þeirra í rúst.  

Umræðan um réttindi frumbyggja og þá sérstaklega landréttindi þeirra er ekki 

einföld og á sér margar hliðar. Það ríkir til að mynda ekki einhugur um hvað felst í því 

að vera frumbyggi, hverjir eigi rétt á því að vera titlaðir frumbyggjar og hvort þeir eigi 

heimtingu á einhverskonar sérréttindum yfir höfuð. Einnig rúmast innan þessa 

hugtaks mjög fjölbreytt flóra af hópum með ólíka menningu í öllum heimsálfum sem 

eiga kannski ekki mikið sameiginlegt fyrir utan það að skilgreina sig sem frumbyggja. 

Ég er sammála Noam Chomsky þar sem hann segir að þjóðarhagsmunir séu tálsýn 

vegna þess að þar sem innan hverrar þjóðar er mikill og fjölbreyttur hagsmunaárekstur 

á milli mismunandi hópa og hagsmunaaðila og því sé varla hægt að tala um eina 

heildarhagsmuni.  

Frumbyggjahugtakið sem slíkt er frekar ný tilkomið fram á sjónarsviðið sem 

lagalegt hugtak, en hefur á stuttum tíma hjálpað til við að móta og styrkja alþjóðlega 

réttindabaráttu frumbyggja. Eðli málsins samkvæmt er þetta þó afar flókið málefni 

sökum þess hve fjölbreyttur hópur það er sem skilgreinir sig sem frumbyggja og því 

skiptar skoðanir um málið.  Það hafa orðið bæði jákvæðar og neikvæðar breytingar á 

högum frumbyggja eftir því hvernig á málin er litið. Með tilkomu frumbyggjasáttmála 
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Sameinuðu þjóðanna og bættum mannréttindalögum og sáttmálum hefur 

réttindabarátta þeirra öðlast viðurkenndan sess í alþjóðasamfélaginu. Í kjölfarið á 

þessu hefur svo orðið viss vitundarvakning hjá almenningi en það sést meðal annars á 

því hversu fljótlega frumbyggjahugtakið var fest í sessi3. Einnig hefur aukin samvinna 

og samsömun á milli hópa frumbyggja haft mikið að segja. Aftur á móti er ástæða til 

að ætla að sumstaðar séu stórfyrirtæki og stjórnvöld að sækja í landsvæði frumbyggja 

í meira mæli. En á síðastliðnum 30 árum hafa vestræn fyrirtæki í námuiðnaði verið í 

miklum mæli verið að færa verkefnin frá Evrópu og Bandaríkjunum til fjarlægari 

staða (Das og Padel, 2009: 3). Því meiri eftirspurn sem er eftir landsvæði undir 

stóriðju því líklegra er að frumbyggjar verði hraktir brott frá sínum upprunalegu 

heimkynnum.  

Í ritgerðinni valdi ég að fjalla nær eingöngu um málefni Adivasi 

frumbyggjanna Indlandi þó svo að frumbyggjar út um allan heim séu oft í svipaðri 

stöðu.  Það gerði ég fyrst og fremst vegna tengingarinnar sem ég hef við þennan hóp 

eftir að hafa heimsótt Adivasi svæði. Líkt og ég fjallaði um í fjórða kafla þá greinir 

Arundhati Roy frá því hvernig það virðist vera auðveldara fyrir stjórnvöld að láta 

þróunarverkefni bitna á Adivasi. Vegna þess að það sem hún kallar etnískan mun (e. 

ethnic otherness) gerir það að verkum að það er eins og verkefni bitni á annari þjóð 

eða  öðrum heimi. Það sé eins og að vera með kostnaðareikning, sem maður þarf ekki 

að borga sjálfur.  

Þegar Adivasi eru þvingaðir til að yfirgefa heimkynni sín eru þeir í leiðinni 

látnir yfirgefa helgistaði sína inni í skóginum. Hindúar passa hinsvegar mjög vel upp á 

sín hof og helgistaði. En þar mega Dalítar og konur ekki fara inn á helgustu staði 

hofsins, jafnvel þó það sé fólk í háum valdastöðum eins og forsetar. Að mínu mati 

kristallast þarna viss fyrirlitning á lífsháttum Adivasi og undirstrikar enn frekar hversu 

lága stöðu þeir hafa í indversku samfélagi.   

Adivasi eru að miklu leiti kúgaður hópur og í sumum tilfellum er allt tekið frá 

þeim og öðrum gefið. Eins og í þeim tilfellum sem þeim er bolað í burtu í nafni 

þróunarverkefna. Það er örugglega erfitt fyrir „nútímafólk“ sem býr í kapítalísku 

borgarsamfélagi að gera sér í hugarlund hvernig það er, að eitthvað eins og 

                                                
3 Áhugi þekktra einstaklinga á borð við tónlistarmanninn Sting er eitt af því sem hefur hjálpað 
málefnum frumbyggja . En hann hefur tekið upp málstað frumbyggja og veitt á þeim athygli. Sjá t.d. 
umfjöllun BBC 22. Nóvember 2009 „Sting urges Brazil to listen to tribal dam fears“. Sjá: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8373504.stm.  
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verksmiðja, náma eða stífla geti hreinlega ógnað gjörvallri tilveru einhvers. En þegar 

þú lifir af landinu á hefðbundinn hátt, á sama hátt og forfeðurnir hafa gert í árþúsundir 

þá getur upplifunin verið þannig. Þetta er auðvitað ekki jafn afgerandi og það hljómar, 

þar sem það eru alltaf einhverjir úr hópi Adivasi sem hafa farið út í indverskt 

samfélag, í skóla og komist í áhrifastöður á almennum vettvangi. En meirihluti þeirra 

býr í þorpum og lifir hefðbundnu lífi.  

Eins og Aufschnaiter benti á og ég fjalla um í kafla tvö, þá hefur Indland 

komið sér undan því að framfylgja lögum og uppfylla alþjóðlega  sáttmála  sem varða 

réttindi Adivasi. Þetta strandar á að þeir viðurkenna Adivasi ekki að fullu sem 

frumbyggja. Samkvæmt Aufschnaiter eru samt sem áður margar lausnir í sjónmáli 

fyrir Adivasi að því gefnu að stjórnvöld taki ábyrgð á því að framfylgja lögum og 

virða sáttmála sem þeir hafa gengist undir.  Indversk stjórnvöld hafa þó alls ekki 

sloppið alveg og alþjóðastofnanir hafa gert athugasemdir við ákveðin verkefnin. 

Alþjóðabankinn dróg sig til að mynda út úr stuðningi sínum við verkefni í Karnataka 

og Sardar Sarovar. Sameinuðu þjóðirnar sendu einnig frá sér fréttatilkynningu með 

gagnrýni á Sardar Sarovar og UNESCR (United Nations Committee on Economic, 

Social and Cultural Rights) lýsti yfir áhyggjum af málefnum Adivasi sem hafa sætt 

þvinguðum brottflutningunum. Einnig hefur barátta þeirra fengið meiri  alþjóðlega 

athygli. Arundati Roy er heimsþekkt og er óþreytandi við að tala máli þeirra sem 

hljóta skaða af þróunarverkefnum. Svo kom Samarendra Das hingað til lands árið 

2008 og hélt fyrirlestur með Andra Snæ Magnasyni. 

Í baráttunni á milli frumbyggja og stjórnvalda og stórfyrirtækja endurspeglast 

togstreita á milli mismunandi hagsmuna, gilda og lífsviðhorfa. Þeir sem gagnrýna 

málstað frumbyggjanna, og þeirra sem styðja þann málstað, benda á að ímynd 

frumbyggja hafi verið sköpuð í þeirri mynd sem best hentar náttúruverndarsinnum og 

andhnattvæðingarhreyfingunni. Þeir sem styðji þann málstað séu á móti þróun og 

framförum og vilji helst hverfa aftur til fortíðarinnar þar sem menninginn ögraði ekki 

náttúrunni. Við þessar aðstæður eiga hin sérstöku og órjúfanlegu tengsl við náttúruna 

sem oft einkenna samfélög frumbyggja ekki endilega upp á pallborðið. Samfélag sem 

lifir af landinu og framleiðir aðeins það sem það þarf og lítið umfram það, er ekki 

eitthvað sem margir telja eftirsóknarvert.  

Að endingu er óhætt að fullyrða að þrátt fyrir alþjóðleg lög og sáttmála eins og 

frumbyggjasáttmála Sameinuðu þjóðanna er það deginum ljósara að frumbyggjar 

heimsins eiga langt í land með að fá bæði sérstök- og almenn mannréttindi sín 
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viðurkennd innan sinna heimalanda og á alþjóðavettvangi . Saga margra frumbyggja 

einkennist af kúgun, misnotkun og stórfelldu eignarnámi á landsvæði. Þeir eru 

berskjaldaður hópur sem skipar oftast lægstu stöðuna innan þess lands sem þeir búa.  

Það er mikilvægt að bæta fyrir þetta ranglæti í fortíð og nútíð. Það er einnig mikilvægt 

að frumbyggjasáttmálinn verði að raunveruleika á borði en ekki bara í orði. 

Orðagjálfur (e. rhetoric) er ekki nóg. Það þarf  að gera raunverulegar málamiðlanir 

þegar kemur að nýtingu auðlinda á landsvæði frumbyggja. 
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