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ur många slängda sandaler och uttjänta skor plockades på  
den där strandremsan vid Ganges? Människor hade tröttnat  
på nedskräpningen och gick samman på eget initiativ och  

plockade skräp under sju söndagar. Ja, det är bara en av många lokala  
frågor som kommit upp på bordet vid arbetet med reportagemagasinet. 
Gemensamt för problematiken kring klimat och vatten i regionen är att 
frågorna är lokala men samtidigt globala. De går upp i atmosfären, som  
just nu svämmas över av koldioxid.

Alla dessa flip-flops, gympadojor och annat vägde 12 000 kg, vilket 
reportern Prakash Samaga vid tidningen New India Express bekräftar för 
Sydasien. Initiativet fortsätter. Vi önskar lycka till!

Vår hjälte i Bengaluru, Zac O’Yeah, har för Sydasiens räkning haft  
vatten och klimat på hjärnan under pandemiåret 2020. Han har dykt ner  
i Indiens vattenfråga, som ju ser ganska grumlig ut.

Det hjälper inte det framtida klimatet mycket att gå omkring och känna 
flygskam. Vi som i decennier rest hit och dit i världen med flyg sitter  
redan med en ganska stor flygskuld. Nu är hög tid att betala tillbaka.  
Men kan vi klimatbovar handla oss ur klimatkrisen? De senaste  
rapporterna från IPCC, FN:s klimatpanel, varnar för att polarisarna  
smälter i otäckt snabb takt. Vi, mänskligheten, måste göra mycket,  
mycket mer än vi hittills trott för att bromsa utvecklingen.

Men steget från att prata om problemet, i små och större samman- 
hang, till att vidta konkreta, drastiska åtgärder för att verkligen minska 
utsläppen behöver bli kortare. Bara gör det!

I det här numret har vi reportage från alla länder i regionen. Vi är  
glada över att ha knutit till oss nya, fasta skribenter. En av dem är  
Zofeen T. Ebrahim i Karachi som lyfter fram Yasmeen Lari och hennes  
”avvikande arkitektur” för ett av naturkatastrofer härjat folk.

Vi betraktar livsfarliga störtfloder och vattenkraft i Nepal, indiska frö- 
banker, bhutanesisk koldioxidneutralitet, känner miljöhopp och förtvivlan, 
gör nedslag i Sri Lanka, Afghanistan, Maldiverna och Bangladesh. Fantas-
tiska naturbilder som Jan Fleischmann tagit ryms också på de 72 sidorna.

Välkommen till 20-talet med Sydasien!

Stressat klimat, högt/lågt  
vatten och en sandalskandal

Inledare

Sydasien är en svensk tidskrift på nätet och i tryck som har fokus på 
samhälle, politik, kultur, historia och skeenden i nutid i regionen Sydasien 
(länderna Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, 
Bhutan och Maldiverna). Tidskriften grundades 1977 och redaktionen 
arbetar för att erbjuda fräscha perspektiv, djärva debatter, intressanta 
reportage och kryddstark läsning.
Besök oss på: https://sydasien.se
Följ oss på Facebook: facebook.com/sydasien/
Omslagsbild: Paro vid floden Phho Chhu i Bhutan.  
Foto: Mathias Rhode /Shutterstock
Medverkande #1 2020: se presentation på sidan 71
Kontakt/prenumeration: redaktionen@sydasien.se
Postadress: Sydasien, Norra forsåkersgatan 37, 431 63 Mölndal
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Sydasiens sökbara arkiv  
sjösatt på Sydasien.se
Under året har ett stort arbete lagts på nättid-
ningen, både vad gäller innehåll och struktur men 
också i själva plattformen, med uppdatering av 
teman i Wordpress och annat. Säkerheten har 
härmed höjts. Genom fliken ”Translate” bjuder vi 
in fler att ta del av innehållet. Ett stort arbete har 
lagts på integration av Sydasiens arkiv, där alla 
artiklar som publicerats från 1977 nu är sökba-
ra. Numren kan laddas ned och läsas som pdf.

Regeringen i Afghanistan för
fredssamtal med talibanerna
I Qatar har fredssamtal mellan representanter 
för den afghanska regeringen och talibanerna 
förts. Samtalen inleddes den 12 september, ett 
försök att få ett slut på en 19 år lång konflikt. 

Samtalen inger hopp, men människo- och 
kvinnorättsaktivister är oroliga för vilka krav  
talibanerna kan få igenom i samtalen. Förhopp-
ningen är att de resulterar i en nedtrappning av 
en lång och blodig konflikt, men hur påverkar 
det landets kvinnor? Om talibanerna får möjlig-
het vill de återinföra sin version av sharialagar.

Släkten Rajapaksa befäster 
makten i Sri Lanka efter valet
Det blev tredje gången gillt för Sri Lanka, som 
den 5 augusti kunde genomföra parlamentsval. 
Det hade då skjutits upp först från april till juni 
och sedan till augusti. Valdeltagandet blev med 
tanke på coronapandemin högt, 75,9 procent. 
De flesta röstade för familjen Rajapaksas SLPP, 
som nu sitter på 145 av de 225 platserna i 
parlamentet. Tillsammans med stödpartier har 
alliansen 150 mandat – exakt två tredjedelar, 
vilket krävs för att kunna ändra i konstitutionen.

Farhågor från de som företräder minorite-
terna, demokrati- och människorättsaktivister 
finns nu om att den oinskränkta makten för 
släkten Rajapaksa åter kommer att leda till 
att demokratin tar allvarlig skada och att ett 
auktoritärt styre formas, byggt på en stark mili-
tärapparat som i första hand ser till folkmajori-
teten av singalesiska buddhister.

Läs en längre text på Sydasien.se om valre-
sultatet och hur släkten Rajapaksa nu vill stärka 
makten genom ett 20:e tillägg till konstitutionen 
som ska ge presidenten större exekutiv makt.

Noterat

Om dom vänder sig mot oss  
av Fatimah Asghar
Diktsamlingen Om dom 
vänder sig mot oss är både 
en lekfull och gravallvarlig 
uppväxtskildring som väver 
samman en släkts och en 
subkontinents trauma in 
i Asghars egen identitet. 
Delningen mellan Indien 
och Pakistan behandlas insiktsfullt, och sorg, 
humor och, kanske framför allt, ilska breder ut 
sig över sidorna. Om dom vänder sig mot oss 
kom ut i mars 2020 på IT-LIT förlag.

Fullmatat nummer om  
Indien av Ord&Bild
I april gav den 
anrika tidskriften 
Ord&Bild ut ett 
fullmatat temanum-
mer om Indien och 
relationen mellan 
Indien och Europa. Mycket spännande läsning 
som innehåller essäer, poesi och illustrationer, 
med ett fokus på litteraturen. Lars Eklund recen-
serade numret för Sydasien och fastnade främst 
för essän om mogulkejsaren Akbar.

Malevolent Republic  
av K.S. Komireddi
Komireddi gör en mörk 
sammanfattning av Indiens 
moderna historia och ger sin 
bild av varför Modi och hindu-
nationalismen har lyckats få 
grepp om Indien. En blodig 
historieskrivning som man 
sällan ser, och en stark kritik 
mot den nuvarande premiärministern, Modi. 
Författaren hävdar att Indien alltid har försökt 
leva sekulärt men aldrig lyckats. Malevolent 
Republic ges ut på engelska på Hurst & Co.

A Burning av Megha Majumdar
A Burning tar avstamp i 
Indiens religiösa motsättningar 
och hindunationalismens styr-
ka. En ung muslimsk kvinna 
gör ett Facebookinlägg efter 
en terrorattack som för henne 
in i rättssalen. Boken skildrar 
hennes öde och de personer 

som kan och försöker påverka domens utfall. 
A Burning gavs ut i juni 2020 på engelska av 
Random House Publishing.
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Pakistanska skolbarn  
tillbaka i klassrummen
Den 15 september återvände miljoner pakis-
tanska skolungdomar till klassrummen efter sex 
månaders uppehåll, rapporterar Reuters. 

På grund av pandemin bestämde myndig- 
heter i mars att skolbarn skulle undervisas  
hemifrån. Nu får gymnasieelever och universi-
tetsstudenter återvända till klassrummen,  
bärandes mask och på behörigt avstånd.

Höga lökpriser gör livet  
surt för nepaleser
Indien stoppar lökexporten efter dålig skörd i de 
södra delstaterna Karnataka och Andhra Pradesh 
på grund av kraftigt regnande. Grannländerna, 
som också är högkonsumenter av lök, är bero-
ende av indisk lök. Nu blir maten dyrare att laga. 
The Kathmandu Post rapporterar att lökpriset i 
Nepal steg till 75 rupier/kg den 15 september 
jämfört med 60 rupier/kg dagen innan.

Redaktör sextrakasserad  
av presidentens stab
I Maldiverna har tidningsredaktören Rae 
Munnavar anklagat presidentens chefskommu-
nikatör, Hassan Ismail, för sexuella trakasserier, 
rapporterar Reporters Without Borders. I 
februari 2019 blev Munnavar erbjuden att 
hon och hennes skribenter skulle få exklusiv 
information och tillträde till möten i utbyte mot 
att hon ”spenderade tid” med honom i hans 
lägenhet eller på ett hotell.

Munnavar anmälde händelsen och gjorde en 
ny anmälan i februari i år. Presidenten har fort-
farande inte vidtagit några åtgärder och Ismail 
sitter kvar på sin post. I juli tröttnade Munnavar 
ytterligare en gång och twittrade om händelsen. 
Först då påbörjade polisen en förundersökning.

Pressfriheten har enligt Reporters without 
Borders blivit bättre i Maldiverna de senaste 
åren, men mycket finns kvar att göra – både 
för journalister och för kvinnor. 

Det ser torrt ut för Sri Lankas demokrati. 
Foto: Dragos Dragomirescu /Shutterstock

Johan Mikaelsson
Henrik Schedin 
Redaktörer 
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är pandemin bröt ut på allvar i 
mars, var oron stor för att viruset 
skulle spridas snabbt i det tätbefol-

kade landet med 1,4 miljarder invånare. Och 
det i ett land där en stor del av befolkning-
en varken har tillgång till rent vatten för att 
tvätta händerna eller råd att köpa handsprit.

Myndigheterna införde i mars–april en 
hårt kritiserad nedstängning av landet och 
förhindrade inrikes resor. Det ledde till en 
folkvandring. Migrantarbetare som hade 
förlorat jobbet och inte hade något soci-
alt nätverk att luta sig tillbaka på, började 
milslånga vandringar till sina hembyar och 
korsade delstatsgränser illegalt. 

Nedstängningen kritiserades främst för 
att vara oplanerad och inte ha någon strate-
gi för att ta hand om de miljoner daglönare 
som är beroende av att jobba varje dag. 

Asif Khan, som bor i Jaipur, berättar över 
telefon att fler och fler rör sig ute i samhäl-
let och återvänder till sina jobb.

– Folk behöver överleva.
Själv har han inte besökt moskén sedan 

mars, men nu har moskéer och tempel bör-
jat öppna för ett litet antal besökare.

Länge var smittspridningen låg och det 
spekulerades i om liknande virus redan 
hade spridits bland den fattiga delen av 
befolkningen och om en viss immunitet re-
dan hade uppnåtts. Nu har däremot viruset 
börjat spridas och över fem miljoner fall har 
registrerats. Indien har nu efter USA näst 
flest fall i världen. Delvis beror det på att 
myndigheterna numera utför fler test, och 
att vetskapen om fallen då också ökar.

Times of India rapporterar att viruset har 
spridits till hela landet, de fem delstater-
na Andrah Pradesh, Tamil Nadu, Karnata-
ka, Maharashta och Uttar Pradesh är värst 
drabbade. Uttar Pradesh är en av de fatti-
gaste delstaterna och med störst befolk-
ning. Hur situationen kommer att utvecklas 
är oklart, men klart är att många i landet 
går en osäker framtid till mötes.

Jaipur och Rajasthan är inte så hårt på-
verkade som många andra delar av landet, 
men Asifs familj drabbas hårt av den dåliga 
marknaden och reseförbuden, då de jobbar 
inom försäljning och turistindustrin.

– Det är klart vi är oroade men vi börjar 
också vänja oss vid situationen, säger han.

Henrik Schedin

Viruset klänger  
sig fast i Indien

Sydasien

N

Vatten är ett tema som går igen
Även om det här temanumret av Sydasien är 
unikt är det givetvis inte på långa vägar första 
gången som redaktionen tar upp och behandlar 
frågor relaterade till vatten och miljö i regionen. 
Vi kan nämna Sydasien nr 1 1997, med ”Det 
dyrbara vattnet” som tema. Här beskrivs det då 
färska avtalet kring Ganges, liksom strandade (!) 
förhandlingar kring Kaveriflodens vatten.

Sydasien snappar upp Amitav Ghosh och hans 
litterära debutbok The Shadow Lines (1988) som 
recenseras i nr 3 1994. I samma nummer recen-
seras den svensk-indiska filmen ”Sambandha”, 
med miljötema och floden Narmada i fokus. Filmen 
beskrivs som välgjord och sevärd. Den som vill 
kan ta reda på hur den har åldrats.

Det är inte ofta Sydasien gör nedslag i Anda-
manerna, den indiska ögruppen som tillsammans 
med Nikobarerna ligger närmare Myanmar, Malay-
sia, Thailand, Aceh och Indonesien. Rubriken för 
reportaget i Sydasien nr 3 2001 är ”Det hotade 
paradiset”. Trycket från fastlandet ökar hela tiden. 

I Sydasien nr 3 2002 konstateras i en artikel att 
”klimatförändringar kan drabba Sri Lanka hårdare 
än inbördeskriget”. I Sydasien nr 3 2005 uppmärk-
sammas ett projekt i Afghanistan för att motverka 
avskogningen. I nr 2 2007 var rubriken på en 
artikel ”Träd som räddar liv – Tsunamin visade på 
mangroveskogens betydelse i Indien”. Botanisera 
själv i det sökbara arkivet på Sydasien.se.

Johan Mikaelsson

Oron syns i ögon i hela Sydasien, som här i Dhaka.   I Sydasiens kommande årsbok behandlas året med pandemin i regionen.

Coronaviruset har tagit ett fastare 
grepp om Indien. Antalet fall har 
ökat kraftigt under augusti och 
september.

Omslagsfoto: Chris Beall
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FAKTA Coronasmittan i Sydasien

Källa: WHO (covid19.who.int, 2020-10-07)
Illustration: Coronaviruset. CDC /Unsplash

Mer om coronapandemin på Sydasien.se och i Sydasiens årsbok 
Mattias Löw och Reshma Mansuri Löw blev fast i Bombay, vilket resulterade i 
fotoessän ”98 dagar” (bild ur den ovan), som skildras på Sydasien.se. Från 
Bangalore berättade Zac O’Yeah tidigt för våra läsare om den nya verkligheten.

Foto: Mohammad Rakibul Hasan /IPS
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attenfrågan är en nyckelutmaning i Sydasien. Regionen 
är en av de mest tätbefolkade och klimatkänsliga delarna 
i världen och har världens snabbast växande regionala  
ekonomi och den största andelen fattiga människor.

Med 23,7 procent av den globala befolkningen, men med endast 
4,6 procent av världens förnybara vattenresurser, är förvaltningen 
av vatten en viktig utvecklingsutmaning för att upprätthålla till-
växt, försörjning och motståndskraft. De stora bitarna i denna ut-
maning är att säkerställa en tillförlitlig vattenförsörjning för mat, 
människor, energi och industri och hantera konsekvenserna av 
extrema hydrologiska händelser. Klimatförändringarna kommer 
att förvärra denna utmaning; det kommer att påverka och påverkar 
redan, i olika grad vattenförsörjning, efterfrågan och kvalitet och 
förvärrar översvämningar och torka. 

Himalaya, även kallat Asiens vattentorn, har försörjt några av de 
största bevattningssystemen i mänsklig historia från floderna  
Ganges, Indus, Brahmaputra och Meghna. Detta har bestämt  
utvecklingen av civilisationer och tillhandahållit en säker försörjning 
under flera årtusenden. Dessa vattenresurser förändras nu snabbt 
och denna förändring medför ökad risk och osäkerhet för regionen. 

Vattnet är regionens 
nyckelutmaning

Sydasien

V

Vattenfrågan är global och Sydasien drabbas hårt av  
klimatförändringarna, precis som andra delar av världen.  
I det här numret av tidskriften Sydasien behandlar vi dessa tätt 
sammankopplade frågor. Människorättsjuristen Parul Sharma 
ger en introduktion till de utmaningar regionen står inför.

text Parul Sharma

Floderna i Sydasien fyller många funktioner. 
Foto: Sutapa Deb /Shutterstock 
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lysning av vattensituationen i det området för både inköp och 
produktion viktig och rekommenderas även som en del av FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 
Även WWF:s vattenguide från 2015 är en vägledning i hur fö-
retag ska tänka i så kallade H2O-footprint-frågor, det vill säga 
frågor som rör företagens vattenavtryck. 

Det måste finnas fastställda förfaranden för att mäta, följa 
upp och analysera vattenförbrukning i produktionsprocesser. 
Mål för minskad förbrukning måste ha fastställts och en hand-
lingsplan måste ha tagits fram baserat på den implementerade 
analysen. 

Företagets genomlysning av H2O-footprint bör göras genom 
att minst:

n Identifiera tidigt var i leverantörskedjan, vilka produkter, 
råvaror och tjänster där ditt företag har mest vattenpåverkan i 
leverantörskedjan. 

n Identifiera var rent geografiskt ditt företag har mest vatten-
påverkan och inkludera transport och logistik i denna analys. 

n Identifiera kvalificerade nyckelpersoner i det egna företa-
get samt i leverantörskedjan som kan fokusera på H2O-footprint 
och förstår de lokala behoven med ett långsiktigt hållbarhets-
perspektiv.

n Sätt tydliga mål i leverantörskedjan för minskad förbruk-
ning samt fastställ en handlingsplan. 

n Leverantören måste rapportera hur produkten/produkter-
na har utvecklats för köparen. Produkten/produkterna måste ha 
bästa tänkbara design, konstruktion, material och tillverknings-
tekniker ur vattenperspektiv men även ett bredare hållbarhets-
perspektiv. Om råmaterial, som är sårbara ur hållbarhetsper-
spektiv används, måste ett spårbarhetssystem ha inrättats.

n Analysera trender inom frågan om tillgång till vatten och 
nya regelverk som kan påverka affären.

2015 skrev världens ledare under de globala målen för hållbar 
utveckling, 17 mål som ska skapa en hållbar värld. Mål 6 slår ut-
tryckligen fast att alla människor ska ha tillgång till rent vatten 
senast år 2030.

2015 skrev också världens länder på klimatavtalet i Paris, 
där länder åtog sig att hejda temperaturhöjningen och stötta 
de länder och samhällen som redan drabbas svårt av klimatför-
ändringarna. USA:s president, Donald Trump, har beslutat att 
USA ska dra sig ur avtalet. Utträdet sker formellt den 4 novem-
ber 2020, dagen efter presidentvalet i USA. Samtidigt har flera 
amerikanska delstater beslutat arbeta vidare enligt de ingångna 
klimatöverenskommelserna. Dessa två avtal, med potential att 
bli de viktigaste avtalen i mänsklighetens historia, är verktygen 
vi behöver. Men i nuvarande takt kommer vi inte att nå dit. Vi 
måste öka takten och för att nå dit krävs att:

n Länder och regeringar prioriterar den mänskliga rättighe-
ten till rent vatten och säkerställer att det finns effektiva lagar, 
regleringar och kontrollsystem för hållbar vattenanvändning 
inom alla samhällssektorer.

n Regeringar satsar på innovativa lösningar kring vatten-
brist, förnybarhet och vattenkvalitet. 

n Regeringar behöver öka samarbeten med organisationer 
och forskningsinstitut som redan arbetar lösningsorienterat

n Företag och investerare aktivt arbetar med vattenfrågan 

som en riskfaktor för verksamheten och samhällen, och förstår 
deras roll och påverkan på samhället.

n Företag utreder vilken inverkan deras verksamhet har på 
vatten och aktivt verkar för att minska vattenanvändandet i pro-
duktionen, särskilt i områden där det råder vattenbrist.

n Konsumenter tänker på vad de köper och varifrån varorna 
kommer, samt ökar sin efterfrågan på icke-vattenbetungande 
produkter.

Sydasiens bidrag till det globala växthusproblemet är margi-
nellt, menar regionens regeringar, vilket kan ifrågasättas. Dock 
är regionen är inte förskonad från effekterna av den globala 
uppvärmningen, tvärtom. Och tyvärr har den politiska viljan i 
regionen delvis fastnat vid just argumentet att växthusgasef-
fekten är ett resultat av de rika ländernas agerande. Det har i 
omgångar funnits initiativ för att inom regionen synkronisera 

arbetet mot klimatförändringarna men utan framsteg. Istället är 
det konflikterna i regionen som konsumerar viljan att motarbe-
ta klimatförändringarna. 

Miljöorganisationer i regionen får det allt svårare att verka. 
Lokala och globala miljöorganisationer som Greenpeace har 
fått sina kontor stängda i omgångar både i Indien och Pakis-
tan. 2010-talet var det varmaste i Indien, och indiska forskare 
är eniga om att detta är effekterna av en global uppvärmning, 
men vetenskaplig information om klimatförändringarna berör 
knappt den indiska regeringen.

En stor del av den indiska befolkningen har inga garantier för 
att få vatten för sina dagliga behov. I juni 2019 rapporterade 65 
procent av alla vattenreservoarer i Indien ha låga vattennivå-
er och 12 procent av reservoarerna var helt torra. Den indiska 
regeringen tog knappt upp frå-
gan alls.

För Sydasiens del behövs 
en ökad takt med åtgärder 
som nämnts ovan, men även 
en skarpare regional strate-
gi för Himalaya och de floder 
som förbinder Sydasien. In-
dien har deklarerat ett kraft-
tag för klimatfrågan globalt 
men behöver titta på skarpare 
samarbeten med de närmaste 
grannländerna. Globala dekla-
rationer betyder lite om man 
inte vågar sträcka ut en samar-
betande hand till de närmaste 
grannarna. Detta måste ske nu, 
tiden är knapp. J 

Den globala uppvärmningen leder till stora förändringar av 
den stora ismassan – kryosfären eller "tredje polen" – och på-
verkar också mönstret och beteendet för monsunregnet och 
dessa floder. Kryosfären betecknar den del av jordens yta och 
atmosfären som består av is och snö.

Grundvattenresurserna är under ett aldrig tidigare skådat 
tryck. Glaciär- och snösmältningen matas in i floder och upp-
rätthåller deras flöde. Exempelvis för floden Indus, som får cirka 
40 procent av sitt vatten från glaciären, innebär det på kort sikt 
att det faktiskt finns mycket mer vatten som rinner ner från de 
höga bergen, fatalt mycket mer vatten än vad människan kan 
hantera. 

Vidare försämras vattenkvaliteten i floderna av föroreningar 
från städer, industrier och jordbruk. Enligt World Economic Fo-
rum kommer 90 procent av plasten som förorenar våra hav från 
tio floder där Indus ingår. Som exempel kan nämnas att enbart 
Pakistan konsumerar totalt 55 miljarder plastpåsar varje år 
som delvis hamnar i floden Indus som är den näst mest förore-
nade floden i världen. 

Jag har besökt Sydasien många gånger, 
bland annat Bangladesh. Landet är en ytterst 
viktig lågkostnadsmarknad för globala företag 
där vattenfrågan måste få större plats, både 
som en människorättslig fråga och som över-
levnadsfråga för företagen på den banglades-
hiska marknaden.

Rädslan för höga salthalter men även en 
rädsla för arsenik i vattnet är vardag för den 
bangladeshiska befolkningen. Salthalten un-
der torrsäsongen i Bengaliska deltat har haft 
en oerhört negativ inverkan på jordbrukspro-
duktionen. Arsenikproblemet i Bangladesh 
började under 1970-talet då man började 
använda grundvattenbrunnar för att få färsk-
vatten, i stället för att använda floder som vat-
tentäkt. Runt 90 procent av landets befolkning 
använder grundvatten som sin främsta färsk-
vattenkälla. 

Problemet med arsenik i grundvattenbrun-
nar finns även i Indien och Pakistan. Men ing-
enstans är det så utbrett som i Bangladesh. 
Världshälsoorganisationen WHO kallar i ett 
uttalande exponeringen för ”historiens största 
massförgiftning av en befolkning”.

Vid ett besök i samma område beskrev en 
kvinna situationen så här:

– För det mesta kan vi inte bjuda våra gäster på ett glas vatten 
med risk för att förgifta dem, istället ger vi våra gäster en skål 
ris, det är mindre riskfyllt.

Enligt World Economic Forum (2014-2018) är vattenbristen 
den största globala risken som också kan få stor påverkan på 
näringslivet. I områden med begränsad eller varierande vatten-
tillgång kan det bli produktionsstopp eller höjda vattenpriser 
för företag. Om konkurrensen med lokalbefolkningen om vat-
tenresurserna är stor kan det också leda till social oro.

I längden kan detta leda till konflikter. Därför är en genom-

”För det mesta kan vi inte 
bjuda våra gäster på ett  
glas vatten med risk för  
att förgifta dem.” 

Parul Sharma är  
människorättsjurist  

med lång erfarenhet  
från arbete i Sydasien.  
Foto: Christian Åslund  

”En stor del av den indiska 
befolkningen har inga  
garantier för att få vatten 
för sina dagliga behov.” 

Läs om hur företag bör arbeta  
med vattenfrågor i Paruls bok  
Produktionskedjan – Ditt ansvar  
för människan och miljön (2019).
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”En dag ska jorden gråta, hon kommer att  
be för sitt liv, hon kommer att fälla tårar av blod.  
Du måste fatta ett beslut, om du vill hjälpa henne  
eller om du vill låta henne dö, och när hon dör  
så kommer också du att dö.” John Hollow Horn, oglala lakota, 1932

Solkraften tar steg framåt  
i Indien och Afghanistan
I Indien har solenergibranschen förutspåtts 
en ljus framtid (...). Vind och sol står 2020 
för cirka 21-24 procent av elproduktionen i 
Indien, medan 55 procent av all el kommer från 
kolkraftverk. Antalet arbetstillfällen inom vind- 
och solenergisektorn kan öka med 25 000 per 
år. Landet vill överträffa Parisavtalet med råge. 
Till 2027 ska 57 procent komma från sol och 
vind. Runt 2016 stod Indien för fem procent av 
jordens samlade energiproduktion från förnybar 
energi, enligt forskare från CEEW i New Delhi.

KLIMATRELATERAT

När klimatförnekarna kliver 
fram biter inga argument
Alla tycker inte lika. Det stod klart när vi under 
sommaren marknadsförde just detta nummer 
med en annons på FB. Vi länkade till en artikel 
med tips om klimatfördjupning till hängmattan: 
Gretas sommarprogram, Ghosh och National 
Geographics aprilnummer med tema klimat.

Inlägget spreds till potentiella, nya läsare 
av Sydasien och väckte en del klimatskeptiker. 
Dessa fann det för lämpligt att argumentera för 
att vi som anser att det finns risker för såväl 
mänsklighet som djurliv om klimatet ändras 
hastigt och åtgärder inte vidtas för att bromsa 
uppvärmningen har fel (och att vi är förfärliga 
människor som skrämmer barnen). Det hänvi-
sas till forskare som minsann vet att klimatet 
alltid har ändrats på jorden. Så är det förvisso, 
men det har inte skett på det sätt som nu sker.

”Internet glömmer inte ...” var en synpunkt. 
Ja. Så kan det vara. Vi stod upp för vår syn på 
saken, och hade den tysta massan med oss.

Sydasien hänvisar till såväl SVT som BBC, 
vilka har pedagogiska upplägg för bemötande 
av klimatskeptiska argument, baserad på do-
minerande forskarrön. Med en enkel googling 
hittar ni dit.

3xGhosh och Den stora  
galenskapen på Sydasien.se
Sydasien pushade under juni hårt för Amitav 
Ghosh och hans bok ”Den stora galenskapen”, 
som släpptes på svenska i år (Palaver Press). 

Kampanjen började med Zac O’Yeahs inter-
vju med Ghosh kring hans författarskap och 
framför allt dagens brännande klimatfråga.

Den stora galenskapen siar om att naturen 
kommer att ge igen för vad människor gjort mot 
den. I boken analyseras klimatproblematiken 
och Ghosh diskuterar hur skönlitteraturen hittills 
har misslyckats med att skildra den.

En recension av boken ingick i sommarens 
tips för hängmattan (se notisen här intill).

Det hela avslutades med ett längre utdrag 
ur boken, där Ghosh bland annat beskriver 
sin upplevelse av en kraftig tornado som drog 
genom Delhi på 1970-talet. Den landade på 
jorden som ett förebud, vilket kom att forma 
Amitav Ghosh och på något sätt kommer han 
nu hela tiden tillbaka till den upplevelsen och 
om att det är tid att vakna.

Jorden gråter och vi med henne 
– en sista chans för räddning 
När Christofer Columbus klev i land på, eller 
”upptäckte”, Nordamerika 1491 levde mellan 
sju och tio miljoner människor på kontinenten. 
Tusentals stammar eller nationer med namn 
som lakota, apache, comanche, cherokee var 
utspridda över landmassan. Dessa hade levt i 
relation med varandra och naturen, men där 
fanns inga tydliga nationsgränser, vilka hade 
etablerats i Europa vid den tiden.

Columbus var länge övertygad om att ha 
landstigit någonstans i Sydasien och kallade 
urbefolkningen Indios (term för person från In-
dusdalen), vilket senare blev Indian på engelska 
(och svenska). Idag används termen enbart i 
lagtext (se Indian Act). First Nation eller Native 
Americans är korrekta benämningar. 

Européer startade erövringen i stor skala 
och 400 år senare, när ”indiankrigen” var över 
hade urbefolkningen decimerats till 250 000. 

Boken The Earth Shall Weep är milt uttryckt 
gripande. Den väckte debatt när den släpptes 
1998. För många blev det en ögonöppnare, 
att erövringen varit ett utdraget folkmord – ett 
av de värsta i mänsklighetens historia. Med 
klarsynthet yttrade John Hollow Horn de ord som 
ekar allt högre: ”Jorden kommer att gråta”.

I Indien, Sri Lanka, Pakistan och Bangladesh 
återtog lokalbefolkningen i mitten på 1900-talet 
styret över sina länder från kolonialmakterna. I 
USA och Kanada trängdes folkspillran av konti-
nentens första invånare ända in på 1960-talet 
i omskolningsläger, där barn fick elchocker för 
att urbefolkningen skulle vänjas av med att an-
vända sina språk. Många reservat präglas idag 
av utbrett missbruk av alkohol och narkotika. 
Native Americans 
går idag i bräschen 
för att stå upp för 
mänskliga rättigheter 
och naturskydd. Hur 
nära sammankopplat 
allt liv på jorden är 
har aldrig varit mer 
uppenbart än nu.
Johan Mikaelsson

National Geographic 
ger en kunskapsbas 
i klimatfrågan och 
Greta Thunberg lyfter 
framgångsrikt upp 
den på agendan. 
Foto: Sveriges Radio

Sol ger vatten. Svenska Afghanistankommittén 
driver projekt och installerar solpaneler som 
driver vattenpumpar. Foto: Bashir Ahmad Fayaz

SAMMANKOPPLAT SYSTEM  Att förutsättningarna för alla livsformer 
på jorden hänger ihop framträder under 2020-talet allt tydligare.

Mount Everest tronar i norr. Maldiverna i söder slukas sakta av havet. Koraller kämpar i ett 
varmare hav. Plantering av mangrove kan stoppa landerosion. Ljusen från städer lyser upp 
i natten. Jordbruksmark som helt utarmats av torka och blivit obrukbar. Smältvatten formar 
tunnlar i glaciärer. Vad växer i framtiden? Avgasdis i indisk solnedgång. Foto: Shutterstock
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om vattenfrågan. Dialoger och möten har 
ordnats och det internationella samfun-
det har försökt att medla. Dessa relationer  
utvecklas dock långsamt, mycket för att 
det dåliga förhållandet mellan Indien och 
Pakistan påverkar hela regionen.

Hur påverkar konflikten mellan Indien 
och Pakistan vattenpolitiken i resten av 
regionen?

– Förhållandet påverkar hela regionen, 
men naturligtvis påverkar det Indus av-
rinningsområde mest. Men hittills har 
de upprätthållit avtalet från 1960, även 
om de har fört många krig sedan dess. De 
utkämpade ett krig 1965, ett annat 1971 
och en mindre konflikt 1999, men det av-
talet har parterna hållit fast vid.

I avtalet ingår att ett möte måste äga 
rum mellan två indiska och pakistanska 

Vilka är de viktigaste frågorna kring kli-
matförändringar och vatten i Sydasien?

– Jag tror att vi måste titta på det både 
nationellt och regionalt. Inrikes har vat-
tenbristen blivit en allvarlig fråga i nästan 
alla länder i Sydasien, inklusive Nepal och 
Bhutan som är vattenrika länder.

Om man tittar på frågan regionalt är det 
naturligtvis en mycket stor fråga. Vi talar 
om två stora avrinningsområden, källan 
till Indus i väst och Brahmaputra i öster. 
Dessa floder förser miljoner människor 
i olika länder med vatten, och det har 
funnits två avtal för att förhindra tvister 
och att vattentillgången blockeras över 
gränserna, ett mellan Indien och Pakistan 
från 1960 och ett annat mellan Indien och 
Bangladesh från 1996. Men avtalet mel-
lan Indien och Pakistan upphör 2026.

Dessa avtal inkluderar däremot inte 
alla länder som kan påverka floderna el-
ler som påverkas av förändringar av flo-
derna. Till exempel, ligger Indus källa på 
kinesiskt territorium och en biflod rinner 
till Afghanistan. Kring Ganges och Brah-
maputra är Kina, Nepal, och Bhutan del-
aktiga, förutom Indien och Bangladesh.

Situationen blir mer politiserad just nu 
mellan Indien och Pakistan. Indien har de 
senaste fyra åren hotat att dra sig ur avta-
let, vilket naturligtvis inte är möjligt. Men 
de försöker hota med det.

2026 närmar sig snabbt och de måste 
författa och underteckna ett nytt avtal. Jag 
är orolig. Med klimatförändringarna smäl-
ter glaciären snabbare och troligen kom-
mer mindre vatten att nå slätterna i läng-
den. Med den minskande tillgången till 
vatten blir det svårare att nå ett nytt avtal.

Vilken roll har de mindre länderna i re-
gionen? Till exempel Nepal, som har 
många floder och glaciärer.

– Efter Indiens självständighet hade 
Indien och Nepal ett mycket speciellt  
förhållande, och de ingick avtal att In-
dien skulle bygga dammar i Nepal. Norra  
Indien är beroende av nepalesiska floder 
för bevattning, lite energi och för att mot-

verka översvämning. Detta har dock bli-
vit en fråga om nationell stolthet i Nepal. 
Enligt nepaleserna är det inte förmånliga 
avtal. Dessutom har Kina visat intressen 
att bygga dammar i Nepal, och just nu har 
Nepal en Kinavänlig regering. Det har gjort 
Indien och Nepals relation mer problema-
tiskt i vattenfrågan.

Jag hävdar att stora dammar inte kom-
mer att hjälpa Nepal. I stället för att ta 
hjälp av Indien och Kina och skapa regio-
nala konflikter, borde de investera i mindre 
dammar, vilket kommer att vara mycket 
mer fördelaktigt för lokalsamhället. 

I Bhutan har indierna också byggt dam-
mar. De har dock varit mycket mer samar-
betsvilliga med Bhutan jämfört med Ne-
pal, då de har dragit lärdomar från Nepal. 
Bhutan har dragit större vinning av dam-
marna. Trots denna strategi, när Bhutan 
gradvis blir mer demokratiskt och öppet, 
växer anti-indiska känslor och nationa-
lism. Det finns idéer om att indierna dräne-
rar landet på resurser och förstör miljön.

Initiativ har tagits för att starta samar-
bete mellan Bhutan, Nepal och Bangladesh 

”Nya avtal med gemensamma  
lösningar för en fredlig framtid”

Sydasien

Fred och konflikt kring vatten, klimatförändringar, 
migration och integration – den typen av gräns- 
överskridande frågor har professor Ashok Swain vid  
Uppsala universitet fastnat särskilt för inom freds- 
och konfliktforskningen. Uppvuxen på landsbygden 
i Bengalen och med doktorandstudier i New Delhi 
tidigt 1990-talet är banden med Sydasien starka.

FAKTA Indus Water Treaty 1960
Avtalet innebär att Indien får utnyttja bifloderna 
som rinner österut, Beas, Ravi och Sutlej.
Pakistan får utnyttja bifloderna som rinner 
västerut, Indus, Chenab och Jhelum. Pakistan 
får tillgång till större vattenmassa, men kan 
inte bygga ut flodsystemet med dammar.
Avtalet begränsar Indien att bygga dammar vid 
de östliga bifloderna. Inskrivet är också att de 
båda länderna ska utnyttja vattnet med god 
sed och samarbeta. På grund av geografin kan 
bara Kina och Indien bygga dammar på Indus, 
vilket gör Pakistan mer geopolitiskt sårbart.
Källa: Wikipedia

Vatten en nyckelfråga i regionen:

text Henrik Schedin och Johan Mikaelsson

Länderna i Sydasien behöver samarbeta kring vattnet för att alla ska kunna ta del av den livsviktiga resursen. De stora floderna är centrala i samarbetet.

FAKTA Olika typer av dammar
Kraftverksdammar byggs för att utvinna energi 
när vatten förs genom turbiner som driver 
generatorer i kraftverk som producerar elkraft. 
Ett annat syfte med dammar är att lagra vatten 
för användning under torrare perioder, då det 
är lite nederbörd. Bevattningsdammar leder om 
vattendrag till andra områden för bevattning av 
odlingar och och för att ge dricksvatten.

Ashok Swain är sedan 2017 ordförande för Unescos 
internationella vattensamarbete. Foto: Troy Enekvist
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Och Maldiverna köper mark i Sri Lanka. 
Demokratin har också drabbats, som i 

Bangladesh. Där finns hundratals rappor-
ter om klimatförändringar, från olika orga-
nisationer och 35 miljoner människor bor 
i områden som snart är under vatten. De 
måste flytta. I jämförelse har Maldiverna 
bara 350 000 till 400 000 invånare totalt. 
Dessa är de allvarliga konsekvenser. Även 
Karachi, Mumbai, Chennai, Calcutta kom-
mer att förstöras av höjda havsnivåer. De 
är mycket sårbara städer. Jag skulle säga 
att Sri Lanka har bättre institutioner och 
är bättre rustade än Bangladesh.

Problem är det gott om, men ser du någ-
ra goda initiativ på gräsrotsnivå och är 
vissa länder mer aktiva och progressiva 
än andra?

– Lokala projekt, även sådant som stöds 
internationellt, är det bästa i processen. 
Hela vidden av klimatförändringar och 
deras konsekvenser har inte sjunkit in 
brett i befolkningarna. Men det sker en 
höjning av beredskap och medvetenhet 
kring frågorna. Gradvis framträder en 
gemensam idé hos fler människor. Natur-
katastrofer diskuteras också allt oftare. 
Även vattenbristen i Indien, Bangladesh 
och Pakistan och hur den ska lösas. Och 
entreprenörer kommer in och gör saker. 
Men exempelvis i Bangladesh och andra 
länder så sker ingen riktig diskussion 
kring dessa frågor. Andra frågor, exem-
pelvis om etnicitet, tar över. Tyvärr flyttas 
fokus dit. Politikerna använder mycket 
medvetet nationalism och annat. Det är 
ett stort problem. Men människors med-
vetenhet och kunskap höjs trots allt. 

Nepal, som hade inbördeskrig och låg 
efter, håller på att hämta upp, även om det 
inte har skett mycket med infrastruktu-
ren. I Bangladesh finns utbredd kunskap 
efter alla rapporter som släppts där.

Kan innovationer spela en roll, exempelvis 
genom utökad användning av solenergi?

– Givetvis. Men det hänger också på 
ekonomi. När ekonomin går ner slutar 
länderna prata om det. I nuläget är det 
Covid. Läget är ju mycket allvarligt i In-
dien och vi vet inte hur framtiden ser ut. 
Men, visst, en del har gjort för alternativ 
energi, eller för att anpassa jordbruket. 
Vissa grödor kan exempelvis odlas i salt-
vatten och kan användas i vissa samman-
hang, som ett exempel.

Kan forskare och aktivister spela en roll?
– De gör det. Mycket forskning sker. I 

den svenska kontexten producerar uni-
versiteten forskning. I Sydasien är de upp-
tagna med undervisning. Organisationer 
som forskar sponsras av regeringar eller 
internationella organisationer. Bangla-
desh styrdes i princip av icke-statliga 
organisationer. Där finns tradition och 
stort inflytande. Men i Indien blir de an-
gripna.  Kvaliteten på forskningen är bra. 
Journalister för ut forskningen och driver 
frågorna i medierna. Så visst händer det 
något. Men därifrån till att regeringarna 
gör något. Det tror jag inte. De tänker inte 
så långsiktigt, utan bara till nästa val.

Det är väl sorgligt att det inte fokuseras 
på frågor som helt uppenbart är viktiga?

– Det handlar om en allvarlig ledarkris. 
I Pakistan tillsattes en minister att arbe-
ta med klimatförändringar. I Bangladesh 
borde frågan vara i fokus, men är inte det. 
Glöm Indien. I Pakistan planterades en 
massa träd första året efter valet. Sedan 
fastnar dessa projekt. Och så är det snart 
dags för nästa val. I stället för att de tän-
ker på framtida generationer.

Kan ökat bistånd bidra till att åtgärder 
skyndas på?

– Indien har grundinställningen att vil-
ja klara sig utan inflytande, med Modi har 
detta blivit värre. Administrationen vill 
heller inte bli ifrågasatt om var pengar 
har gått. I Bangladesh, Nepal, Sri Lanka är 
de generellt mer öppna inför biståndsgi-
vare. SAARC kan också spela en roll. Men 
det måste alltid gå från ord till handling 
för att få en betydelse.

Kan andra länder rikta biståndet bättre 
till det som verkligen gör skillnad?

– Ledarskapet i Sydasien gillar inte an-
passning, utan vill föra frågan åt sidan. Det 
krävs fokus och åtgärder. I vissa länder är 
säkerhetsfrågor på agendan. Bistånd ska 
exempelvis inte gå direkt till Talibanerna. 
Mänskliga rättigheter är en aspekt. På en 

global nivå råder också en ledarskapskris 
i frågan, sedan USA lämnade Parisavtalet. 
Alla fortsätter skylla på varandra, medan 
de mest utsatta drabbas hårdast. Det är 
svagheten i systemet.

Numret av National Geographic i april 
hade två förstasidor, en optimistisk för-
stasida och en pessimistisk vad gäller 
klimatförändringar. Men vilken är mest 
realistisk, hur ser det ut på 50 års sikt?

– Jag säger så här: Om vi överlever på 50 
års sikt, så kan vi lära av det förflutna och 
frågan kan inte längre sättas och hållas åt 
sidan. Men på kort sikt är jag inte optimis-
tisk. Den typen av ledare saknas. Men jag 
tror att någon i framtiden kommer att se 
att mer behöver göras. Nya idéer kan kom-
ma att ta över, och att det ges stöd åt rätt 
håll och då kommer det att hända något. 
Så på 50 års sikt är jag mer optimistisk, 
men på fem till tio års sikt är jag inte det. 

Nu under pandemin, kan vi förändra oss i 
den här nya situationen för att öka sam-
arbetet?

– Ja, absolut. Det är nu vi borde förstå 
att samarbete är den framkomliga vägen. 
Olyckligtvis sker inte det. I Indien skyllde 
man på Kina, eller på muslimer. Andra 
skyller på indierna. Det är ett misslyck-
ande. Det söks syndabockar, istället för 
att erkänna egna misslyckanden. Ekono-
miskt kommer pandemin att påverka re-
gionen hårt. I vissa delar kan det i värsta 
fall leda till svält. De folkvalda kan förstå, 
och saker kan ändra sig. Men Covid är då-
ligt för ekonomin, och politiskt splittran-
de. Alla skyller också på Kina.

Vad kan följderna blir på två-tre års sikt?
– Det beror åter på ledarna. Det kan 

bli lika illa som 1943 i Bengalen, att 
människor drabbas av svält. Men om 
ledarna lyckas kontrollera detta, så be-
höver systemet inte explodera. Men an-
nars skyller alla redan på varandra. Jag är 
fredsforskare, men ett socialt uppror kan 
behövas för att förändra saker. J

diplomater, minst en gång om året, an-
tingen i Delhi eller Islamabad. Efter ter-
rorattacken 2002 mot det indiska parla-
mentet ökade spänningen mellan Indien 
och Pakistan igen. Fem hundra tusen in-
diska soldater var stationerade vid grän-
sen. Mötet 2002 skulle vara i Delhi. Men 
den indiska regeringen hade förbjudit all 
trafik från Pakistan. Men de tillät den pa-
kistanska medlaren att flyga till Delhi via 
Dubai för att delta i mötet. De vill aldrig 
riskera att avtalet upphör, för det skulle 
vara förödande. Det skulle förmodligen 
innebära fullskaligt krig.

Vad är Kinas roll i den regionala vatten-
politiken?

– Under lång tid var Kina inte delaktig 
i sydasiatisk maktpolitik, särskilt inte i 
vattenpolitik. Nu har Kina byggt tre stora 
dammar i övre Brahmaputra. Det här är 
vattenkraftsdammar, vilket inte påverkar 
vattenflödet lika mycket, men Kina har 
fortfarande kontroll uppströms.

Kina har ett bra förhållande med Pakis-
tan, och därmed inte ett bra förhållande 
med Indien. Kina har övertagit mycket 
makt från Indien i regionalpolitiken, sär-
skilt i kontrollen av de mindre länderna. 

Indien fruktar att Kina kan avleda 
Brahmaputra och stänga av vattenflödet 
till de indiska slätterna. Det kommer att 
krävas mycket ansträngningar och resur-
ser från Kina för att göra det, men ingen-
ting är omöjligt i Kina idag.

Vad behövs för en fredlig framtid?
– Jag tror att det krävs nya avtal med 

gemensamma lösningar för en fredlig 
framtid.

Just nu finns det en stor brist på förtro-
ende mellan Indien och Pakistan vilket 
hindrar alla samarbeten och lösningar. 
Till exempel lider Pakistan fruktansvärt 
på grund av vattenbrist och höga över-
svämningar då landet inte har någon lag-
ringsmöjlighet. Möjligheterna till lagring 
finns på den indiska sidan. Pakistanierna 
litar inte på att indierna ska lagra vattnet 
eftersom det skulle kunna användas för 
krigsändamål. Indier kan då när som helst 
öppna dammarna för att skapa översväm-
ningar i Pakistan på andra sidan gränsen.

Om de verkligen vill ha ett bättre sam-
arbete med Indusvattnet, måste de skriva 
ett nytt avtal och skapa samförstånd. Men 
det är komplicerat.

Jag tror att enda möjligheten är om de 
fyra länder som påverkas, det vill säga Af-
ghanistan, Pakistan, Indien och Kina, slu-
ter ett avtal om användningen av Indus 
och dess bifloder. I nuläget har Indien och 
Afghanistan bra relationer, medan Pakis-
tan och Kina har ett bättre förhållande. Så 
det är viktigt att de inte känner sig lurade 
av andra, utan finner ett sätt att samsas.

På Ganges-Brahmaputra-sidan skulle 
det vara bättre om Kina ansluter sig till 
alla dessa länder och skapar ett gemen-
samt initiativ. Men Kina har aldrig un-
dertecknat ett avtal gällande vatten med 
något främmande land, inte på något sätt.

Det hindrar inte Indien, Nepal, Bhutan 
och Bangladesh att komma överens. Skapa 
en egen plattform och försök att samarbe-
ta, och sätt därigenom press på Kina att 
uppträda som en god granne uppströms.

Vilket är det mest naturliga forumet när 
vattenfrågor i regionen ska diskuteras?

– Vi måste förstå att i den här regionen 
när det gäller samarbete runt vatten, så 
måste det fångas runt toppen. Vatten är 
ett mycket politiskt ämne. De särskilda 
vattenministrarna har ingen makt. Om de 
kommer till ett möte och undertecknar så 
är det inte värt något.

SAARC [South Asian Association for 
Regional Cooperation, reds anm] är den 
enda organisationen. Där är ju inte Kina 
med. Men den kan få ihop alla länder, och 
bjuda in Kina, även om de inte brukar 
komma på några möten. SAARC har sänt 
goda signaler när det gäller klimat, vatten, 
jordbruk, bevattning, livsmedelssäkerhet. 
Problemet är att det är tandlöst. Det var 
från början en idé från Bangladesh och 
högkvarteret är baserat i Katmandu. Ne-
pal är ett litet land och de är entusiastiska. 

Indien är inte så förtjust i SAARC och 
det stora problemet finns mellan Pakis-
tan och Indien. När det gäller varje fråga 
i SAARC så kommer rivaliteten in. Indien 
har de senaste fem åren försökt skärma 

av Pakistan. Modi ville inte åka till ett 
möte i Islamabad. De vill titta åt andra 
hållet i regionen. Men om man verkligen 
vill utveckla vattensamarbetet så behövs 
ett forum på toppen, att det finns en platt-
form och att ledarna kommer till ett bord.

Kan FN spela en roll här?
– FN har inte kunnat spela någon roll 

i vattenfrågorna. Givarländer kan vara 
intresserade. Exempelvis när avtalet om 
Indus fattades var Världsbanken med 
tillsammans med Pakistan och Indien. På 
samma sätt var det när Nilen och Mekong 
diskuterades. Om FN:s säkerhetsråd kom-
mer in tvingas länder lyssna. Men Kina 
är medlem där [och har veto, reds anm], 
så FN:s roll är mycket komplicerad. Var-
je region arbetar med vatten så ingen vet 
exakt vem som gör vad och det gäller även 
FN. Det kan också bli problem när folk 
utifrån kommer in. Indien har inte varit 
intresserat av medling utifrån, exempel-
vis i Kashmirfrågan. Världsbanken eller 
EU kan möjligen verka för att samarbetet 
mellan länderna ska öka.

Om vi ser på Sydasiens önationer, allt-
så Maldiverna och Sri Lanka, men också 
Bangladesh, samt Andamanerna och Niko-
barerna. Vad kan sägas om de utmaningar 
dessa länder och ögrupper står inför?

– Dessa länder drabbas av stora natur-
katastrofer. För en tid sedan var det cyklo-
nen Amphan i Sundarban som slog hårt. 
Jag kommer från regionen Bengalen, från 
Orissa. Jag levde mina första 25 år där. Jag 
har aldrig sett något liknande, inte som 
dessa intensiva oväder.

Öar som länder slagits om har försvun-
nit under vattnet, och konflikten om dessa 
är över. Andamanerna och Nikobarerna 
påverkas, Sri Lanka och Maldiverna också. 
Första gången Maldivernas president, den 
dåvarande, talade om klimatförändringar i 
FN var 1983. Redan då påverkades landet 
av havsnivåhöjning. Den bara fortsätter. 

Ashok Swain har skrivit böcker, 
som Transboundary Water 

Management and the Climate 
Change Debate (2015) och 

varit redaktör för bland 
andra Routledge Handbook 

of  Environmental Conflict and 
Peacebuilding (2018).  

Foto: Troy Enekvist

”Om vi överlever på 50 års sikt, så kan 
vi lära av det förflutna – och frågan kan 
inte längre sättas och hållas åt sidan.”
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ör första gången på åratal inleddes regnperioden, så-
vitt jag kan minnas, på utsatt tid. Den senaste punktliga 
monsunen jag annars erinrar mig ägde rum 2013, men 

därefter har den kommit sent, ibland väldigt försenat, och även 
om jag nog glömt eller försökt förtränga dess tidigare försum-
melser är det tyvärr ett faktum att någonting har förändrats. 
Inom loppet av bara några få år. Vi människor tenderar ju att un-
dertrycka tankar som känns obekväma.

I regel når regnen södra Kerala den 1 juni varje år och kom-
mer till Karnataka (där jag bor) tio dagar senare för att bevatt-
na de djungeltäckta bergen i Kodagu (som på äldre kartor kallas 
för Coorg) där källan till södra Indiens största flod Kaveri ligger. 
Sedan fortsätter den uppför kusten, via Goa till Mumbai, för att 
slutligen nå nordligaste Indien i månadsskiftet juni-juli. En sam-
manlagd färd på en månad med andra ord.

Regnens ankomst har normalt följt samma schema och bönderna 
har således kunnat planera sina årliga arbetskalendrar, medan 
folk i allmänhet upplevt lättnad efter de heta dammiga månader-
na (som varar från mars till maj) och poeterna skaldade dikter ef-
tersom monsunen ansetts vara romantisk. Som jag kommer ihåg 
det kunde man för tjugo år sedan i princip ställa klockan efter de 
dagliga skurarna, så punktligt regnade det.

Fast på sistone har monsunen ofta nått Karnataka mot slu-
tet av juni. Ibland så sent som mitten av juli. Den huvudsakliga 
nederbörden har somliga år rentav kommit i augusti. Sådana 
intensiva väderhändelser när flera månaders regn koncentreras 
till några veckor, har resulterat i översvämningar, jordskred, och 
exempelvis i Kodagu berättar vänner som odlar kaffe att hela 
plantager spolats bort eller delvis täckts av lera som kvävt kaf-
febuskarna. För ett par år sedan rasade en bergsbrant i Kodagus 
distriktshuvudstad Madikeri ned på den gamla busstationen 
som jämnades med marken – och det var enbart ett av det lilla 
distriktets 107 jordskred under samma regnperiod. Några dagar 
dessförinnan visade en bekant ett videoklipp på sin telefon, där 

ett helt bostadshus sköljdes utför en lerig sluttning av de ovanligt 
massiva ösregnen.

Varför diskuterar vi Kodagu? Jo, för att den över 750 kilometer 
långa sydindiska floden Kaveri brukligen jämförs med Nordin-
diens heliga Ganges och bevattnar mycket av Deccaplatån och Ta-
mil Nadus bördiga jordbrukslandskap. Så böndernas liv hamnar 
ur led om de inte längre kan lita på att regnen kommer när de 
borde och fyller floden till bräddarna.

Även om man som stadsbo kanske inte grubblat särskilt över 
bondepraktikan kontra modernt leverne, i och med att man i 
egenskap av urbant däggdjur mer eller mindre valt att vända ryg-
gen till djungler och jordbruk, kan jag inte låta bli att undra om 
naturens påtagliga återhämtning och det faktum att monsunen 
nästan följer sitt vanliga mönster kan ha något orsakssamband 
med den globala coronapandemin.

Den ledde till att Indien stängdes ner två månader innan reg-
nen väntades. Privatbilism förbjöds från mars till maj 2020, un-
dantag gjordes endast för ambulanser och nödvändig trafik. Även 
industrier och byggarbetsplatser spärrades av. Därmed uppstod 
inga avgaser och få föroreningar. Resultatet var häpnadsväckan-
de i min hemstad Bengaluru: himlen blåare, träden grönare… den 
genomsnittlige Bengaluru-invånaren spenderar tydligen vanligt-
vis motsvarande 6200 kronor per år på mediciner och annat som 
kan kopplas till bilismens hälsoeffekter (andningssvårigheter, 
astma, högt blodtryck, stress), men nu blev det lättare att andas 
(trots obligatoriska munskydd) och man kände sig friskare, ing-
en rethosta, inget svart snor i näsduken.

TÖRSTEn liten notis om vatten

Indien

F

Har vattnet tagit slut i kranen?  
Ring efter tankbilen och fyll på! 
Annons för privat vattenleverans,  
målad på en vägg i staden Bengaluru. 
Några av siffrorna i telefonnumren  
har i efterhand suddats i bilden.  
Foto: Zac O’Yeah

En essä i text och bild av Zac O’Yeah

”Staden förvandlades, 
naturen kom tillbaka” 
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Inte bara jag upplevde att trettonmiljonerstaden förvandlades. 
Stadsbor twittrade och fejsbokade om hur de plötsligt hörde 
bulbyler kvittra, cikadors gälla gnäll, grodors kväkande, ugglors 
hoande – medan påfåglar kråmade sig på vanligtvis hårdtrafike-
rade Bannerghatta Road, ekorrar skuttade mellan palmerna och 
man kunde om man kikade ner i stadens floder, som normalt 
täcks av brunsvart skum, se vattnet klucka. Extatiska miljöentu-
siaster lade upp foton på nätet av sällsynt färggranna blommor 
som inte täcktes av koagulerade avgaser och lungcancerframkal-
lande damm.

Asfaltsdjungeln hade tillfälligtvis reinkarnerats till sitt natur-
liga tillstånd och Bengaluru kunde hävda giltigheten i sitt klas-
siska smeknamn ”trädgårdsstaden”. Myndigheterna bekräftade 
att vad vi upplevde var rena rama kollektiva avgiftningskuren. 
Karnatakas naturvårdsverk observerade en reducering av luft-
föroreningar på 55–70 procent beroende på vilken stadsdel man 
gjort mätningar i, medan det oberoende Centre for Research on 
Energy and Clean Air beräknade snittminskningen aningen mer 
konservativt till 28 procent. Fast i somliga områden där de pla-
cerat ut luftkvalitetsmätare, som vid den notoriskt giftiga Bellan-
dursjön (10 km sydost om huvudgatan Mahatma Gandhi Road) 
vars vatten ofta spontant står i lågor eller bildar moln av gult 
skum, uppgick nedgången till hela 75 procent vilket ledde till att 
morgontidningen Deccan Herald citerade projektkoordinatorn 
häpet konstaterande att ”i vissa områden uppfyllde luftkvalite-
ten rentutav Världshälsoorganisationens säkerhetsföreskrifter, 
möjligen för första gången på två årtionden”.

Pressen noterade dessutom, när monsunen anlände på ut-
satt tid, att enligt meteorologiska prognoser skulle Indien 
på det stora hela uppleva en normal regnperiod och få den 
vanliga snittårsnederbörden på 880 mm. Av sammanlagda  
4 000 000 000 000 000 liter [vilket är 4000 miljarder kubikme-
ter, reds anm] regn faller det mesta nämligen under fyra måna-
der. Speciellt viktiga är juliregnen för Indiens biljondollarstora 
jordbruksekonomi och i särskilda områden som Kodagu, där allt-
så Kaveriflodens källa ligger, är dessa grundförutsättningen för 
att sydindiska jordbruksbygders vattenreservoarer ska fyllas på.

I en artikel som rapporterade att regnen dock var ojämnt för-
delade, citerade dagstidningen The Hindu kaffeplantagefören-
ingens ordförande som höll före att de fluktuerade på grund av 
”rubbningar i vädermönstret. Vissa områden drabbades av sky-
fall. Regnens ojämna spridning bidrar till fenomenet och försät-
ter odlare i en riskabel belägenhet.”

Och katastroferna lät inte vänta på sig. Under en 24-timmars- 
period i augusti uppmättes 486 mm (nästan en halvmeter) regn 

vid Kaveris källa i bergen. Tidigare rekordregn i området, året 
då Madikeris busstation mosades av ett jordskred, rörde sig om 
”bara” 300 mm på ett dygn. Nu drabbades själva tempelområdet 
vid flodkällan av jordskred varvid prästens bostad sveptes iväg 
och hans familj utplånades över en blöt natt. I skrivande stund 
har några familjemedlemmar grävts fram – dessa hade spolats 
2,5–3,5 km bort av lermassorna som begravt dem levande, med-
an andra fortfarande saknas.

Kaveri är ett populärt flicknamn i Kodagu där bygdens främ-
sta gudomlighet är flodmodergudinnan Kaveriamma, som dyr-
kas vid templet i Talakaveri (den officiella källan vilken årligen 
besöks av över en halv miljon pilgrimer och turister), medan i 
motsatt ände täcker flodens deltalandskap 10 000 km² och kall-
las för det ”sydindiska grönsakslandet” av Tamil Nadus huvud-
sakligen vegetariska befolkning. Kaveri räknas därtill som en av 
Indiens sju stora floder, jämte välkändare Ganges, Brahmaputra 
och Indus, och betraktas som helig från ena ändan till den an-
dra. Saken görs än mer känsloladdad av att hon gav upphov till 
en av de antika flodkulturerna, den tamilska, vilken blomstrade 
1000 år före vår tideräkning eller sekler innan Rom byggdes vid 
en italiensk flodstrand. Den tamilska litteraturen lämnade för 
2000 år sedan lyriska beskrivningar av floden som ansågs vara 
evig, för även om torka rådde bevattnade Kaveri barmhärtigt 
åkrarna.

Längs dess lopp är floden även Bengalurus huvudsakliga 
dricksvattenkälla och staden får dessutom sin elektricitet från 
vattenkraftverk som ”pubstadens” neonskyltar och beryktade 
bryggerinäring – varifrån bland andra Indiens mest kända öl 
Kingfisher ursprungligen härstammar – är beroende av.

För att översätta detta till konkreta siffror, kan man exempel-
vis nämna att stadens drygt 2000 barer säljer någonstans i stor-
leksordningen 20 000 000 liter öl varje månad. Vi kan uppskatta 
”produktionskostnaden” per pilsnerliter till minst 65 liter vatten, 
baserat på statistik från pilsnerlandet Tjeckien (som utnyttjar re-
lativt sett mindre mängder vatten än till exempel sydafrikanska 
ölbryggerier, men någon uttömmande indisk statistik existerar 
inte). Vi talar alltså kanske om 1300 000 000 liter av detta heliga 
vatten som går åt enbart till månatligt ölande i staden. Det inbe-
griper inte toalettspolningarna efter att man blivit kissnödig från 
att ha pimplat i sig miljontals liter bärs. Detta är möjligtvis ett 
udda exempel, men poängen är att storstäder är vattnets vampy-
rer och Bengaluru är inte den enda staden som roffar åt sig, för 

”Talakaveri – den officiella 
källan vilken årligen besöks 
av över en halv miljon  
pilgrimer och turister”

Kaverifloden är livsviktig för andra däggdjur än bara 
människor. Turister vid flodens källa i Kodagus berg ser 
hur regnmolnen närmar sig. På landsbygden finns ofta 
inget kranvatten utan man bär fortfarande hem vatten 

från närmsta flod. Kaveriamma, flodmodergudinnan, 
står staty framför Folkets Hus i Madikeri. Några hundra 

meter bort rasade en bergssluttning ner över den gamla 
busstationen i Madikeri under 2018 års monsun. Torr-

period i Kodagu – djunglerna brinner och dammarna 
torkar ut. Törstig häst drömmer om bättre tider vid en 

av Kaveris halvt uttorkade bifloder. Entrén till templet vid 
Talakaveri, där Kaveriflodens källa ligger.  

Foto: Zac O’Yeah
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gan har en typisk 6 000-literslast fördyrats från drygt tvåhundra 
rupier för ett tiotal år sedan till en eller två tusenlappar idag, det 
vill säga från 60 till uppemot 300 kronor.

Till ens överlevnad beräknas varje individ behöva 15 liter dag-
ligen, vilket ju inte räcker till mycket mer än att man slipper dö 
av törst, medan Världshälsoorganisationens riktlinjer för häl-
sosamt leverne snarare är 135 liter för att täcka renlighet och 
sanitet, i synnerhet då handtvagning blivit allt viktigare i dessa 
pandemiska tider. Enligt kommunens uppskattningar hamnar 
siffran egentligen (med tanke på svinn) kring 200 liter per ca-
pita vilket i sin tur innebär att Bengaluru, om tillgång fanns, 
med lätthet kunde konsumera 2600 000 000 liter om dagen. 
Och då räknar vi förstås inte med den månatliga åtgången på 
1300 000 000 liter till pilsner med flera industriella krav. Men 
i och med att det inte finns så mycket vatten, utan staden kan 
bara få cirka 1450 000 000 liter från Kaverifloden, det vill säga 
drygt 100 per capita, kan vi beräkna en teoretisk daglig brist på 
1150 000 000 liter.

En kärnfamilj bestående av två vuxna och två barn behöver en 
till två tankbilar per månad för att kompensera för tillkortakom-
mandet. Emellanåt tar vattnet till råga på allt helt slut där jag bor, 
även om jag varken hör hemma i de bekymmersamma förstäder-
na eller i någon slum direkt, utan ett normalt tämligen centralt 
medelklassområde med både rika och fattiga grannar på de när-
mast liggande gatorna. Till exempel i vårt hus, som består av två 
lägenheter, räcker en tankbilslast knappt två veckor, ibland bara 
en – så under torrperioden, om det kommunala vattnet upphör, 
kan det alltså krävas upp till ett dussin tankbilar. Det här drabbar 
oss dock sällan mer än tre månader om året.

Ibland händer det att grundvattnet sinar så till den milda grad 

att inte ens vattenmaffian kan leverera en droppe, oavsett hur 
mycket folk är redo att betala. Det kan då gå dagar när man får 
klara sig på en hink, vilket dock bleknar om man jämför med hur 
tamilska huvudstaden Chennais reservoarer tömdes under torr-
perioden år 2019, då restauranger tvingades stänga, företag om-
bad anställda att jobba hemifrån, dricksvatten fraktades långvä-
ga med tåg och många invånare fick en flaska om dagen i ranson.

Betänker man istället att 60 procent av Bengalurus hushåll tros 
nästan uteslutande leva på grundvatten (antingen från privat-
borrade brunnar eller från vattenmaffians leveranser), innebär 
det att staden konsumerar avsevärda mängder grundvatten – en-
ligt siffror jag sett rör det sig om 400 000 000 liter per dag. Men 
ingen vet återigen, för enligt kalkylerna ovan skulle det behövas 
tre gånger mer om samtliga ska få så det täcker alla behov. En 
lösning som provas är att bygga vattenautomater i anslutning till 
fattigare kvarter, från vilka en person kan fylla en 20-litersbehål-
lare dricksvatten för fem rupier (ungefär 70 öre), vilket eventu-
ellt leder till bättre hushållning.

Man känner egentligen inte ens till hur många borrhål det 
finns: det officiella antalet är 80 000 men därutöver tros det 
existera 350 000 olovliga brunnar. Om vi jämför med New Del-
his 500 000 illegala borrhål, börjar vi ana att indiska storstäder 
suger upp ofattbart mycket vatten ur underjorden. Sedan är det 
förstås en annan historia att detta vatten vi girigt häller i oss ofta 
kontaminerats av soptippsläckage, industriutsläpp som sipprat 
ner, gödsel, bekämpningsmedel, för att inte tala om naturligt fö-
rekommande ohälsosamt höga halter av bland annat fluor. För 
det är ju ett sorgligt faktum att en stad av Bengalurus storlek år-
ligen sprutar ur sig miljarder kg sopor och hundratals miljarder 
liter avloppsvatten – faktum är 322 000 000 000 liter av vilket 
95 000 000 000 inte renas på grund av otillräcklig kapacitet.

Det är därmed ett under att vi stadsbor alls överlever när valet 
står mellan att dricka en sådan giftcocktail eller inte dricka alls.

Oljudet av brunnsborraggregaten var det enda störande som 
hördes efter nedstängningen av samhället i mars 2020. På många 
håll visade det sig nödvändigt att borra djupare än 300 meter för 

”En slutsats som skulle  
kunna dras är att stadens 
parker är döende av törst” 

när floden korsar gränsen till Tamil Nadu passerar den Erode, 
Tiruchchirappalli, Kumbakonam och andra städer som tillsam-
mans har några miljoner invånare.

Vi märker alltså en grym ironi: floden närde en av världens älds-
ta civilisationer vars ättlingar nu tar kål på den. För huruvida den 
egentligen alls flödar kan ibland betvivlas. På flera håll hinner Ka-
veri torka ut och påminner snarare om en trög göl, en gräsbevux-
en flodbädd som getter betar på, där barn spelar cricket medan 
bönderna odlar bananer i fåran. Enligt The Hindu, som har sin 
huvudredaktion i Tamil Nadu, strömmar vattnet i deltat endast 
tre till fyra månader per år. Inte ens vid källan i Talakaveri finner 
man vatten året runt.

Man kan då undra om det råder något samband mellan att 30 
procent av djungeln i Kodagu fällts under de senaste trettio åren 
(enligt satellitbilder) samtidigt som snittnederbörden i distrik-
tet minskat från 4500 mm per år på 1960-talet till 3100 mm på 
2010-talet, en nedgång på… ja, som synes omkring 30 procent. 
Det kan vara en slump att skogsavverkning motsvarande ett visst 
antal procent åtföljs av en nästintill analog nederbördsminsk-
ning, fast man skulle också mycket väl kunna tolka det som bevis 
för att mänsklig aktivitet (vägbreddning, kraftledningar, hotell-
byggen och andra moderna behov) inverkar menligt på plane-
tens hälsotillstånd.

Många är övertygade om att naturkatastrofer har med otyglad 
utveckling att göra. När kaffeindu-
strin i Kodagu tappade i lönsamhet 
på 1990-talet, satsade man istället 
på turism och under 2010-talets 
tog djungeldistriktet, som är min-
dre än Närke i storlek, emot över tre 
miljoner turister per år – vilket kan 
jämföras med att omkring en miljon 
turister besöker Sverige under ett 
typiskt år. Enligt en gallupunder-
sökning som Deccan Herald citera-
de, är 40 procent av lokalinvånarna 
för miljövård, medan 55 procent fö-
redrar ”utveckling” eftersom det ge-
nererar arbetstillfällen och intäkter.

Genom åren har systerfolken i Ta-
mil Nadu och Karnataka ovanpå allt 
annat utstått svårartade konflikter 
över vem som har rätten till flodens 
sinande vatten: åtminstone sedan 
1930-talet har det lett till våldsam-
heter, som kravallerna jag själv upplevde på 00-talet då bussar 
som trafikerade sträckan Bengaluru-Chennai brändes av arga 
folkmassor.

Vattenproblemen är givetvis inte unika för södra Indien. Monsu-
nen presterar sämre överallt, vilket medfört att färre reservoarer 
fylls helt. Parallellt leder global uppvärmning till att lantbrukets 
vattenbehov ökar. Betydande jordbruksdelstater som Punjab och 
Haryana (kring huvudstaden New Delhi) har stadigt blivit mer 
beroende av grundvatten, trots att mäktiga floder som Yamuna 
och Ganges flyter genom regionen. Eldrivna pumpar kan för öv-

rigt suga upp vatten från sådana djup att inte ens trädens rötter 
når lika långt, med avskogning till resultat – vilket i sin tur inten-
sifierar växthuseffekten.

Kanhända utgör grundvattensutarmningen dock ett tydligare 
huvudbry i expansiva mångmiljonstäder som Bengaluru, allmänt 
ansedd som ”Asiens snabbast växande metropol” tillika ”Indiens 

svar på Silicon Valley” vars befolkning som var dryga miljonen 
1961, fördubblats till två miljoner 1981, fördubblats igen 1991 
då fyramiljonersgränsen passerades, åtta miljoner 2011 och är 
alltså över tretton idag – fast man vet inte riktigt eftersom folk-
räkningar bara sker vart tionde år: det figurerar uppskattningar 
på vad som helst mellan tio och sexton miljoner, men låt oss anta 
att vi som bor i staden är tretton miljoner.

Nyligen stod det i tidningen att enbart under förra decenniet 
har drygt hundra byar uppslukats av 
metropolen som officiellt täcker om-
kring 800 km² men i verkligheten 
sprider sig stadsytan långt bortom 
ringvägarna och bör snarare upp-
skattas till 1800km² om inte ännu 
mer. Att jämföras med de cirka 190 
km² som utgör Stockholms area. Inte 
nog med det: nu räcker inte de två 
existerande ringvägarna utan man 
ska bygga en tredje, vilken förväntas 
bli åttafilig och 130 kilometer lång, 
för vars skull 33 838 träd måste av-
verkas i naturreservat och andra ne-
derbördsområden som är livsviktiga 
för stadsmiljön. Den ständiga bo-
stadsbristen leder till att nyinflytta-
de it-tekniker köper dyra lägenheter 
(här stiger bostadspriserna faktiskt 
mer än någon annanstans i Indien, 
dubbelt så snabbt som till exempel i 

huvudstaden New Delhi och bostadsrätter kostar för närvarande 
drygt 25 000 kronor per kvadratmeter) i gigantiska fastighets-
komplex i förorter dit kommunala vattenledningar ännu inte 
nått.

Fastigheter i ytterstadsområden, vilka har lyxigheter i stil med 
simbassänger och annat som högavlönade förväntar sig inklusive 
konstbevattnade trädgårdsanläggningar, förses istället med vat-
ten från borrade brunnar – som alltså sträcker sig ner till grund-
vattennivån. Tankbilarna som fraktar vattnet från brunnarna till 
konsumenterna tillhör alltsomoftast den så kallade vattenmaffi-
an vilken profiterar på denna brist: i och med tilltagande efterfrå-

I Tamil Nadu har floden Kaveri många funktioner – och lockar till bad även om vattnet ibland är mer sotsvart än klarblått. Foto: Zac O’Yeah

”En väg, för vars skull 
33 838 träd måste avverkas 
i naturreservat och andra 
nederbördsområden”

Kaveriflodens väktare kan fälla krokodiltårar och bli arga på 
den som inkräktar på deras livsmiljö. Foto: Zac O’Yeah
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att alls nå vattennivån och man undrar ju då hur stadens parker 
och övriga grönområden lyckas överleva de regnfria perioderna 
med tanke på att, enligt en sakkunnig jag konsulterade, inga träd-
rötter (såvitt han kände till) kan växa sig längre än 60 meter. En 
slutsats som skulle kunna dras är att stadens parker är döende av 
törst. Det är inte ovanligt att uttorkade grenar knäcks och stör-
tar ned, ibland välter hela träd och krossar bilar under sin tyngd, 
vilket kanske kan tolkas som miljöns sätt att protestera mot hur 
mycket – alltför mycket – människan inkräktat på naturens lev-
nadsutrymme.

Även inom det här området märktes dock framsteg efter Coro-
na: it-stadsdelen Electronic Citys grundvattennivåer steg tyd-
ligen från 157 meter under markytan till 90 meter, en höjning 
på 67 meter men fortfarande alltså 50 procent djupare än vad 
vegetationen kan nå. Förbättringen förmodas bero på att all per-
sonal distansarbetade i två månader så firmorna slutade pumpa 
upp vatten. Det kan i det här läget vara bra att påminna sig om 
att städerna (inklusive dessas industrier) står för 9 procent av 
grundvattenutarmningen medan jordbruket använder resteran-
de 91 procent, vilket alltså torde röra sig om ofattliga volymer. 
För låt oss säga att om Bengalurus befolkning i teorin nyttjar 
1150 000 000 liter, skulle delstatens befolkning om närmare 
sjuttio miljoner kanske behöva 6200 000 000 liter; om man rent 
hypotetiskt antar att det motsvarar 9 procent (det här är dock 
bara ett tankeexperiment) finner vi att jordbruket skulle förbru-
ka, grovt räknat, 69 000 000 000 liter per dag… i en enda delstat. 
Å andra sidan sägs ju innevarande århundrade bli den indiska 
urbaniseringens era, då det för första gången kommer att bo mer 
folk i städerna än på landsbygden – så den balansen kan ju växla 
plötsligare än man någonsin trodde vara möjligt.

Under pandemin samlade jag ihop tidningsurklipp i ett försök 
att begripa den ytterst komplexa vattenekvationen: varför mil-
jön beter sig som den gör och om där finns något budskap vi bör 
uppsnappa, när Bellandursjön som brukar ryka tills den självan-
tänder på grund av hög kemikaliehalt inte har flammat upp på 
månader. För att överblicka klippen tvingades jag sprida ut dem 
på golvet i avsikt att arrangera dem någorlunda tematiskt. Även 
det kändes oöverskådligt emedan kommentarerna kring sam-
hällsnedstängningens miljöeffekter täckte hela min lägenhets 
tre rum tillsammans med larmrapporter om än det enda och det 
andra, en omätlig massa siffror som till exempel det faktum att 
Indien hyser en femtedel av världens befolkning men tydligen 
enbart en tjugondel av sötvattenresurserna.

Det fanns i röran illustrativa flygfoton av öde gator: rondeller och 
plankorsningar som brukar vara en gröt av bilar, kofångare mot 
kofångare, nu låg de fullständigt öde – liksom den vid Hebbalsjön 
(en femtonminuterspromenad från där jag bor) vilken normalt 
genomkorsas av 25 000 fordon i timmen och är höljd i smog. Fe-
nomenet gällde inte bara för Bengaluru, även i New Delhi (som 
ofta utpekas som Indiens mest förorenade stad) närapå halvera-
des mängden luftburna partiklar liksom kvävedioxid- och kolox-
idhalterna, luftkvaliteten bedömdes som passabel, försäljningen 
av astmamediciner sjönk och folk skymtade rentutav nilgauanti-
loper i förorterna.

Nittio andra storstäder där mätningar gjordes hade färre för-
oreningar: 39 uppnådde god luftkvalitet och resten hade tjänlig 
luft. I en stad sågs sambarhjortar, noshörningar i en annan, Kol-
katabor lade märke till att utrotningshotade gangesdelfiner sim-
made i floden som flyter genom staden. Eftersom man inte kunde 
gå till jobbet ägnade folk i kuststaden Kundapur (300 km väster 
om Bengaluru) sju söndagar under samhällsnedstängningen  åt 
att röja på stranden där de på en sträcka om 200 meter samla-
de ihop 12 000 kg gummisandaler [se inledaren på sidan 2, reds 
anm], 500 kg spritflaskor, 167 kg plastskräp samt 13 kg mobilte-
lefoner och andra elektroniska mackapärer.

Sådana uppiggande nyheter varvades med arga utläggningar om 
hur lockdownen, som den kallas i Indien där över 1,3 miljarder 
invånare blev tillsagda att undvika utomhusaktiviteter, samman-
föll med elavbrott när alla satt hemma och luftkonditionerade 
på högtryck – detta inföll ju som sagt under den heta årstiden. 
Den globala aspekten underströks av hur gräshoppssvärmar av 
bibliska proportioner flög ända från Afrikas horn, pådrivna av 
klimatrubbningar, för att invadera jordbruksbygderna i Delhi-
området där de förtärde grödor på tiotusentals hektar åkermark. 
De flesta nyheterna gällde dock hur nedstängningen påverkade 
migrantarbetarna, de fattigaste daglönarna, medan flera skriben-
ter dryftade hur de naturligaste stamfolkens traditionella lever-
ne i isolerade byar, som saknar moderna bekvämligheter, kan ha 
skyddat dem från att bli infekterade – i motsats till storstadsbor-
nas hektiska aktiviteter som drivit på smittspridningen.

Med ens vi släpptes ut på gatorna återgick Bengalurus föro-
reningsnivåer nämligen till ”normala” värden, samtidigt som 
Indien snart klev in på topplistan bland de mest infekterade län-
derna. Det var då jag insåg att det kan vara närapå omöjligt för 
den enskilde att förstå vidden av miljökatastrofen vi står inför 

”... varför miljön beter sig 
som den gör och om där 
finns något budskap vi bör 
uppsnappa” 

Bengaluru växer snabbt, det byggs på nästan varje gata.  
I stadens utkanter höjer sig väldiga ”gated communities” ur 
djungeln, med befolkning som en svensk småstad. Floderna 
som flyter genom många städer har förvandlats till avlopp för 
industriavfall – äldre invånare minns nostalgiskt den tid när 
vattnet kunde drickas. Tidningsartiklar om pandemins miljöeffek-
ter. Ett av Bengalurus cirka 2000 pilsnersjapp och ett handfat 
fäst vid ett träd. Bengalurus bryggerinäring förser nästan hela 
Indien med öl som Kingfisher. Lokala favoritpilsnern UB har anor 
från den brittiska kolonialiseringen. Tankbilar i stadens utkanter 
dit kommunala vattenledningar ännu inte når. Många vallfärdar 
till sammanflödet av de heliga floderna Ganges och Yamuna i 
Prayagraj (tills nyligen Allahabad).  
Foto: Zac O’Yeah
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exploatering, skulle den plundra världen som gräshoppor.’ Detta 
citat är slående på grund av hur rättframt det går till sakens kär-
na: siffror. Det är bevis på att Gandhi, som många andra, intuitivt 
förstod vad Asiens historia så småningom skulle bevisa: att den 
industriella civilisationens premiss om universalitet var en bluff.”

Själv påminns jag om (förutom de där afrikanska gräshoppor-
na som nyligen drevs till att storma indiska jordbruksmarker) 
mahatmans konstaterande år 1913 beträffande folkhälsa, i sin 
tidskrift Indian Opinion, där han skrev att ”vatten som är till för 
allmänt bruk är till sin natur en gemensam egendom som tillhör 
alla och envar som bor i området. Man måste nyttja det likt en 
förvaltare.” Han lanserar regler för hur man undviker att förore-
na det, därmed fanns det redan för över hundra år sedan praktis-
ka idéer i Indien om vad man bör göra åt vattenproblem.

Men planer är planer – det vet alla som avlagt nyårslöften om 
att endast köpa lokaltillverkat och hemvävt, närodlat och orga-
niskt, ge upp fossila bränslen och byta till förnyelsebara rena en-
ergikällor, ta bussen (fast det skulle knappast gå med tanke på att 
Bengaluru bara har 6300 bussar) eller cykla (svårt i ett land utan 
cykelbanor), för att ge naturen en andra chans. Regleringar och 
förordningar är, om vi tänker efter, tämligen värdelösa om ingen 
åtlyder dem, så strategier hjälper endast om adekvat vattenhus-
hållning genomförs i praktiken och, liksom experter påpekar, 
utsläppen minskas med 80 procent globalt, vilket säkert aldrig 
någonsin kommer att ske eftersom de flesta industrialiserade 
samhällen knappast lär ha råd med det.

Antagligen har Ghosh rätt när han menar att vår fantasi inte 
förmår föreställa sig vidden av katastrofen på vars rand vi står, 
för nog tycks det mig som om vi inbillar oss att vi kan lappa ihop 

planetens sår – låt säga efter atombomber eller radioaktiva ut-
släpp – med plåster. Ett av problemen som antytts ovan är att man 
frångått den traditionella respekten för vatten som livgivaren, för 
trots att indier i tusentals år dyrkat floderna – Kaveri, Ganges med 
flera – släpper man ut föroreningar från hundratals städer och tu-
sentals industrier i dem. Ghosh påtalar i Den stora galenskapen: 
”Om religiösa grupperingar runt om i världen kan göra gemen-
sam sak med populära rörelser, kan de mycket väl vara i stånd 
att leverera den styrka som krävs för att världen ska gå framåt 
och drastiskt reducera utsläpp utan att offra jämlikhetshänsyn.”  

Och visst är det intressant i sammanhanget att den rådande in-
diska konservativa trenden, där andlighet blivit en allt viktiga-
re faktor i politiken, lett till planer för att just rena den heliga 
Ganges.

Vi kanske helt enkelt  måste börja tro på och dyrka naturen lik-
som förfäderna gjorde, stamfolk som hade sina heliga lundar, 
häxorna som plockade örter; bli mer traditionella på ett naturligt 
vis, eller vice versa: naturliga på traditionellt vis? Effekten som 
nedstängningen hade bevisar att naturen inte förlorat sin åter-
hämtningsförmåga. Det finns alltså hopp. Men det behövs kanske 
en tro på att undrens tid inte är över. J

om inte ens amerikanske presidenten fattar galoppen trots sina 
expertstaber. Min spontanreaktion blev att hämta dammsugaren 
för att få alla de hundratals tidningsurklippen att försvinna och 
det kan tänkas att klimatproblematiken i stort reflekteras i detta 
personligt småaktiga dilemma: allt obekvämt sopas under mat-
tan så länge mattan är tillräckligt stor och ingen tittar under den.

En som gjort en djärvare ansats är Amitav Ghosh som ägnat sig 
mer än de flesta åt att förstå människans kusliga relation till sin 
planet. Även om Ghosh i första hand är en bästsäljande roman-
författare har han gett ut epokgörande facklitterära verk som In 
an Antique Land, där han skildrar den förkoloniala kommersen 
kring Arabiska havet, och Countdown som är en bister analys 
av sydasiatisk kapprustning. I hans nyligen översatta debattbok 
Den stora galenskapen kan vi läsa: ”Inte mindre än 24 procent av 
Indiens odlingsbara mark förvandlas långsamt till öken, och en 
ökning med två grader Celsius i global medeltemperatur skulle 
reducera landets matförråd med en fjärdedel.” Samtidigt menar 
han att problemet är större än så: ”En fjärdedel av världens flo-
der torkar redan ut innan de når havet: många, om inte de flesta, 
av dem finns i Asien.” I en intervju nyligen publicerad i Sydasien 
förklarade Ghosh för mig:

– Jag skulle absolut säga att vattenförsörjningen är Indiens an-
gelägnaste problem, i synnerhet vad gäller grundvattnet. Indien 
utvinner mer grundvatten än något annat land inklusive Kina och 
USA; dess ekonomi är i huvudsak en grundvattenekonomi och 
landet står för en fjärdedel av det globala uttaget av grundvatten. 
Idag befinner sig Indien och även Pakistan i ett läge där deras 
viktigaste grundvattensreserv, den Övre Gangesakviferen, är yt-
terst utarmad. Enligt myndigheternas egna beräkningar förvän-
tas grundvattnet under New Delhi att helt ta slut någon gång i år. 
Staden har redan drabbats av vattenkonflikter och framtiden ser 
för närvarande ödesdiger ut. Återigen måste det påpekas att ing-
et av detta var oundvikligt. Situationen har uppstått på grund av 

en rad oavsiktliga följder. Före den Gröna Revolutionen var jord-
brukets andel av grundvattenuttaget hälften jämfört med idag. 
På 1950-talet beslutades det, av rimliga samhällsrättsliga anled-
ningar, att bönder borde stödjas genom subventionerad elektrici-
tet, vilket ledde till en enorm ökning av elektriska vattenpumpar 
medan ytvattensbevattningen försummades. Idag finns det bön-
der som ägnar hela dagarna åt att pumpa upp grundvatten för att 
sälja till tankbilsägare som sedan profiterar genom att kränga det 
vidare i städerna. De vet att inom kort tar vattnet slut, men håller 
på ändå, för om inte så skulle deras granne göra det.

Han tillägger:
– Som vi märker utifrån den indiska erfarenheten är det möj-

ligt att leva vidare som om inget hänt även om luftkvaliteten är 
dödlig. Människokroppen kan vänja sig vid dålig luft, åtminstone 
tillfälligt. Människor kan ju också överleva utan mat i några veck-
or. Men våra kroppar klarar sig under inga omständigheter utan 
vatten.

Ghosh menar att den dagen inte är långt borta då storstäder be-
lägna nära vatten, som Kolkata och New York – hans två hemstä-
der – vilket ju därmed också gäller för Stockholm, Göteborg och 
Malmö, blir obeboeliga när de hamnar under havsytan. Han skri-
ver: ”Det är inte som att vi inte hade varnats; det är inte som om 
vi var okunniga om riskerna. En medvetenhet om den mänskliga 
existensens risker kan hittas i varje kultur: den återspeglas i bi-
belns och koranens bilder på Apokalypsen, i Fimbulvinterns upp-
trädande i norsk mytologi, i berättelser om pralaya i Sanskrit-lit-
teraturen, och så vidare.” Även i modern tid, menar han, tillhörde 
de kritiska rösterna ”personer med ovanligt stor moralisk och 
politisk auktoritet, såsom Mahatma Gandhi. Bland Gandhis mest 
kända uttalanden om industriell kapitalism finns dessa berömda 
rader skrivna 1928: ’Gud förbjude att Indien någonsin skulle bör-
ja ägna sig åt industrialism på samma sätt som västvärlden. Om 
en hel nation på 300 miljoner ägnade sig åt liknande ekonomisk 

Galoscher och paraply är nödvändigheter på en vanlig monsundag i Kodagus berg i södra Indien. Foto: Zac O’Yeah

Den väldiga Brahmaputra (vilket betyder skaparguden Brahmas son) har sin källa i Tibet och flyter här genom nordöstra Indien. Foto: Zac O’Yeah

”... att naturen inte förlorat 
sin återhämtningsförmåga” 
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arkitekten Yasmeen Lari hade arbetat 36 år med att ska-
pa överdådiga hem och stora kontors- och affärsbygg-
nader gjorda av granit, glas och cement. Det var då hon 

plötsligt gjorde en fullständig 360-gradersvändning i sin karriär.
Idag har hon ett eget mantra om ”låg kostnad, noll kolanvänd-

ning och noll slöseri”. Hon medger att hennes sektor, byggsek-
torn, står för nästan 40 procent av de globala klimatutsläppen. 
Skillnaden är att hon nu vill gottgöra, genom att arbeta för och 
med de fattiga såväl som för planeten.

Hon sade adjö till att bygga för den rika en procenten av be-
folkningen för att istället vända sig till kulturarv och slutligen 
fokusera all sin uppmärksamhet på dem som behöver henne 
mest – landsbygdskvinnorna. Nu förefaller Lari vara på språng 
och hon kommer med den ena innovativa idén efter den andra.

Med en befolkning på över 220 miljoner är Pakistan det femte 
mest folkrika landet i världen efter Kina, Indien, USA och Indo-
nesien. Enbart under 2015 minskade antalet fattiga i Pakistan 
med 40 procent, men de fattiga utgjorde då fortfarande 24,3 
procent av befolkningen. Internationella valutafonden (IMF) 
har beräknat att dessa framsteg kommer att reversera och att 
det under 2020 sker en tillbakagång vilket gör att upp till 40 
procent av pakistanierna glider tillbaka under fattigdomsgrän-
sen i kölvattnet av Covid-19.

– Jag tror att den här övergången pågick under många år med-
an jag arbetade inom byggnadsminnesområdet, särskilt min in-
riktning mot ursprungsarkitektur. Allt flöt ihop och att beblanda 
sig med ”vanligt folk” på gatan hjälpte mig.

1980 grundade hon Heritage Foundation i Pakistan och bör-
jade dokumentera den traditionella och historiska byggnads-
miljön i Pakistan.

– Genom vårt katalogiseringsarbete fick vi över 600 byggna-
der listade i Karachi 1994, och katalogiserade ett par hundra i 
det område i Hazar respektive Kashmir som drabbades av jord-
bävningen 2005 samt ytterligare några i städerna Lahore och 
Peshawar.

Som Unescos nationella rådgivare (2003–2005) medverkade 
hon till huvudplanen för Lahore Fort, som också godkändes av 
både Unesco och provinsregeringen i Punjab. Under det över-
vakade hennes stiftelse stabiliseringen och bevarandet av det 
hotade taket i världsarvet Shish Mahal i Shah Burj i Lahore Fort.

Heritage Foundation restaurerade också några byggnader 
från den brittiska eran i Lahore, Karachi och Peshawar och flera 
gravar från 1400- och 1500-talet vid begravningsplatsen i Makli. 
När hon arbetade i Makli kunde hon blåsa nytt liv i ett hantverk 
som vid den tidpunkten var utdött, nämligen glasering av plattor. 
Detta inte bara återupplivades under Laris överinseende utan 
blev snart en inkomstkälla för byar, där särskilt kvinnor, som le-
ver i skuggan av Maklis världsarv, nu också kunde tjäna pengar 
genom det och därmed stärktes band mellan historien och nutid.

År 2000 avvecklade hon sin verksamhet för att göra sig fri 
från kundernas krav. Men den verkliga vändpunkten kom vid 
jordbävningen 2005 som uppmätte 7,6 på Richter-skalan. En-
bart i den del som administreras av Pakistan dödades 80 000 
människor och 400 000 familjer drevs på flykt. Nu ägnade hon 
sig helhjärtat till arkitektur av humanitär karaktär och återupp-
byggnad efter katastrofen.

Arkitekten som vek av för folket i tiden

Pakistan

A

Hon började dokumentera 
historiska byggnader och 
väckte liv i utdöd byggteknik

Vid 80 års ålder är Yasmeen Lari en kvinna som drivs av passion, en 
passion som handlar om att göra livet enklare och bättre, mer fullt av 
liv, för tusentals av sina motsvarigheter på landsbygden i Pakistan. 
– Varför ska deras liv behöva vara svårare än det redan är? 
Det frågade sig den prisbelönta arkitekten. Och gjorde något åt saken.

När Yasmeen Lari 2020 
tilldelades Jane Drew-pri-
set anslöt hon till en lång 
rad kvinnliga arkitekter, 
som Zaha Hadid, Denise 
Scott Brown och Liz 
Diller. Priset belönar 
kvinnor för deras bidrag 
till arkitektur.
Foto: Heritage  
Foundation

text Zofeen T Ebrahim
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Hon hade dessförinnan inte arbetat med katastrofhjälp innan 
det och hade ingen aning om hur man skulle gå till väga. 

– Men jag visste att jag var tvungen att göra något! 
Hon var redan kunnig i de tekniker hon använt i arbetet med 

restaurering av kulturarvsbyggnader.
Hon arbetade med människor som blivit av med allt. Hon ut-

bildade dem och lärde dem att bygga upp sina hem med hjälp av 
all bråte som fanns i högarna av raserade byggnader. 

– Processen med att bygga upp allt igen, att arbeta med hän-
derna visade sig vara en helande process för dem som inte bara 
hade förlorat sina hem utan även nära och kära, säger Lari.

Därefter kom de massiva översvämningarna 2010 som drab-
bade en femtedel av Pakistan och direkt påverkade 14 miljoner 
människor. Lari återvände till ritbordet och designade säkra, 
enkla, tillfälliga hem. Hon designade ekologiska toaletter och 
upphöjda jordbäddar för odling av spannmål, såg till att det 
fanns säker tillgång till dricksvatten och att boskap och djurfo-
der skulle klara en översvämning. Samtidigt utbildade hennes 
organisation lokalbefolkningen i att odla grönsaker på husta-
ken, att kompostera människors och djurs avföring, att rena 
vatten med solljus och att tillverka ekologisk tvål.

Hon experimenterade med material som skulle hålla och fann 
att lera, kalksten och bambu – samtliga produkter som inte bi-
drar till koldioxidavtryck – passade utmärkt för att bygga hus. 
Idag svär hon i det närmaste trohet till dessa material och an-
vänder dem i alla sina byggnadsarbeten. Hon påpekar att släckt 

kalk användes för att bygga de egyptiska pyramiderna och de 
romerska akvedukterna, och de har visat sig stå pall för natu-
rens påfrestningar under lång tid. 

– Jag älskar att arbeta med kalksten, det absorberar kol, stabi-
liserar jord och inte minst lerjord – och båda dessa finns det gott 
om på planeten, säger hon.

Hon är väl medveten om att Pakistan är ett som är ett land som 
är hårt utsatt för klimatrelaterade katastrofer. Det oregelbundna 
vädermönstret kommer oundvikligen att drabba de fattiga.

– Jag behövde använda material som är allmänt tillgängliga, 
är motståndskraftiga mot väderrelaterade katastrofer och som 
inte skadar miljön, säger Lari.

Hittills har hon byggt över 40 000 hållbara hem och gemensam-
ma skydd för större grupper. Hennes arbete efter katastrofen är 
ett uttryck för eller ett bevis för att hon håller fast vid sin filosofi. 
Faktum är att kostnaden i ett projekt under 2018, där metoden 
med att göra de boende delaktiga, var endast 170 dollar per fa-
milj för ett hem med ett sovrum, ett badrum som delades med 
en annan familj och en handpump som delas av fem hem. I detta 
ingick en egen energieffektiv spis för varje familj.

Lari håller fast vid vissa vägledande principer i arbetet med 
samhällena på landsbygden och gör dessa tydliga. De handlar 
bland annat om att involvera människor till att använda tekni-
ker som hon själv lärt genom bevarandearbete. Hållbara materi-
al används för att förhindra miljöförstöring. Lokala färdigheter 
och tekniker lyfts fram och införlivas med befintliga metoder 
och åtgärder som ska minska effekterna vid katastrofer.

För att kunna komma in i byar och samhällen och skapa för-
troende inom dessa grundar hon ofta centrum för kvinnor. 

– Dessa förvandlas ofta till utrymmen där kvinnor stärks. 
Hon framhåller särskilt en sexkantig byggnad i byn Da-

rya Khan Sheikh. Den står på styltor vid stranden av Indus i 
Sindh-provinsen, i distriktet Khairpur och var färdig en kort tid 
efter översvämningarna 2010.

– Tidigare hade de aldrig haft en plats där de alla kunde träf-
fas, lyssna och diskutera varandras problem, tillade Lari.

Enkla hus kan byggas 
snabbt och billigt 
med lokalt tillgängligt 
material. Exempelvis 
efter naturkatastrofer 
kan också bråte från 
förstörda hus använ-
das. Resultatet blir 
byggnader med liten 
klimatpåverkan. 
Foto: Heritage  
Foundation

Högkvarteret 
för INTABU i 
Pakistan, ett 
hållbart bygge. 
Foto: Heritage 
Foundation

Hennes mål är att säkerställa och förstärka tillgången till vat-
ten, sanitet och hygien, något som kallas WASH, livsmedelssä-
kerhet, näring och läskunnighet. Genom arbetet vill hon utbilda 
volontärer, hantverkare och grupper i samhället. Målet är att de 
också ska kunna försörja sig genom sina nya kunskaper och fär-
digheter och bygga vidare utan att vänta på hjälp utifrån.

Idag, vilket inte är känt av världen utanför, åstadkommer hon 
en tyst revolution. Det hela tar sin början i åtta fattiga byar i 
Sindh-provinsen, där byborna lär sig hur de kan tjäna ett levebröd 
genom att använda inhemskt material och gammal teknik som 
nästan var utdöd redan i tidigare generationer, men som nu alltså 
väcks till liv. Hon kallar programmet ”barfota socialarkitektur”.

– I varje by lär vi ut ett specialiserat hantverk. Därigenom kan 
varje by producera en unik produkt som de kan sälja i de omgi-

vande byarna. I en by har människor lärt sig göra lergodsskålar, 
tallrikar och skedar. I en annan by tillverkas möbler av bambu. I 
nästa halmtakpaneler som används till väggar och tak, förklarar 
Lari entusiastiskt och fortsätter glatt i floran av alla produkter.

– Vi lärde en hel by att göra tegelstenar av lera, en annan till-
verkade briketter som eldas i kaminer. Briketterna görs av en 
blandning av kobajs och sågspån. I en by utbildade vi dem i att 
starta plantskolor och att odla plantor av moringaträd och grön-
saker. Dessa varor kunde de sedan sälja. 

– I den byn där de började tillverka tvål har de tjänat bra med 
pengar nu under pandemin, förklarar Lari.

Flera hundra män och kvinnor har lyckats ta sig ur en nedåtgå-
ende fattigdomsspiral genom det arbete och den företagsamhet 
som byggts upp. Hon kallar sitt arbetssätt avvikande, det skiljer 
sig från mängden i Pakistan.

– Jag samdesignar med de fattiga och de har kontroll över pro-
dukten de tillverkar, berättar Lari.

Kvinnan som en gång i tiden tog examen från The School of Ar-
chitecture vid Oxford Brookes University i Storbritannien, Lari, 
vill också göra städer mer livliga. Genom eco urbanism, som hon 
definierar som ”traditionell stadsmiljö”, förklarar hon hur en mo-
dern stad kan bevara element från förr.

Nuförtiden arbetar hon entusiastiskt för att återuppliva en del 
av innerstaden i den gamla delen av Karachi, där det också är 
som mest trångt. Lari vill återskapa de låga tätbefolkade kvarter 
som idag används av varuhus till bostäder, för att bringa ordning 
i kaoset.

På 1970-talet utformade hon Lahores bostadsprojekt i Angu-
ri Bagh på liknande sätt. Varje lägenhet hade en innergård, där 
kvinnor kunde ha sina höns, kycklingar och små köksträdgårdar. 
Genom att dessa bostadshus var låga kunde de samtidigt hålla 
ett vakande öga på sina barn som lekte på gatorna nedanför. J

Översättning: Johan Mikaelsson

FAKTA Yasmeen Lari – prisad arkitekt

Yasmen Lari har tilldelats en rad prestigefyllda 
utmärkelser för sitt arbete som arkitekt. För två 
år sedan inrättade hon i Pakistan dessutom en 
ny gren av International Network of  Traditional 
Building, Architecture and Urbanism (INTABU). 

2018: World Habitat Awards för Pakistan 
chulha (spisar utan rök)

2016: Fukuokapriset för asiatisk konst och 
kultur från Japan 

2013: Islamic Islamic Bank Prize för kvinnout-
veckling

2006: En av 60 kvinnor som bidragit mest 
under Unescos 60 första år

2002: Unescos erkännandepris för främjande 
av kultur och fred

På hemmaplan i Pakistan har hon tilldelats de 
högsta civila utmärkelserna från Sitara-e-Im-
tiaz 2006 och Hilal-i-Imtiaz 2014.

Som arkitekt har Lari sökt och funnit

Yasmeen Lari avvecklade vid millenieskiftet sitt 
arkitektkontor för att ägna sig helt åt human 
arkitektur, bevarande av kulturarv och införan-
de av begreppet social och ekologisk rättvisa i 
Pakistan. Hennes måtto har varit ”låg kostnad, 
noll energi, noll slöseri”.

Med glimten i ögat säger hon att hon ”förso-
nas med sina synder”. Trots allt har Yasmeen 
Lari designat några av Karachis största bygg-
nader som är gjorda av cement, glas och granit.

– Arkitekter måste ta koldioxidutsläpp och 
klimatförändringar på allvar och förändra hur 
de arbetar. Genom att se det som en utmaning 
att designa klimatvänliga byggnader kan de 
också påverka de människor de designar åt 
såväl som produktdesigners, säger Yasmeen 
Lari, som nu utformar en kurs för att arkitekt-
studenter ska bli mer medvetna om värdet på 
koldioxidsnåla hybridstrukturer.

Ett enkelt och billigt 
hus som vid behov 
kan ge skydd till 
utsatta människor. 
Foto: Heritage 
Foundation

Yasmeen Lari vid Makli. Foto: Zofeen T Ebrahim
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inkomsten på cirka 4 000 rupier eller 24 
dollar. Hon betonar hur många liv som 
i grunden har förändrats enbart genom 
”denna lilla insats”.

Ett annat exempel är kvinnan Hoor Yaroo 
och hennes familj som inbegriper små 
barn och flera äldre barn. De brukade 
samla skräp och tigga på gatorna i Makli, i 
Thatta-distriktet. I dag driver denna mam-
ma till tolv en mindre verksamhet, där hon 
tillsammans med en dotter, tre vuxna sö-
ner och deras fruar kan tjäna 400 rupier 

per dag. Samtidigt får de utbildning i att 
tillverka kakel, lergodsgrytor, halmtak och 
bambumöbler på Zero Carbon Cultural 
Center (ZC3).

Allt inryms i en stor byggnad helt byggd 
av bambu som öppnades av Heritage 
Foundation i närheten av begravnings-
platsen i Makli.

Yaroo och hennes familj är några av de 200 
personer från åtta byar som 2019 utbildad-
es i olika gröna färdigheter och hantverk. 
Utbildningen genomförs under Laris pro-
gram, kallat Barefoot Incubator for Social 
Good and Environmental Sustainability.

– Mer än hälften av de som genomgått 
utbildning är kvinnor, varav 16 procent 
har någon form av funktionshinder, för-
klarar Lari. Dessa hade valt ut bland de 
500 hushåll i Makli, som 2018 hade fått en 
höjning av standarden. J

Översättning: Johan Mikaelsson

”Kaminsystrarna har hittat en  
inkomstkälla i att utbilda andra”

De runt om i Pakistan omåttligt populära uteköken är över-
komliga för de allra flesta familjer. Foto: Heritage Foundation

Uteköken gör livet  
bättre för många fattiga

on vann World Habitat Awards 
2018 för ”Pakistan chulah”, det 
namn under vilket den populära 

spisen är känd. Dessa billiga, bränsleeffek-
tiva och ”rökfria” spisar har idag blivit ett 
framgångsrecept för alla kvinnor som hon 
utbildade ute i byarna. Med rökfri menas 
inte bara att de inte läcker rök ut i ett rum 
utan att röken också transporteras bort ge-
nom en skorsten. Hundratals varianter av 
rökfria spisar har designats av människor 
över hela världen för de fattiga, men Lari 
insisterar på att hennes är annorlunda.

– De flesta är gjorda i stål och är beroen-
de av delar som köps från marknaden. Men 
våra är helt gjorda av lera och kalk och de 
kostar högst 1000 rupier  [cirka sex dollar 
eller 55 kronor, reds anm] påpekar hon.

De håller för evigt men kan kräva min-
dre lagningar, eller ett nytt lager lera vart 

fjärde till femte år. Bränslet som används 
är briketter gjorda av torkad kospillning 
och sågspån. Dessa små kompakterade 
block har också blivit en het produkt, som 
säljer mycket bra på marknaden. Det finns 
en ständig efterfrågan.

I en majoritet av byarna i Pakistan bränns 
biobränsle inklusive ved, rester av grödor 
och djurspillning i kaminerna. Detta har 
bidragit till luftföroreningar inomhus och 
orsakat allvarliga luftvägsinfektioner och 
ögonsjukdomar.

Men detta handlar inte bara om spisar. 
Dessa är designade för att placeras på ett 
podium på en innergård. I och med detta 
har inte bara arbetsställningen utan kvin-
nans status höjts. Tidigare sågs kvinnor 
alltid sitta hukade på marken. 

– Hon har nu en ny status som om hon 

sitter på en tron när hon serverar maten 
till sin familj, som sitter samlad kring hen-
ne, påpekar Lari. 

På sina resor runtom i byarna har hon 
märkt den stolthet som nu genomsyrar 
dessa kvinnor, genom att de har ett för 
dem anpassat utrymme. Det blir än mer 
tydligt med tanke på hur de har dekorerat 
dessa platser.

– Jag förvånades över att se hur vackert 
de har gjort det. Det visar verkligen att 
hela processen har höjt deras självkänsla, 
säger hon.

Tack vare att maten nu höjts upp är mat-
lagningen nu säkrad från inkräktande kat-
ter, hundar och kryp, som annars ofta har 
bidragit till diarré. Inte minst för barn har 
detta varit ett allvarligt hälsoproblem.

Under de fyra första åren sedan hon 
2014 först designade pannan av keramik, 
baserad på teknisk input från PakoSwiss 
Technologies har populariteten vuxit.

Enligt en försiktig uppskattning har de 
utbildade hantverkarna, av vilka majori-
teten är kvinnor, helt och hållet hjälpt till 
att bygga över 60 000 ”chulahs” i byarna 
i Sindh.

– De barfota entreprenörerna eller 
”Chulah Adhis”, kaminsystrarna, som jag 
vill kalla dem, som tillhandahåller utbild-
ning har hittat en inkomstkälla. För en 
kurs som kostar 200 rupier, en dollar, kan 
de vägleda kvinnor på landsbygden hur 
man bygger en egen spis. I sitt tidigare liv 
behövde några av dessa människor tjänat 
genom att tigga, säger Lari.

Hon förklarar att ett par, Champa och 
hennes man Kanji, nu tjänar 125 000 ru-
pier eller 750 dollar i månaden. Det kan 
jämföras med den ursprungliga månads-

H

Yasmeen Lari är en idérik kvinna med järn i många eldar. Projektet närmast 
hennes hjärta är den upphöjda lerugnen med det tillhörande lilla uteköket.

text Zofeen T Ebrahim

Yasmeen Lari säger att hon nu betalar för gamla synder som arkitekt. Foto: Heritage Foundation

Pakistan
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och en fjärdedel av landet, till följd av kraftiga monsunregn. Det 
var en av de värsta översvämningar som landet skådat på på 
årtionden och har jämförs med de massiva översvämningarna 
under slutet av 80- och 90-talet. 

– Det är en trippelkris: cykloner, corona och nu översväm-
ningar. Miljoner människor är drabbade av endera en, två eller 
alla tre av dem, sade Saleemul Huq, chef över International Cen-
tre for Climate Change and Development och verksam i tanke-
smedjan International Institute for Environment and Develop-
ment, under tiden då översvämningarna pågick.

Över tre miljoner människor drabbades av översvämningarna 
samtidigt som hundratusentals fortfarande var hårt utsatta till 
följd av cyklonerna som drabbade landet bara månader tidigare. 

– Översvämningarna har haft stora konsekvenser för jordbru-

ket. Det har lett till att flodbanker rasat och att människor har 
förlorat sina hem och landets infrastruktur har drabbats i stor 
utsträckning, säger Anna Guittet, humanitär rådgivare vid Sve-
riges ambassad i Dhaka.

Coronarestriktionerna hade, innan översvämningarna drabba-
de Bangladesh, resulterat i att många hade det tufft ekonomiskt. 
Anna Guittet menar att det socialt skyddsnät som funnits i lan-
det riskerar att inte klara sig i längden när är det inte bara en 
covidkris utan även en cyklon- och översvämningskris.

– I Cox’s Bazar [stad vid kusten i södra Bangladesh, reds anm] 
förlorade 70 procent av de arbetsföra sin inkomst till följd av 
covid och dess motåtgärder, säger Anna Guittet.

Översvämningar, cykloner och erosion är inte nytt för Bangla-
desh. Men frekvensen och kraften de slår till med är värre. 

– Det står väldigt klart att det är relaterat till klimatföränd-
ringarna. Cykloner och översvämningar är normalt, men magni-
tuden är inte normal. De är betydligt kraftigare, säger Saleemul 
Huq och förklarar att Amphan blev en supercyklon på grund av 
varmare ytvatten i Bengaliska viken som kunde kopplas till en 
högre temperatur. J

råvit rök väller fram när en medelålders man startar 
den gamla båtmotorn som sitter längst bak på en lång 
träbåt. Motorn rullar igång och motorns dån nästan 

dränks av det ständiga ljudet från Dhakas myllrande gator. Ak-
kas Ali Sheik sitter längs båtens reling med blicken riktad ner 
mot durken. Han sitter tyst tills en pojke kommer och ber om 
pengar för biljett för färden över Burigangafloden som delar 
Dhakas södra förorter från stadens äldre delar. 

Buriganga-floden är en avgrening från Brahmaputra som i sin 
tur har sin start vid Himalayas smältande glaciärer. Förgrening 
är en av hundratals som bildar det floddelta som sträcker sig ge-
nom det lågt liggande Bangladesh. I detta land, som ibland kallas 
flodernas land, har floderna egna rättigheter. Det betyder att en 
person som förstör eller gör åverkan på en flod kan ställas inför 
rätta för att ha skadat liv - då floden juridiskt anses ha rätt till liv. 

Samtidigt som Bangladesh vill hindra människans åverkan på 
floderna så påverkar floderna många av landets människor. Ak-
kas Ali Sheik är en av 68 000 som varje år tvingas att lämna sina 
hem till följd av erosion och flodernas utbredning. I dag hyr han 
ett rum i utkanten till Dhaka där han bor tillsammans med sin 
fru och 13-årige son. Varje dag åker han över floden till Dhakas 

äldre delar för att köra cykelriksha för att försörja sin familj. 
– Jag kom till Dhaka för drygt två månader sedan med min 

fru och ett av mina barn. Jag hade just förlorat mitt familjehem 
i floden i Naria och hade ingenting kvar, säger Akkas Ali Sheik. 

Bangladesh och vatten har en speciell relation. Vatten är en 
livsnödvändig substans som täcker omkring 75 procent av det 
odlingsbara landet – som består av risodlingar. Ris som är lan-
dets viktigaste råvara. Men vatten är samtidigt någonting som, 
utöver erosion, tvingar tusentals människor på flykt årligen till 
följd av översvämningar, en höjd havsnivå och cykloner. 

Mellan hösten 2019 och hösten 2020 har landet drabbats 
hårt av flera, på varandra följande, naturkatastrofer. Det började 
med cyklonen Bulbul under november 2019 som resulterade i 
tiotusentals helt förstörda hus och ännu fler skadade. Ett halv-
år senare, under maj 2020, drabbades landet av en ny cyklon 
– Amphan. Amphan definierades som en supercyklon och drab-
bade över en miljon människor i landet. Det skedde dessutom 
under en period då landet var under en nedstängning till följd 
av restriktioner mot det nya coronaviruset. 

Senare under sommaren översvämmades mellan en tredjedel 

Ser tillbaka på 
ett år fyllt av 
katastrofer

Bangladesh

G

Dubbla cykloner och den värsta översvämningen  
på årtionden – det senaste året har varit ett  
katastrofernas år för Bangladesh. Katastrofer som  
slår mot samhället och dess invånare på flera plan.

Akkas Ali Sheik tar ut sin cykelriksha från garaget inne i Dhakas gamla kvarter. Familjen är helt beroende av de pengar han cyklar hem med efter arbetsdagens slut. Foto: Troy Enekvist

text och foto Troy Enekvist

”Det är en trippel kris:  
cykloner, corona och nu  
översvämningar”
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Tjugoårsöversvämningarna har blivit femårsöversvämningar. 
Men trots att katastroferna blivit fler och i många fall kraftigare 
har dödssiffran till följd av katastroferna minskat.

– Vi har ett av de bästa systemen för att upptäcka, varna och 
evakuera människor från cykloner. På det sättet kan vi rädda 
många liv och dödstalen har gått ner, säger Saleemul Huq.

Men katastroferna som ses kopplade till klimatförändring-
arna drabbar invånarna hårt på andra plan än i rena dödsfall. 
Bangladesh är hårt utsatt för både de snabba och långsamma 
inverkningarna klimatförändringarna har. De långsamma hand-
lar bland annat om en stigande havsnivå som långsamt tar över 
landet och samtidigt gör landet sämre rustat för de snabba in-
verkningarna som handlar om bland annat översvämningar och 
cykloner – som kan förstöra någons hem på bara sekunder. 

Samtidigt som färre dör till följd av naturkatastrofer i dag så 
är förstörelsen av infrastruktur, odlingsmark, samhällen och ar-
betstillfällen stor. Och migrationen från landsbygden i Bangla-
desh är ett faktum som i fallet med Akkas Ali Sheik. 

– Vi kan förvänta oss en svår framtid. Vi kommer att ta oss 
ur den, men med stora svårigheter. Vi kommer att samtidigt gå 
tillbaka kraftigt i kampen mot att ta folk ur fattigdom till följd av 
detta, säger Saleemul Huq.

Akkas Ali Sheik rullar upp sin cykelriksha på ett tak i Dhaka. 
Under hela dagen har han kört runt människor fram och tillbaka 
längs de trånga gatorna under en tryckande hetta.

– Jag vill inte köra cykelriksha. Jag vill inte bo i Dhaka. Jag orkar 
inte mer, men jag måste. Mitt hjärta klarar inte mer, jag vill hem 
till min by. Men mitt hem finns inte kvar, säger Akkas Ali Sheik.

Akkas Ali Sheik hade vid intervjun inte tillräckligt med pengar 
för att hennes dotter skulle kunna flytta med dem till Dhaka. J 

– Cykloner händer varje år, men supercykloner är ovanliga.
Översvämningen som under sommaren resulterade i att en 

stor del av landet hamnade under vatten beskrivs som den vär-
sta på årtionden. Men det är även ett mönster som Saleemul 
Huq beskriver som allt oftare återkommande fenomen. 

 – Var tjugonde år brukar det ske en stor översvämning. Här i 
Bangladesh har vi dokumenterat översvämningarna hundratals 
år tillbaka i tiden, redan innan den brittiska perioden. De har 
visat att stora översvämningar generellt sker vart tjugonde år. 
Men under de senaste 20 åren är det här den femte stora över-
svämningen, säger Saleemul Huq.

Allt kraftigare monsunregn leder till värre översvämningar. 

FAKTA Dhakas befolkning ökar snabbt
Dhaka är Bangladeshs huvudstad sedan landet 
blev självständigt 1971. Befolkningen uppskattas 
2020 till 20,3 miljoner (2016 bodde 18,2 mil-
joner i Stor-Dhaka). Med 23 234 personer per 
kvadratkilometer är staden en av världens mest 
tätbefolkade. 1950 var befolkningen 336 000. 
Från 2015 har den ökat med 2,7 miljoner, vilket 
motsvarar en årlig ökning på 3,6 procent.
Källor: FN och UI/Landguiden

FAKTA Klimatförändringar och havsnivåhöjning i Bangladesh
Bangladesh har ungefär 165 miljoner invånare (2017). En tredjedel av 
invånarna riskerar till 2050 att tvingas flytta på grund av havsnivåhöj-
ning och floderosion, som uppskattas leda till att 17 procent av landet 
försvinner och 30 procent av matproduktionen. Samma år uppskattas 
befolkningen ha ökat till 250 miljoner.

Havsnivån globalt höjdes med i genomsnitt fem millimeter per år mellan 
åren 2014 och 2019. Mellan åren 2007 och 2016 höjdes den med fyra 
millimeter per år. I Sundarban har havsnivåhöjningen uppmätts dubbelt så 
hög. Höjningen beror till störst del på ökad glaciärsmältning.
Källor: UNDP, WMO, Världsbanken, IMF, Indian Institute of  Remote Sensing

Akkas Ali Sheik förlorade sitt 
hem och sin mark till följd av 
floderosionen i Naria. 
Foto: Troy Enekvist

”Jag vill inte köra cykelriksha. 
Jag vill inte bo i Dhaka. Jag  
orkar inte mer, men jag måste.”

Floden i Naria som för varje år tar allt mer mark på grund av floderosion. Foto: Troy Enekvist

Ön Gabura i södra Bangladesh  
efter cyklonen Bulbul i slutet av 2019.  

Cyklonen var den första av en rad svåra  
naturkatastrofer som drabbat landet. 

Foto: Troy Enekvist

Akkas Ali Sheik i Dhakas äldre delar. Varje dag flyttar omkring 2 000 människor till den snabbt växande staden. Foto: Troy Enekvist
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amjung, som ligger fyra-fem timmars bussfärd nordväst 
om huvudstaden Katmandu, är mest känd för att vara en 
utgångspunkt för många vandringsresor. På senaste åren 

har däremot flera av floderna i den natursköna regionen börjats 
utnyttjas för vattenkraft. Nepal har ett stort behov av att öka sin 
energiproduktion, men urinvånarna längs med de exploaterade 
vattendragen får ta konsekvenserna för landets utveckling.

Nepal har 59 erkända grupper av urinvånare, tillsammans 
utgör de en majoritet av befolkningen. Trots detta är de en mar-
ginaliserad grupp som har lite makt i det nepalesiska samhället 
som i praktiken styrs av högkastiga hinduer. Ursprungsbefolk-
ningen drabbas hårt av statens törst efter energi och utveckling.

Marshyangdi-floden var en gång en kraftigt forsande flod. Nu 
är den uppdämd med vattenkraftverk och fler ska det bli. I om-
rådet bor framförallt medlemmar ur gruppen Gurung, som är en 
av Nepals större grupper av urinvånare. De har använt floderna 
i området för fiske, jordbruk och religiösa ceremonier. Floderna 
i området är en viktig del av levebrödet och för deras andlighet 
och livsstil. Nu drabbas de hårt av kraftverken.

Jag besöker regionen tillsammans med två guider från 
människorättsorganisationen Lawyer’s Association for Human 
Rights of Nepalese Indigenous People (LAHUNIP) och åker ge-
nom en dal uppför en av floderna som ansluter till Marshyangdi. 
Vägen är skumpig och vi passerar byggarbetsplats efter byggar-
betsplats. Människorna vi pratar med längs med vägen klagar 
på det hänsynslösa utnyttjandet av floden. Oljud, damm, för-
störda hus och sinande brunnar. Det finns mycket att klaga på, 
och flera hushåll i dalen har fortfarande inte elektricitet själva.

De flesta vattenkraftverk byggs med tunnlar, vilket innebär att 
vattnet leds bort från floderna till en generator. Det naturliga 
flödet i floderna blir alltså kraftigt minskat, och vattnet forsar 
istället i ett stålrör som inte bevattnar närområdet. Detta på-
verkar givetvis dem som lever vid och av floderna. De jag pratar 
med berättar att fisken har försvunnit från bifloden, brunnar 
har sinat i området och det måste grävas fram nya bevattnings-
kanaler till jordbruksmarken. Vi passerar många fält som är ut-
torkade och det är nu ett grått och torrt landskap.

Nepals många floder som rinner ner från Himalayas glaciärer, 
är en stor resurs för ett land som dels behöver energi, men ock-

så behöver inkomster från försäljning av el till grannländer. Från 
Lamjung planeras en högspänningsledning att dras genom Ne-
pal till den indiska gränsen, så att både Indien och Bangladesh 
kan ta del av flodernas energi.

Enligt Wikipedia byggs just nu 24 nya vattenkraftverk i Nepal, 
ett tillskott till de 34 som redan är igång. Det finns ytterligare 
en lång lista på planerade projekt. Enligt Nepals energimyndig-
het har landet ett behov av 2379 MW år 2022. Behovet kommer 
stiga till 4280 MW år 2030 i dagens normalökning. Om hela 
befolkningen ska få pålitlig tillgång till el 24 timmar om dygnet 
behövs däremot 2744 MW år 2022 och 5371 MW år 2030.

Vattenkraftverken är en stor del av myndigheternas utveck-
lingsplaner. Däremot så får inte alla delar av befolkningen ta del 

av utvecklingen. Det blir tydligt hur ursprungsbefolkningens be-
hov inte tas i beaktande i denna process. Speciellt när det bara 
är de större städerna och de redan priviligierade som får ta del 
av flodernas rikedomar. I Katmandu lyser nu lamporna starkare 
oftast 24 timmar om dygnet, men i Lamjung sinar brunnarna.

Ordförande för den nationella paraplyorganisationen Nepal Fe-
deration of Indigenous Nationalities, Govinda Chantyal, kallade 
det i ett samtal i februari ett kulturellt folkmord. Nepal framhä-
ver sin kulturella rikedom, men bara i exotifierande broschyrer 
när det passar turistindustrin. I de flesta fall, inskränks de kul-
turella minoriteternas rättigheter som istället måste anpassa 
sig efter den hinduiska normen.

Nepal genomgår en demokratiseringsprocess sedan inbör-
deskrigets slut 2006, därför förnyades landets konstitution 
2015. I den står det att landet är sekulärt, men regelverket är 
fortfarande anpassat efter hinduiska värderingar. Till exempel 
är det förbjudet att slakta kor och äta nötkött, och det rynkas 
på näsan åt att använda alkohol. Vilket återigen drabbar landets 
ursprungsbefolkningar, varav många använder nötkreatur och 
dess kött samt alkohol i sina ritualer och festligheter.

Den centrala hinduiska kulturen är normen i det nepalesiska 
samhället, och de som inte passar in får stryka på foten. 

Myndigheter och företag tvekar inte att tvinga undan 
människor från sina hem och leverne, när det doftar pengar och 
utveckling. Människor och hela byar har blivit tvångsförflyttade, 
på grund av att vattenkraftverk och fabriker byggs runt om i lan-
det. Nästan alla fall drabbar människor som tillhör grupper från 
ursprungsbefolkningen.

Personerna jag pratar med i Lamjung är inte bara upprörda för 
den stora påverkan vattenkraftverken har på deras omgivning. 
De är också oroliga för jordbävningar. Om dammarna skadas av 
en jordbävning eller efterföljande jordskred kan de brista och de 
ansamlade vattenmassorna forsa okontrollerat nerför bergslutt-
ningarna. Det kan få förödande konsekvenser nedströms. 

Dalen i Lamjung visar tydligt att ursprungsbefolkningen inte 
har något att säga till om, och att deras rättigheter till land, na-
turresurser och att bibehålla sina seder och traditioner inte är 
prioriterat av myndigheterna.

När floden försvinner, försvinner möjligheterna att bo kvar 
och leva av och med naturen. J

Uttorkade floder och dränerad  
kultur men flöde i statskassan

Nepal

L

Nepal har stora vattenresurser och ett behov av energi. Vattenkraft byggs ut 
i snabb takt. Det får följder för människor som lever vid floderna. När några 
släcker törsten efter energi och pengar drabbas ursprungsbefolkningen. Ett grovt vattenrör leder 

vattnet bort från floden, 
genom dalen och ner till 
turbinen i vattenkraftverket. 
Foto: Henrik Schedintext och foto Henrik Schedin

”Myndigheter och företag 
tvekar inte att tvinga undan 
människor från sina hem och 
leverne när det doftar pengar”

Sunita är bosatt i Lamjung. Foto: Henrik Schedin 
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fall, följt av störtfloder (flash flood på eng-
elska) och översvämningar. Översväm-
ningar kopplade till klimatförändringar 
blir både värre och vanligare och orsakar 
I kombination med fuskbyggen och dåligt 
planerad stadsutveckling stor skada varje 
monsunsäsong.

I staden Hetauda, vid foten av Churia-ber-
gen, har översvämning av floden Karra 
varit en återkommande fråga under de 
senaste åren. Stora arealer skog i området 
har avverkats och sediment rinner från 
bergen och fyller flodbäddar och slätter 
nedströms, ofta med allvarliga konsekven-
ser. I Hetauda har ett samhälle vuxit fram 
i den för översvämningar utsatta regionen 
norr om Karra, som saknar ordentlig drä-
nering och avrinning. När Karra svämmar 
över och vattnet inte hittar ett utflöde över-
svämmas bebyggelsen, ofta i flera dagar.

Rajesh Baniya, ordföranden Hetaudas 
stadsnämnd, säger att de inte har ett var-
ningssystem för översvämningar. I nulä-
get tittar de på väderprognoser och över-
vakar nivån okulärt på Karra River från 
bron, varefter de ringer in räddningsin-
satserna vid översvämning. De har inte 
ens livbåtar eller flytvästar. Istället an-
vänds slangar från däck för att rädda 
människor från översvämmade områden.

För att tillräckligt förbereda sig för 
översvämningar och undvika maximala 
skador, behöver lokalsamhällen och re-
geringar effektivare och mer detaljerade 
väderprognoser, och möjligheter att ock-
så göra något med denna information.

När det gäller hastiga översvämning-
ar är förberedelser svårare att göra, på 
grund av att just katastrofer karaktärise-
ras av oberäknelighet. Därför bör all ny 
utveckling av infrastruktur planeras med 

riskerna för extrem nederbörd och efter-
följande jordskred i åtanke.

Med vissa framsteg i system för tidiga 
varningar, som att koppla samman sam-
hällen uppströms och nedströms via sms 
och frekventa väderprognoser på statlig 
radio, har olyckor som är relaterade till 
regnoväder minskat i viss mån. Men den 
stora utmaningen att skydda infrastruk-
tur och människors levebröd återstår.

Med tanke på att extrem nederbörd 
ökar och troligtvis kommer att förvärras, 
får snabb återställning av ekosystem och 
innovativ översvämningshantering en ny 
betydelse i en varmare värld. Från och 
med nu verkar hantering av översväm-
ningsrisker i Nepal huvudsakligen vara 
att bygga flodvallar. När nederbördens 
intensitet ökar i framtiden kommer detta 
att vara otillräckligt, som det redan är i 
många delar av världen.

År 2018 identifierade Global Climate 
Risk Index-rapporten Japan som det land 
som drabbats mest av extremt väder, till 
exempel extrem värme, regn, och starka 
tyfoner. När ett land som är så avancerat 
och förberett som Japan inte kan hantera 
översvämningar har länder med mindre 
teknik och resurser allvarliga begräns-
ningar när det gäller kapaciteten för an-
passning.

Att i nuläget flytta på drabbade samhäll-
en är lika opraktiska som att bygga vallar 
för att skydda dem mot vattenmassorna. 
Framöver bör istället att skydda försörj-
ningen och ekonomisk aktivitet utan att 
störa människors och ekosystemens liv 
vara det viktigaste företaget för länder 
som står inför ökad översvämningsrisk. 
Annars kommer återkommande natur-

katastrofer att få en betydande kostnad 
och hindra den globala utvecklingen, fat-
tigdomsbekämpning och social rörlighet 
uppåt.

Under det senaste decenniet har kli-
matförändringarna lett till att extrema 
väderhändelser blivit vanligt förekom-
mande. De blir både mycket värre i inten-
sitet och kommer allt oftare. En av den 
mest synliga klimatpåverkan har varit en 
ökning av nederbörd och översvämningar 
i samband med monsunen. Genom att det 
råder brist på beredskap och att lämpliga 
förebyggande åtgärder inte har vidtagits 
som skulle kunna minska risken för kata-
strofer är det en uppenbar risk att miljon-
tals människors förlorar sin försörjning. 

Enbart 2019 kostade oväder som orsa-
kade katastrofer med materiell förstörel-
se som följd mer än 100 miljarder dollar 
runt om i världen. Monsunen 2020 har 
drivit fyra miljoner människor i Indien, 
Nepal och Bangladesh på flykt.

Under de senaste åren har utsläpps-
minskningar varit i centrum för diskus-
sioner om klimatet. Medan det nuvarande 
tillståndet av för sent vidtagna åtgärder 
har anpassningen blivit mer kritisk för 
många länder i Sydasien där klimatpå-
verkan redan är påtaglig. Klimatföränd-
ringarna ger i regionen varje år upphov 
till mängder av dödsfall och skador för 
miljarder. För ett decennium sedan var 
lindring av konsekvenserna en pressande 
angelägenhet. Idag krävs radikala åtgär-
der för att mildra effekterna av översväm-
ningar. Förberedelser, anpassning och 
motståndskraft inför klimatförändringar-
na är nyckeln till en säkrad framtid. J

Översättning: Henrik Schedin

angita Balami, en sörjande mamma, 
står på vägen i en avlägsen by som 
heter Ghartikhola strax söder om 

Katmandu. Hon tittar på den bäck som 
drog ut hennes dotter till döds under 
monsunen 2019 några månader tidigare.

Vinterkvällen då jag träffade henne  
sipprade knappt bäcken fram. Men den 
ödesdigra eftermiddagen i juli kom en 
häftig störtflod som var kraftig nog att dra 
bort hennes dotter och flickans farbror. 

Farbrorn överlevde, men tonårsdottern 
hittades död 200 meter nedströms. Situa-
tionen är inte ovanlig, varken i Nepal eller i 
Sydasien. År 2019 krävde översvämningar 
och katastrofer i samband med monsunen 
minst 117 liv i Nepal. År 2020 har  170 per-
soner dödats av monsunen och 53 saknas.

Översvämningar är inte något nytt i Ne-
pal. Landet har över 6000 floder, bäckar 
och bifloder som slingrar sig ner för berg-

sluttningarna och mynnar ut i Terai, södra 
Nepals slättmark. Översvämningar i han-
terbara proportioner är bra för markens 
bördighet och tillförseln fyller på grund-
vattnet. Däremot, när vattennivån går ut-
över den anpassningsbara kapaciteten för 
samhället och ekosystemen, orsakar det 
stor förödelse och omfattande förstörelse.

I Nepal medför extrem nederbörd var-
je år dussintals större jordskred. Det är 
främsta orsaken till regnrelaterade döds-

Nepaleser i utsatt läge

Nepal

S

I Nepal slår effekter av klimatförändringarna hårt och plötsligt och blir myck-
et smärtsamma. Regnskurar kan ge upphov till plötsliga, häftiga störtfloder 
i små vattendrag. Förebyggande åtgärder kan rädda liv i bergslandet. Men 
nepalesiska myndigheter står handfallna i försöken att mildra konsekvenser-
na och anpassa sig till ett varmare klimat med fler översvämningar. Floden Karra rinner genom Hetauda och kan ställa till stor skada för stadens befolkning  

och ledning. Foto: Deej Phillips

text Neelima Valangi

Sangita Balmati blickar ut över den bäck som 
förvandlades till en störtflod och drog med sig 
sin familj. Foto: Bijayabar Pradhan

Översvämmad väg i dalgång i Nepal.  
Foto: Dzianis Rakhuba /Shutterstock
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relaterade faktorer ser inte nödvändigtvis 
sambandet. Men det sker definitivt en för-
ändring. Fler människor bryr sig om djur-
skydd och ser ett behov av miljöskydd.

Ibland uppstår en kollision mellan lokala 
intressen, som involverar både ekono-
miska och politiska intressen, där lokala 
politiker kan dra nytta, ett exempel är 
utvinning av sand för byggindustrin.

– Det är synd att det är så. Jag refererar 
inte till något särskilt parti eller regering. 
Det kan involvera politiker eller människor 

som har makt att påverka i större skala. 
Vanligt folk kan inte göra mycket utan stöd 
från någon som är mäktigare. Vi borde ha 
talat om detta och gjort något för 20 eller 
30 år sedan. Nu måste vi göra det. Om inte 
kan det vara för sent att skydda det vi har.

Befolkningen har också vuxit.
– Ja, men det är inte för att befolkningen 

i Sri Lanka har vuxit som vi behöver göra 
detta. Det som har gjorts har inte kopplats 
till nyttan för folket. För det mesta är mil-
jön inte en prioritet och det planeras inte 

för att skydda till exempel elefanter och 
gröna korridorer där de kan röra sig. Vi har 
miljöfrågor, naturskydd och till och med 
frågor som rör människor att prioritera 
men det har inte skett. Det är främsta or-
saken. Utvecklingen har pågått i många år.

Nyligen publicerade du en uppdatering 
på FB om olaglig skogsavverkning och 
en annan om elefanter som letade efter 
föda på en soptipp. Läsare reagerar och 
kommenterar, men ser du också att det 
ger förändringar i verkliga livet? Lyssnar 
lokala myndigheter eller regeringen på 
aktivister och organisationer?

– Ibland, ja, när många människor är 
aktiva, leder det till förändring. Vissa är 
mycket aktiva när det gäller att rädda 
hundar. Även presidenten agerade nyligen 
när det gällde utauktionering av polis- 
hundar. Så ibland fungerar det. Det gäller 
alla regeringar. Om det ges adekvat feed-
back och en dialog sker så är det möjligt.

Och alla använder sociala medier.
– Många gör det, och på lite olika sätt. 

Vissa mer aggressivt. Jag gör vanligen inte 
så. Men vissa är effektiva. Om de används 
på rätt sätt är det en metod att nå ut.

När det gäller kraftig nederbörd och stor-
mar å ena sidan och torka å andra sidan, 
sker en ökning av antal och magnitud?

– Ja, jag har personligen sett det. De se-
naste fem åren har jag varit aktiv i att vara 
ute och hjälpt människor och räddat djur 
vid naturkatastrofer. Vår organisation var 
fysiskt där ute. De två sista översväm-
ningarna var riktigt allvarliga. Och vi har 
haft massiva jordskred under de senaste 
fem åren och flera översvämningar, men 
också svår torka. Människor hade inte en 
droppe regn på flera månader. De kunde 
inte odla grödor på två-tre år. Det skiftar 
från mycket torrt till för mycket vatten. 
Det påverkar jordbruket.

Och det är torrare och varmare i norr?
– Ja, från mitten till norr. Mer än i ber-

gen och i öns västra del. Det kallas också 
”det torra landet”. Många platser påverkas 
fortfarande. 

edan ett par år tillbaka är Otara  
Gunewardene Sveriges honorär-
konsul i Sri Lanka. På ön är hon 

känd som varuhuset Odels grundare. Hon 
startade i liten skala 1989 med en affär och 
arbetade parallellt som fotomodell. När 
hon sålde företaget var det börsnoterat 
och hade 1000 anställda på 15-16 platser.

Gunewardene, som är utbildad biolog, 
brann för att rädda gatuhundar och hade 
då redan startat organisationen Embark 
som arbetar aktivt för hundarnas väl och 
Otara Foundation, som ser brett på miljö-
frågor och sponsrar olika projekt.

– Redan vid Odel startade jag projekt 
och kampanjer kring miljömedvetenhet 
och djurens välmående och naturskydd. 
Genom att många människor kom till varu- 
husen tog de till sig dessa berättelser, be-
rättade Gunewardene vid första intervju-
tillfället, i Colombo i november 2019.

Hon underströk då att det hon verkli-
gen brinner för är miljö och djurskydd, en 
passion redan från barnsben.

– Företagandet startade med att jag sål-
de t-tröjor för att samla in pengar för att 
hjälpa till att bevara elefanter, ett arbete 
som gjordes av en myndighet här. Det har 
alltid legat nära mitt hjärta. Jag tror värl-
den behöver passion för miljöfrågorna.

Gunewardene har prisats för positivt 
ledarskap som lyfter upp individerna, vil-
ket många av hennes anställda vittnat om.

– Jag försöker skapa medvetenhet och 
göra vad jag kan för att förändra och bidra 
till positiva förändringar, djurskydd eller 
att ta itu med klimatförändringar, munt-
ligt eller på något sätt som jag kan stödja. 
Det är något jag brinner mycket för. Det 

är något jag tror måste prioriteras i allt 
vi gör. Det måste vara tydligt. Vi måste 
tänka på vad vi har gjort mot det globala 
klimatet och miljön och det försvinnande 
djurlivet. Vi kan förändra oss, och jag tror 
att vi kan leva i harmoni med naturen och 
i en balans med tillvaron, sa Otara Gu-
newardene i november 2019.

Vid den tiden började Sri Lankas sarga-
de turismnäring se en återhämtning efter 
terrordåden den 21 april 2019, som var 
riktade mot påskfirande öbor och utländ-
ska turister. Drygt 260 människor döda-
des och över 500 skadades av de bomber 
som en islamistisk terrorgrupp sprängde.

När vi pratas vid över en videolänk i 
september 2020 är Sri Lankas internatio-
nella flygplats fortfarande stängd. Corona-
pandemin slår hårt mot landets ekonomi. 
Nu kanske det finns tid och intresse att ta 
itu med miljörelaterade frågor på ön.

Som viktiga miljöfrågor i Sri Lanka näm-
ner Wikipedia ”avskogning, förstörelse 
av mangrove, korallrev och jord, luftför-
oreningar, vattenföroreningar, avfalls-
hantering och överfiske”. Det finns också 
en artikel om ”klimatförändringar i Sri 
Lanka”. Vad tänker du kring dessa?

– Under åren har alla dessa områden 
påverkats i Sri Lanka. Luften är inte så 
illa. För ett halvt år sedan var det ganska 
dålig luft, då en del kom ner från Indien. 
Men luftföroreningarna här är inte extre-
ma som i andra delar av Sydasien. Det är 
sämre för fisket och jordbruket har påver-
kats på grund av brist på vatten. Och det 
sker alldeles för mycket avskogning. Det 

finns problem med mark och förorenat 
vatten och förorenade brunnar som kan 
kopplas till njursjukdom och cancer. Ned-
skräpning av stränder ökar också. Globala 
problem påverkar oss också, till exempel 
stigande havsnivåer. I vissa kustområden 
kommer vatten ibland till vägarna. I några 
områden måste de bygga höga murar som 
skydd mot havet, så det är en förändring.

Ser människor detta och noterar det i 
sina liv?

– Jag var i Arugam Bay för några veckor 
sedan och där kom vattnet in till hotellet. 
De var tvungna att lägga sandsäckar, efter-
som det kom in i restaurangen. Kokospal-
mer hade fallit på grund av att marken var 
underminerad. Det här är nytt, det hade 
aldrig hänt förut. Så förändringar sker.

Du har en enorm plattform som influen-
cer, med miljoner följare på sociala me-
dier. Ser du att människor i allmänhet är 
intresserade av miljöfrågor?

– Ärligt talat har det märkts de senas-
te åren att människor är mer bekymrade. 
Särskilt den yngre generationen. Många 
uttrycker att de inte vill att avskogning 
ska äga rum och är även engagerade i an-
dra miljöfrågor. De vill göra något för att 
stoppa förstörelse. Å andra sidan ser vi 
att avskogning ökar och att områden som 
är känsliga för miljön förstörs. Utveckling 
av infrastruktur går inte hand i hand med 
miljöskydd. De ses inte som en helhet. Fler 
människor är oroliga. Många drabbas, 
särskilt inom jordbruket. Och de som har 
hotell i kustområden ser uppenbarligen en 
förändring. Vissa som blir sjuka av miljö-

Sri Lanka

S

Sveriges honorärkonsul i Sri Lanka, Otara Gunewardene, är känd på ön 
som varuhuset Odels grundare. Som utbildad biolog valde hon att arbeta 
med det som ligger henne varmast om hjärtat – skyddet för djur och natur.

Entreprenören som brinner för  
skydd av djur och natur på ön

text och foto Johan Mikaelsson

Otara Gunewardene med en räddad hund vid Embarks kontor i Colombo. Foto: Johan Mikaelsson
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Vidtas åtgärder eller sker initiativ för att 
klara effekter av det varmare klimatet, 
exempelvis för jordbrukare vid torka?

– Det finns projekt för att restaurera 
dammar så att de kan hålla vattnet bätt-
re. Vatten kan transporteras i kanaler 
till torrare områden. Men långsiktiga åt-
gärder saknas. Skog sägs täcka cirka 20 
procent av ön, men förmodligen är det 
lägre. Varje regering säger att de vill öka 
till 30 eller till och med 40 procent. Men 
det planteras inte tillräckligt och det tas 
inte riktigt starka initiativ för att skydda 
den skog som finns. Vi bor på en ö och vi 
behöver ett visst skogsområde för att få 
regn som fyller floderna. De flesta floder 
har mycket mindre vatten än tidigare. Det 
är ett bekymmer.

När skog försvinner blir det ännu torrare.
– Ja. Under kungarikenas era skyddades 

skogarna. Redan vid den tiden såg ledar-
na sambanden, att skogarna behövdes för 
att ge regn och färskvatten till Sri Lanka. 
Därför fick ingen röra dem. Det tänkandet 
har gått förlorat. Vi behöver mer skog!

Finns det andra projekt, initiativ och idé-
er som är värda att nämna? Kan teknik, 
biologi, ekologi och ekonomiska intres-
sen interagera för att främja en hållbar 
utveckling? Den tidigare presidenten ta-
lade också om skogsplantering.

– Det är inte så att vi väntar på att trä-
den ska växa. Träden finns inte där för att 

växa. Bara mindre projekt. Jag ser nyhets-
klipp från andra länder, där det planteras 
två eller tre miljarder träd. Vi ser en hel 
del i andra länder. Här finns restaure-
ringsprojekt för mangroveskog och upp-
rensning av floder. Vissa planteringspro-
jekt görs, både privata initiativ och några 
mindre regeringsprojekt. Det är bättre än 
ingenting. Men mer måste hända.

På tio års sikt, tror du att människor i Sri 
Lanka och till och med autorikshaförare, 
kör elektriska fordon som drivs av batte-
rier laddade från solpaneler, istället för 
nuvarande fossildrivna fordon? Vilka mål 
har Sri Lanka när det gäller utsläpp?

– Det talas inte mycket om det just nu. 
Kanske kan de göra något om två-tre år. 
En förändring sker, men under corona-
pandemin stoppades all import tillfälligt.

Vad händer med ekonomin nu?
– Landet måste sakta ner på grund av 

alla lån. Nu saknas inkomster från textil-
industrin och turismsektorn. Människor 
som arbetar utomlands var tvungna att 
komma tillbaka och fortfarande väntar 
50 000. Tidigare skickade de hem pengar.

Det finns en federation för miljöorgani-
sationer i Sri Lanka. Kan dessa organisa-
tioner driva på en förändring i Sri Lanka?

– Ja, FEO, Federation of Environmental 
Organizations, finns där. Vi har Rainforest 
Protectors, Center for Environmental Jus-

tice, Protect Sri Lanka, EFL, World Nature 
Protection Society och Reforest Sri Lanka. 
Det är de mest kända. De har personal 
som arbetar heltid, men är inte stora or-
ganisationer. Men de kan påverka. Vissa 
driver domstolsärenden och har lyckats 
rädda några saker. De arbetar för landets 
bästa, för naturen. Det är ett hårt arbete.

Finns det några som arbetar med proble-
met med plast i havet?

– Jag såg en video igår, där en skärm 
lagts där en flod mynnar ut i havet. Mycket 
plast kommer från kanaler och floder. Det 
sker inte mycket, även om det är akut be-
hov. Och stormarknader måste hitta miljö-

mässiga sätt. Vissa affärer förändras, men 
det räcker inte. Föroreningar förvärras på 
många ställen, inte överallt, men plastflas-
kor för engångsbruk är ett problem.

Det finns påfyllningsbara flaskor.
– Det händer inte mycket kring det. Vi 

har heller inte det fantastiska insamlings-
system som ni har i er del av världen.

Men återvinning är väl en affärsmöjlighet?
– Vissa människor har försökt, men det 

har inte varit ekonomiskt lönsamt. Någon 
har börjat med återvinning av flaskor och  
importerade en maskin. Problemet är att 
insamlingen inte är tillräcklig och trans-
porterna. Plastpåsar förbjöds, men sedan 
upphävdes beslutet efter ett par månader. 
Här ger de extra påsar, när de egentligen 
borde uppmana kunder att ta med egna.

Den nuvarande regeringen och ministrar-
na har börjat arbeta i slutet av augusti. 
Parlamentsvalet försenades och under 
coronapandemin var parlamentet stängt i 
väntan på att valet skulle hållas i augusti. 

President Gotabaya Rajapaksa tillträd-
de i november 2019 och har alltså inte 
heller varit på plats särskilt länge.

Politiken har ofta handlat om att hantera  
interna konflikter, både väpnade och poli-
tiska. Och ekonomiska intressen ges, som 
överallt i världen, störst betydelse. Ledare 
har prioriterat infrastrukturprojekt, som 
kan ge pengar och sysselsättning, men säl-
lan genomsyras av miljötänkande.

Vad är huvudintrycket hos de nuvarande 
politiska ledarna och de före dessa, och 
deras uppmaningar att göra något när 
det gäller de brinnande frågorna i sam-
band med klimatförändringar och andra 
miljöfrågor i Sri Lanka? Gör de tillräckligt 
och lyssnar de på miljöaktivister?

– Det händer inte så mycket. Tyvärr har 
avskogningen ökat de senaste månaderna. 
De har hittills inte tagit en stark ställning 
för miljön. Jag hoppas att de kommer att 
fokusera på det snart.

Finns det några ledamöter i parlamentet 
som särskilt driver miljöfrågor?

– Nej.

Och det finns bara 12 kvinnor i parla-
mentet, vilket är ett mycket lågt antal. 
I Pakistan är det till exempel nästan 30 
procent. Varför tror du att det är så?

– Ja, det är väldigt lågt. Det beror på 
systemet. Vi vill inte vara en del av det 
nuvarande klimatet i politiken. Det är hu-
vudorsaken. Även om det finns många bra 
kvinnor som skulle kunna vara där.

Är det så att politiken inte öppnat dör-
rarna eller har de inte velat?

– Det är en kombination, skulle jag säga.

Och nu kan miljöfrågor hamna utanför 
dagordningen?

– Jag tänkte att det nu skulle bli ett bra 
tillfälle att göra något för miljön – att foku-
sera och göra det till ett prioriterat område 
och att vända den negativa trenden. Miljön 
har enorm inverkan på ekonomin. Många 
ser det inte. De har inte den typen av tåla-
mod, eftersom det inte ger omedelbara re-
sultat. De ser mest till snabba resultat som 
kan orska långsiktig negativ miljöpverkan. 
När det gäller miljön finns mindre lust.

Hur är det med mediernas intresse för 
miljöfrågor?

– De rapporterar mycket. Vissa gör också 
egen undersökande journalistik för att av-
slöja avskogning och andra projekt som or-
sakar allvarliga skador på miljön. De täck-
er och har nyheter om olika miljöfrågor. 
Och fler människor kan se vad som händer 
och kan fatta sina egna beslut och bedöma  
situationen. J

Otara Gunewardene vill driva miljöfrågor  
i Sri Lanka. Foto: Johan Mikaelsson

”Vi bor på en ö som behöver en viss yta 
skog för att få regn, som fyller floderna.”

I juli 2020 drabbades norra Sri Lanka åter av svår torka, 
med vattenbrist som följd. På senare år har ön drabbats av 
såväl långa torrperioder som svåra översvämningar.

Efter extrem torka både 2016 (den värsta på 40 år) och 
2017 övergav många risbönder sin mark. Tillfälliga arbeten 
i städerna ger små inkomster. Men de ofta skuldsatta 
bönderna litar inte längre på den livgivande nederbörden. 
FN-organ varnar för att klimatkriser kan leda till matbrist.

Hållbara odlingsmetoder och bevarande av skog och ny- 
plantering är centralt för att torrperioderna inte ska bli värre 
Lalith Kumar är projektledare i Ratnapura vid TSHDA, en 
myndighet som är ansvarig för småskaliga teodlare:

– Vi har börjat utbilda småodlare i hållbara metoder 
som är enkla men effektiva. Vi hjälper dem att avgöra vilket 
ogräs som måste rensas bort. Detta används sedan för att 
täcka marken och bevara fuktigheten, säger han till IPS.

Exporten av te är viktig för landet och ger 2,5 miljoner 
öbor arbete i plantage, fabriker och för privata teodlare.

Sydasien/Amantha Perera/IPS

Allt oftare extremvärme i Sri Lanka Öns elefanter i skottgluggen
I Sri Lanka fastnar allehanda vilt i snaror eller 
skjuts i djungler och skogar. I april fastnade en 
ovanlig svart leopard i en snara och avled sena-
re. Händelsen väckte avsky bland allmänheten.

Groundviews rapporterar att regeringen 2020 
delar ut 5000 gevär till bybor, att användas för att 
skjuta mot elefanter. Uppemot 80 människor och 
över 250 elefanter dödas varje år i konflikten. De 
stora däggdjuren får djupa sår som infekteras och 
de går sedan en plågsam död till mötes. Elefanten 
är vid sidan av lejonet (utdött på ön) en national-
symbol, och används också vid processioner.

Miljöförsvarare larmar om olagliga vägbyg-
gen, avverkning, markanvändning, sandbrytning 
och förstörelse av korallrev. Regnskog, djurliv 
och vattenkällor hotas. Lagen National Environ-
ment Act (NEA) nr 47 från 1980 finns, liksom en 
central miljömyndighet som ska säkerställa att 
landets naturresurser skyddas.           Sydasien

Foto:  
Galushko Sergey  
/Shutterstock

Foto:  
Amantha Perera 

/IPS
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förhindra oplanerad uttömning av vatten-
resurser och för att hantera konkurrens 
om vattenresurser måste en förändring 
ske. Därför bör regeringen genomföra ett 
system för övervakning av vattenlicenser 
och kontrollera all offentlig, industriell, 
och kommersiell användning samt be-
vattningssystem.

En undersökning av Kabulfloden visar att 
de djupa underjordiska vattenkällorna 
inte är tillräckliga för att tillgodose in-
vånarna och uppfylla jordbrukets behov. 
Smältvatten från bergen, som matar flod-
systemet, smälter tidigare på grund av 
klimatförändringar. Det innebär mindre 
vatten under sommarmånaderna när det 
behövs som mest.

Afghanistans vattenkris kommer ound-
vikligen att få konsekvenser. Konflikter om 

vattentillgång har redan brutit ut i flera 
områden. Framtida brist på dricksvatten  
är det som afghaner är mest oroliga över.

Enligt biståndsorganisationen Oxfam 
ökar konkurrensen om vatten både på 
landsbygden och i städer. Det leder till 
ökade spänningar och våld. Enligt organi-
sationen handlar 43 procent av de lokala 
konflikterna i landet om vattentillgångar.

Förra året dödades två män efter att ha 
ertappats med att försöka stjäla vatten 
från floden Paghman i Kabulprovinsen. 
Männens familjer och de drabbades famil-
jer började bråka. Slagsmål bröt ut mellan 
människor beväpnade med knivar. Konflik-
ten löstes först när familjeöverhuvudena 
hittade ett nytt sätt att fördela vattnet från 
floden som försörjer 20 byar med vatten.

Projekt införs för att förbättra den 
framtida situationen. Det sker bland annat 

genom den av Indien finansierade, Friend-
ship Dam  i Heratprovinsen, som invigdes 
2016 av Afghanistans president Ashraf 
Ghani och Indiens premiärminister Ma-
hendra Modi. Dammen förväntas bevattna 
över 80 000 hektar mark och förse tusen-
tals hem i den västafghanska provinsen 
med el. Mer måste dock göras. 

Politiska lösningar som kan främja effek-
tiviteten för vattenanvändning på konsu-
mentnivå genom återvinning, avlopps-
hantering och vattenrening bör införas. 
Staten måste ansvara för effektivare an-
vändning av ytvatten och övervakning av 
metoder för utvinning av grundvatten. 
Dessutom bör allmänhetens medveten-
het öka i hela landet kring problemet och 
lösningar. J

Översättning: Henrik Schedin

rundvattnet är en av de viktigaste 
naturresurserna i alla länder. Af-
ghanistans speciella geografiska 

kännetecken, med höjdskillnaderna mel-
lan låglandet och höglandet, har skapat 
mycket goda förhållanden för filtrering 
av grundvatten. De renaste reserverna 
av markvatten finns i kvartära sediment, 
som är de mest effektiva sedimenten för 
rening av vatten och en av de rikaste käl-
lorna till grundvatten i Afghanistan. 

Med tanke på dessa hydrogeologiska 
förhållanden, är en av de viktigaste käl-
lorna till grundvattenbildning i landet fil-
trerad nederbörd och ytvatten. På vintern 
och våren, när nederbörden är högre, till-

för det grundvattenreserver, vilket sedan 
användas under resten av året.

Ju mer nederbörd – desto högre nivåer 
på grundvattnet. När nederbörden mins-
kar lider landet av svår brist på grund-
vatten. I och med en minskad nederbörd i 
Afghanistan de senaste åren, tillsammans 
med en befolkningstillväxt och urbani-
sering, har grundvattennivåerna sjunkit 

avsevärt. Särskilt i de stora städerna an-
vänds grundvatten för människors dagli-
ga behov. I städer och provinser används 
även grundvatten för bevattning av jord-
bruksmark och odlingar eftersom ytvat-
tenreserverna ofta är otillräckliga. Följden 
blir skador som inte går att reparera.

Därmed har grundvattennivåerna i lan-
dets större städer, inklusive Kabul, Kan-
dahar, Helmand, Nangarhar och Farah 
sjunkit under de senaste åren och bedöms 
nu ha en negativ balans. Från reserverna 
utvinns förutom industriell användning, 
även bevattning av stadsparker och bygg-
arbetsplatser.

Kabul är en av de snabbast växande 
städerna i världen, och förväntas nå en 
befolkning på mer än 9 miljoner år 2050. 
Tusentals människor söker sig årligen till 
huvudstaden. I och med konflikten med 
USA har en särskild ökning skett efter 
2001. Invånarna i Kabul använder cirka 
40 liter vatten varje dag, mycket mindre 
än de flesta andra asiatiska städer, men 
efterfrågan förväntas öka i takt med att 
befolkningen ökar.

Människor som flyttar till Kabul hoppas 
på bättre jobb och fler karriärmöjligheter. 
Folk söker sig till staden på grund av brist 
på säkerhet och rättvisa på landsbygden, 
trots den höga våldsnivån i huvudstaden. 
Även återvändande flyktingar, mestadels 
från grannländerna, ansluter sig till den 
växande befolkningen i Kabul.

Oavsett varför de bor i Kabul, borde 
stadens invånare, och specifikt ministe-
riet för energi och vatten, vara oroliga för 
den hårda konkurrensen om krympande 
resurser.

Staden kämpar nu för att möta invånarnas 
vattenbehov. Även om det finns många 
skäl till brist på grundvatten i Kabul, är 
den huvudsaklig orsaken den överdrivna 
och oplanerade användningen från både 
hushåll och företag.

Enligt U.S. Geological Survey sjönk 
grundvattennivån i Kabul med i genom-
snitt 1,5 meter per år mellan 2004 och 
2012. Brist på effektiv reglering och 
överskottspumpning har orsakat tusen-
tals brunnar att sina, vilket då kräver 
fördjupning eller utbyte. För att undvika 
ytterligare minskning av grundvattnet, 

Grundvattnet 
mitt i konflikten

Afghanistan

G

Vattenkällor är en förutsättning för överlevnad, 
så även i Afghanistan. Ökad användning och  
bristande kontroll leder till brist och konflikter. 
Sharif  Safi undersöker läget i de afghanska  
vattenreservoarerna. 

Orosmolnen hopar sig över Kabul när vattnet försvinner.  Foto: Fatimah Hosseini

text Sharif Safi

”Kabul är en av de 
snabbast växande 
städerna i världen”
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atsuveränitet innebär kort och gott makten över sin 
egen produktion och konsumtion av mat. Att ha till-
gång till närodlad och näringsrik mat samt att få odla 

med ekologiska metoder med grödor som tillhör lokalområdet. 
Konceptet matsuveränitet går helt i linje med hur småskaligt 
jordbrukande har sett ut i Indien i generationer.

Dock har denna praxis sakteligen fasats ut. På 1960-talet för-
des en hård jordbrukspolitik genom ”den gröna revolutionen”. 
Jordbruket industrialiserades för att ge hög avkastning i pro-
duktionen. De djupa spåren syns i dagens jordbruk. Majorite-
ten av maten som konsumeras i landet produceras i storskaligt 
kommersiellt jordbruk där kemiska bekämpningsmedel, hy-
bridfrön och monokultur är standard. Den biologiska mångfald 
av grödor och många av de inhemska fröerna som innan den 
gröna revolutionen varit vanligt förekommande på åkrarna har 
försvunnit. Situationen kan vid första anblick verka dyster för 
jordbruket – där klimathotet dessutom ständigt är närvarande. 

Sedan 30 år tillbaka arbetar organisationen Deccan Develop-
ment Society (DDS) med att stärka kvinnliga grupper av jord-
brukare i delstaten Telangana i centrala Indien. Organisationens 
syfte är att stärka kvinnliga daliters position, då det främst är 
kvinnor tillhörande kasten daliter som utsätts för utanförskap i 
samhället, trots att kastdiskriminering är olagligt i Indien. DDS 
arbetar specifikt med dalitkvinnor på landsbygden och använder 
traditionellt ekologiskt jordbruk av inhemska frö- och grödsor-
ten hirs, vilket ska stärka deras sociala och ekonomiska ställning.

Genom att involvera ett nätverk av 5000 kvinnliga jordbru-
kare från olika byar i regionen Medak i Telangana sprider de 

kunskap och lär av varandra genom workshops och stormöten. 
En stor tyngd i verksamheten ligger på kunskapsfördelning och 
resursfördelning av fröer, vilket etablerats genom ett nätverk av 
kvinnogrupper. En av många kvinnogrupper finns i byn Potpally. 

Varje vecka samlas ett tjugotal kvinnor i åldrarna 25–70 år i byn 
Potpally för att delta i ett kvinnogruppsmöte med fokus på od-
ling. Sittandes i skräddarställning på färgglada mattor utanför 
jordbrukaren Mogullammas hem inleds alltid mötena med sång. 
Just denna kväll handlar sången om fröers olika hälsofördelar 
och hur grödan hirs och dess olika sorter skall odlas efter säsong.

Sången är en viktig strategi för att framföra kunskap om tradi-
tionell odling. Många av de äldre besitter mycket kunskap inom 
ämnet, och sången blir en metod att föra kunskapen framåt då 
många är analfabeter. De inhemska fröerna används därför som 
narrativ för att rama in mötets agendan. 

De positiva hälsoeffekterna av hirs som sången handlade om 
väcker många av de yngre deltagarnas intresse att använda grö-
dan i odlingar. Mogullamma, en av gruppens äldre medlemmar, 
säger att många av de yngre kvinnorna kommer från andra byar, 
vilket innebär att de har andra sätt att odla på. Många i gruppen 
har tidigare bara odlat med ett fåtal olika grödor och kunskapen 
om ekologisk odling är ofta begränsad. 

– Det var vi äldre som bjöd in den yngre generationen kvinnor 
i byn att delta i vår kvinnogrupp. På så sätt får de öva på att bli 
bättre i praktiken, säger Mogullamma.

Hon, som är uppvuxen i byn Potpally, har alltid odlat ekolo-
giskt, vilket hon lärde sig av sina föräldrar. I byn är det standard 

Sång, fröbanker och samodling ger makt över maten

Torr jord och storjordbruk har trängt 
undan småskaligt indiskt jordbruk. 
Men genom traditionella ekologiska 
metoder och starka nätverk skapar 
kvinnliga jordbrukare matsuveränitet. 
Metoderna ger eko ända till New York.

GRÖNA
RÄDDARE

M

text och foto Cecilia Östman

med samodling av grödor, och de odlar med 25 olika grödor un-
der odlingssäsongerna. De är dessutom vana vid det torra var-
ma klimatet och att odla på torra marker.

Kvinnogruppen fungerar som ett stöd, inte bara vad det gäl-
ler odling utan även finansiellt och socialt. Hemma hos sig har 
Mogullamma sin egen lilla fröbank där hon samlar 25 olika sor-
ters inhemska fröer. Hennes hem står alltid öppet för andra, och 
hon delar gärna med sig av fröer till de andra kvinnorna i byn.

– Fröer är allt. Allt som i att om ett frö är bra så är det sam-
manlänkat, så alla kommer att må bra.

Orden kommer från Chandramma, som är 77 år och en av de 
äldsta fröbevararna inom organisationen DDS. Hon bevarar up-
pemot 70–80 olika inhemska fröer i ett förråd med stråkorgar 
i sitt hem, och delar gärna med sig till den som vill ha. Liksom 
Mogullamma ingår Chandramma i en kvinnogrupp bestående av 
äldre svärmödrar och yngre svärdöttrar i sin by. Hennes tydliga 
roll är att lära de övriga om traditionella metoder för att bevara 
fröer med lera, aska och blad från det sydasiatiska trädet neem.

För att fröbevaring skall fungera krävs det att man är flera 
som bär ansvaret, förklarar Chandramma. Tills nyligen var hon 
tillsammans med den andra fröbevararen Lakshmamma de 
främst ansvariga för fröbevaringen på DDS, och två av få som 
fortfarande känner till den traditionella bevaringen av fröer. För 
att ansvaret för fröbevaring inte ska hamna på ett fåtal individer, 
eller att kunskapen ska försvinna, har kvinnonätverket utveck-
lat ett nytt system. I varje by har fem kvinnor utbildats i tradi-
tionell fröbevaring och är ansvariga för att ta hand om 25 olika 
sorters frön. Genom att involvera fler i processen och sprida ut 

fröerna i byarna säkerhetsställer de tillgången av fröer lokalt. 
Det gör även att kvinnorna blir oberoende av fröer från “utsi-
dan” som Chandramma själv kallar det.

Som Chandramma indikerar är det lättare att lita på de fröer 
som man får av någon man känner istället för att köpa hybrid-
fröer från affären. Kvinnan som delar med sig av fröerna vet 

nämligen med sig hur skörden föregående år blev. Med fröer 
från affären är det mer osäkert hur utfallet blir. Dessutom ris-
kerar kvinnorna inte att skuldsätta sig. Chandramma betonar 
vikten av att dela med sig av fröerna. Om fröerna är bra kommer 
det att ge bra avkastning till alla eftersom allt är sammankopp-
lat enligt Chandramma. 

– Om du odlar med hirs på din åker behöver du inte oroa dig 
för någonting, menar Chandramma. 

 
Användandet av inhemska fröer och ekologisk odling är bra för 
matsuveräniteten – med en bonus att odling kan bedrivas under 
instabila klimatförhållanden. Delstaten Telangana, där DDS och 
kvinnogrupperna verkar, har varit hårt drabbad av torka och lite 
nederbörd de senaste tio åren. Tillgången till vatten har varit 
snäv och marken har varit torr och svårodlad.

Det är svårt att förstå hur det ens är möjligt att någonting 
kan växa i stekande 35-gradig värme där sprickorna i jorden 
på åkrarna kan vara upp till 15 centimeter djupa. Men genom 
att odla med inhemska fröer som hirs finns det större möjlighet 
för lyckad skörd. Fröerna är nämligen anpassade till dn lokala 
miljön och klarar av de torra jordarna – hirs klarar av att frodas 
på torrsprucken mark, nästan helt utan bevattning (eller regn). 
Dessutom ger grödorna även tillbaka näring till jorden.

Även samodling och växtvariation är något som förespråkas 
av de kvinnliga jordbrukarna, för att underlätta odling på torra 
jordar. Genom att samodla grödor går det att planera för att grö-
dor med olika längd på rötterna kan fånga upp vatten på olika 
nivåer i jorden, vilket är bra när vattentillgångarna är begrän-
sade.  Samodling av inhemska grödor stärker även säkerheten 
kring skörd. Om en gröda blir angripen av insekter och skadas, 
eller om klimatet ställer till det, är det större chans att åtmins-
tone någon gröda av skörden överlever.

Dessa traditionella jordbruksmetoder har praktiserats i decen-
nier av de kvinnliga jordbrukarna på DDS, och 2019 uppmärk-
sammades de genom den prestigefyllda utmärkelsen Equator 
Prize av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i New York. Nomine-
ringen till de kvinnliga jordbrukarna löd att deras arbete skapat 
”lokala naturbaserade hållbara lösningar för klimatkrisen”.

Med relativt små medel och kollektiv anda lyckas de kvinnliga 
jordbruksnätverken stå emot det kommersiella jordbruket och 
klimathotet, och samtidigt bli förebild för internationell publik.

Genom att blicka tillbaka och använda traditionella jord-
bruksmetoder, skapas framtidens jordbruk. J

” ... om ett frö är bra så  
är det sammanlänkat och  
alla kommer att må bra”

Mogullamma och Chandramma är verksamma i delstaten Telangana i centrala Indien.     Foto: Cecilia Östman

Indien
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Draklandet Bhutan, med dess storslagna natur och rika vattenkällor, 
drabbas också av klimatförändringar. Vatten spelar en central roll  
i religion och folktro i Bhutan. Men verkligheten förändras och  
förutses se annorlunda ut i framtiden. Hur står det egentligen till  
i detta avlägsna och väldigt isolerade land?

ad tänker du spontant på när du hör landet Bhutan 
nämnas? Antagligen bruttonationallycka, snötäckta Hi-
malayatoppar, kloster och munkar, orörda gröna sko-

gar och natur, lantlig idyll på omöjligt branta sluttningar. Miljö-
intresserade kanske också tar upp att landet för närvarande är 
koldioxidnegativt – det enda landet i världen – och siktar på att 
åtminstone förbli koldioxidneutralt i framtiden.

Den bilden är inte alls missvisande, men man kan också prata 
om bruttonationalprodukt, jökellopp [Väldiga vattenflöden or-
sakade av ett vulkanutbrott under en glaciär, reds anm], massiva 
vattenkraftsprojekt, vattenbrist i land och stad, plötsliga över-
svämningar och förorenade vatten.

Vatten och klimat hänger intimt samman, och kopplingen är 
tydligare i Bhutan än på många andra ställen. Skälet är en topo-
grafi som på ungefär 150 km går från 7 500 till 100 meter över 
havet och där framförallt sommarmonsunen är helt avgörande 
för ekonomi och levebröd för majoriteten av befolkningen.

Mer än 60 procent av befolkningen är beroende av jordbruk 
och boskapshållning. Vattenkraften är Bhutans ”gröna olja” och 
den dominerande exporten (allt till Indien) och inkomstkällan 
för staten – cirka 14 procent av BNP och en fjärdedel av statens 
direkta inkomster. Ett ”bra år” för vattenkraften går ekonomin 
bra, ett ”dåligt år” går den sämre.

Mer extrema väderförhållanden, större variation och mins-
kad pålitlighet är vad som väntas som resultat av pågående 
klimatförändringar. Ändringar i klimatet som påverkar monsu-
nen vad gäller regnperiodens start, längd och intensitet, samt 
stigande temperaturer får direkt potentiellt allvarliga konse-
kvenser för jordbruk, vattenkraft, skogsvård, biodiversitet och 
vattenförsörjning. Kort sagt för hela samhället. Men effekterna 
slår olika i olika delar av landet – det finns knappast något land 

med så stor variation i temperatur och nederbörd på så liten yta 
(38 400 km2 jämfört med Jämtland 34 000 km2).  Den genom-
snittliga årsnederbörden är ungefär 1700 mm, men varierar 
från mindre än 500 mm till mer än 5 000 mm mellan olika delar 
av landet (i jämförelse får Sverige i genomsnitt 625 mm neder-
börd, som kan variera från 400 till 2000 mm). Cirka 70 procent 
faller under monsuntiden; i många delar av landet faller så gott 
som inget regn alls under vintern och våren.

Dessa stora variationer över tid och rum förklarar varför brist 
på vatten sannolikt blir ett växande problem trots att vattentill-
gången per capita är bland världens största och till och med 
möjligen kan öka som en följd av klimatförändringarna.

Simuleringar och studier indikerar att både temperaturer och 
nederbörd antagligen ökar under resten av seklet, temperatu-
ren med 1–3 grader och nederbörden med mellan 10-30 pro-
cent (vilket är ett trendbrott – historiskt har den minskat).

Den exploaterbara effekten från vattenkraft beräknas till unge-
fär 24 000 MW, för stunden är 2 300 MW utbyggda och ungefär 
lika mycket på gång. Ambitionen har tidigare varit att bygga ut 
till 10 000 MW – men nu frågar man sig om detta mål är rea-
listiskt eller önskvärt ur miljö- och risksynpunkt (som jämfö-
relse är Sveriges installerade effekt 16 000 MW).  Floddalar-
na är smala och branta; man har i aktuella projekt inga stora  
reservoarer utan är beroende av det naturliga vattenflödet som 
varierar kraftigt under året. Under ”torrtiden” begränsas därför 

Bhutan i vått och torrt

Bhutan

V
text och foto Alf Persson

Religiös vattenkraft – bönekvarn 
och helig källa. Tsheringma 
drupchhu längs landsvägen mellan 
Trongsa och Bumthang.  
Foto: Alf  Persson

Amo Chhu (Torsa chhu) flodslätt 
under torrtiden. Phuentsholing i 

förgrunden. Foto: Alf  Persson
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produktionen radikalt – ända ned till en femtedel – och landet 
har åtminstone fram till nyligen behövt importera en del elektri-
citet från Indien under vintern.

Så vad händer när klimatet förändras framöver? Mycket ta-
lar för att glaciärerna – det finns runt 700 stycken – till yta och 
volym kommer fortsätta att krympa. För närvarande drar de 
sig i genomsnitt tillbaka tre till sex meter om året och detta kan 
öka med förväntat stigande temperaturer. Effekterna blir mest 
kännbara mot senare delen av seklet.

På basis av hydrologiska simuleringar kan man förvänta sig 
att avrinningen ökar på grund av avsmältningen och därmed 
också vattenkraftverkens potential, åtminstone så länge de 

större glaciärerna finns kvar och smälter. Men när och om dessa 
försvinner blir det betydligt mindre flöde även för floderna med 
glaciärer uppströms och minskad vattenkraft. Å andra sidan 
indikerar simuleringar att nederbörden förväntas öka i Bhutan 
vilket skulle delvis motverka och jämna ut effekterna av ett 
framtida minskande vattenflöde från glaciärerna.

Det finns också andra risker – kraftigare monsunregn kan leda 
till fler och större ras och instabilitet på bergssluttningarna och 
större effekt av eventuella jordbävningar, med fara för dammar 
och infrastrukturen. Kraftigare erosion ger mer sediment som 
nöter på turbiner och annan utrustning. Stora mängder jord 
spolas bort av regnet från de exponerade sluttningarna.

De flesta odlingar, stora som små, kommer att påverkas i varie-
rande grad av ökande värmestress vid högre temperaturer, vat-
tenbrist vid kritiska tidpunkter på grund av en mer oregelbunden 
monsun och nederbörd, minskad areal på grund av ökad ero-
sion och avrinning på branta sluttningar. På sikt behöver dessa 
så långt som möjligt säkras för klimatpåverkan.

Mycket talar för att de cirka 
700 glaciärerna kommer  
fortsätta att krympa

Thortormi glaciärsjö (ovan), på 4 400 m ö h, 
tömdes efter jökellopp 2019 och till vänster i 
samma bild syns Raphstreng glaciärsjö, Luna-
na. Stora vattenkraftprojekt ger grön el, men 
också ärr i landskapet. Högst upp till höger 
syns terrasserade risfält i Punakhadalen.  
Foto: Alf  Persson

Privat lösning för att få vatten i södra Thimphu 
2017. Foto: Bhutan Broadcasting Service
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De mest troliga klimatscenarierna förutspår större toppflöden 
i vattendragen under monsunperioden, mellan 5 och 40 procent, 
och minskade flöden under torrtiden, mellan 4 och 25 procent.

Allt detta blir utmaningar för landsbygdsbefolkningen och 
lantbruket – torrt i skyn och torrt på marken, eller helt tvärtom. 

Regeringen satsar stort på utbyggnad av bevattningsanlägg-
ningar för att öka inhemsk självförsörjning av framförallt ris. 
Det finns en lång inhemsk tradition av att sköta sådana. Fördel-
ningen av vatten till risodlingens olika faser är avgörande, fram-
förallt i juni då riset omplanteras och bristen på vatten är stor 
– och antagligen ökar framdeles – just innan monsunsäsongen. 
Man vill också stimulera ökad produktion av olika avsalugrödor 
bland annat för att få folk stanna kvar på landsbygden. 

Balansen mellan tillgång och efterfrågan på vatten under torr-
tiden kan alltså förväntas bli känsligare och kräva avvägningar 
mellan olika kommersiella och icke-kommersiella intressenter 
nedströms och uppströms, något som man hittills inte behövt ta 
ställning till i någon större utsträckning.

Bhutans floder har sina källor i de höga bergen på gränsen 
till Tibet. Där finns så gott som landets alla sjöar varav många 
bildats intill glaciärerna bakom morän- eller isdämningar. Dessa 
kan plötsligt brista och utlösa katastrofala jökellopp när vatten-
trycket blir för stort, på engelska GLOF – Glacial Lakes Outburst 
Flood. Dessa fenomen är inte nya i 
Bhutan – Punakha dzong till exem-
pel har skadats av jökellopp fyra 
gånger de senaste 50 åren – men 
dessa händelser riskerar att bli van-
ligare och allvarligare.

I Bhutan har 17 sjöar identifie-
rats som för närvarande potentiellt 
farliga och vilka därför behöver 
kontinuerligt övervakas, till exem-
pel med automatiserade varnings-
system så att folk nedströms hinner 
sätta sig i säkerhet. I vissa fall har 
man försökt med kontrollerade ut-
släpp för att minska risken för kol-
laps, men arbete på hög höjd och 
bortom vägar i svårtillgängliga områden är svårt och dyrt.

Monsunen medför så gott som varje år stora problem för 
bland annat väghållning, när bergssidor rasar, vägbanor spolas 
bort, broar kollapsar, och trafiken stoppas för timmar, dagar el-
ler veckor. Kostnaderna för reparationer och återuppbyggnad är 
stora och kan förväntas öka med oftare återkommande mycket 
kraftiga regn. Ökande risker för plötsliga ras och/eller plötsli-
ga översvämningar gäller förstås även för bosättningar och od-
lingar i dalarna och på sluttningarna, stundom även med fara 
för liv och lem. Städer som Phuentsholing – Bhutans andra stad 
och största industricentrum – och Trashigang har drabbats av 
allvarliga plötsliga översvämningar. Lilla tätorten Sarpang spo-
lades helt bort 2016 på bara några timmar. Även Thimphu har 
svårt att dränera dagvattnet vid mycket kraftiga regn.

Tidigare har folk trott att vattentillgången är obegränsad och 
att vattendragen kan rena sig själva. Enligt folktro ansågs vatt-
net rent igen efter att ha färdats vertikalt nedåt en armlängd. 

Dessutom, med en liten och gles utspridd befolkning, och riklig 
tillgång på vatten har det inte funnits nämnvärt behov att skyd-
da vattenkällor eller tänka på vad man dumpat i vattendragen.

Växande Thimphu med en nuvarande befolkning på 100 000 
personer har haft allvarliga problem med vattenförsörjning och 
avloppsrening i mer är en ett decennium. Dagar med helt torra 
kranar är inte ovanliga – till och med nuvarande premiärminis-
terns hem var vid ett tillfälle utan vatten i fem dagar.

Även till vardags är tillgången begränsad till några timmar på 
morgon och kväll – vill man ha pålitlig vattentillgång får man 
installera en vattentank på taket. Till 2023 hoppas man dock ha 
fått bukt med problemet. Men slutet på torrtiden januari-mars 
i Thimphu förblir en kritisk period, och klimatförändringarna 
riskerar att förvärra läget i framtiden.

Ungefär 40 procent av avloppsvattnet har släppts ut orenat, 
men en stor ny reningsanläggning som invigdes i slutet av 2019 

förbättrar situationen.
Liknande problem med kvalitet 

och kvantitet finns i många av byar-
na och tätorterna runt om i landet.  
Men om vi får tro Bhutans senaste 
egenbedömning (2018) är landet 
trots allt på god väg att uppnå sitt 
Globala Hållbarhetsmål nummer 
sex om rent vatten och sanitet för 
alla till 2030 – dock saknas tillför-
litlig statistik om hur långt landet 
verkligen nått.

Vatten, källor och sjöar spelar 
en stor roll i folktro och i Bhutans 
buddhism – i de flesta hem bör-
jas dagen med att rituellt fylla sju 

vattenskålar på familjealtaret, symboliserande olika offergåvor 
– vatten att dricka, vatten att tvätta fötterna med, blommor, rö-
kelse, ljus, doftvatten och mat. Vatten förblir renhet, klarhet och 
stillhet – trots klimatförändringar. J

LÄS MER Om vatten- och klimatrelaterade frågor i Bhutan
”Analysis of Historical Climate and Climate Projection for Bhutan”, National 
Center for Hydrology and Meteorology, 2019. ”Bhutan – Water Risk Sce-
narios and Opportunities for Resilient Development”, WWF World Wide Fund 
for Nature & National Environment Commission of Bhutan, 2016.  
”Strategizing Climate Change for Bhutan”, National Environment Commis-
sion, 2009. ”Detailed Assessment Report on Hazard From Thorthormi  
Glacial Lake and Associated Glaciers”, National Center for Hydrology  
and Meteorology, 2020. Dokumentärfilmen ”86 centimetres...” av  
Tshering Gyelyshen och Peterjan vd Burgh från 2012 berättar om  
arbetet 2009–2012 med att sänka sjön Thorthormis hotfulla nivå.

Vill man ha pålitlig vatten- 
tillgång får man installera  
en vattentank på taket

Storskaliga vattenkraftprojekt – byggplats  
Punatshangchhu-I, 2012 (bilderna högst upp och 
längst ned). Mindre ras efter regn, landsväg i 
Samtse (ovan). Mangde Chhu vid Trongsa (höger). 
Foto: Alf  Persson

Husaltaret i Gangtey Palace, Paro (nu hotell). Lägg märke till 
de sju vattenskålarna på mellersta hyllan. Foto Alf  Persson
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förorenade på grund av överanvändning 
och brist på lämpliga avloppsreningsverk.

Öbor är numera till stor del beroende 
av regnvatten, som samlas upp i tankar. 
På grund av långvarig torka måste de hit-
ta andra sätt. Vatten på flaska och dunk är 
inte möjligt för alla och inget hållbart al-
ternativ eftersom det ger plastavfall.

Stora kommunala vattentankar mitt 
i samhället är ett måste. Men då måste 
någon i hushållet gå och hämta vatten. 
Denna börda läggs allt som oftast på kvin-
norna tillsammans med de andra hus-
hållssysslorna som redan fyller deras dag.

Regnsäsongen 2020 har redan inne-
burit kraftigt regn, åskväder, starka vin-
dar och översvämningar från havet i olika 
delar av landet som är mer intensiva än 
vanligt för säsongen. Det finns rapporter 
om resulterande skada på egendom. 

Med tanke på att kvinnor oftare är 
ansvariga för ett hushålls underhåll och 
välbefinnande är detta alla faktorer som 
skulle ha en inverkan på kvinnans liv.

Åtgärder för att anpassa sig till och mild-
ra effekterna av klimatförändringar och 
åtgärder för att säkerställa ekonomisk 
säkerhet i tider av klimatkris är en prio-
ritet. Det är lika viktigt att anta en allom-
fattande strategi som gynnar naturbase-
rade lösningar och hållbar försörjning, 
där kvinnor behöver vara engagerade på 

lokal nivå. Kvinnors lika deltagande i be-
slutsfattande i miljöfrågor och klimatför-
ändringar på lokal nivå är avgörande.

– Sedan slutet av 1980-talet har frå-
gan om klimatförändringar använts som 
ett politiskt verktyg på Maldiverna, utan 
hänsyn till det nationella ansvaret att vid-
ta klimatåtgärder, säger Humaida Abdul-
ghafoor, en aktivist som jobbar med Save 
Maldives-kampanjen.

Syftet med kampanjen är att öka all-
mänhetens medvetenhet om vad miljöp-
roblemen leder till och klimatförändring-
arnas skada och påverkan på samhället.

– Idag är landet mer sårbart för klima-
tet än någonsin, fortsätter Humaida. All-
mänhetens medvetenhet och praktiska 
åtgärder i frågan saknas trots att det är 
brådskande att skydda och bevara bio-
logisk mångfald och natur. Kvinnor, som 
är oproportionerligt lågt representerade 
i den informella sektorn, drabbas mest 
av fortsatt förlust av naturtillgångar som 
deras hållbara försörjning är beroende av.

Det är nödvändigt att se till att meto-
den är ett allomfattande tillvägagångssätt 

där inte bara kvinnor utan alla margina-
liserade grupper är representerade. De 
vägledande principerna i Maldivernas 
klimatförändringspolicy är att ”garantera 
jämställdhet mellan generationerna” och 
det finns redan skrivelser om detta.

För att det ska bli verklighet är det nöd-
vändigt att påvisa att kvinnor verkligen är 
mer utsatta och oproportionerligt påver-
kade av klimatförändringar på alla nivåer. 
Det behövs en politik utformad med för-
ståelse för att de påverkas i sin vardag.

– Det är avgörande att beslutsproces-
sen är inkluderande för ett meningsfullt 
engagemang på alla nivåer, säger Aisha, 
vilket gör det till en reflekterande process 
med gemensamt syfte och deltagande.

Dessutom är det nödvändigt att erkän-
na och ta itu med kunskapsbrister kring 
klimatförändringar bland beslutsfattare. 
För tillfället finns inga uppgifter om dessa 
frågor. Det finns inga data kring hur kvin-
nor faktiskt drabbas. Det är också ett hin-
der för faktabaserat beslutsfattande. 

Naturligtvis är kärnan i detta att fler kvin-
nor finns med på högsta nivån i besluts-
processen. Inte bara för statistikens skull. 
Det behövs riktiga ledare som har kun-
skapen och medlen att fatta välgrundade 
beslut tillsammans med bidrag från kvin-
nor i det civila samhället. J

Översättning: Henrik Schedin

amtal på hög nivå kring klimatför-
ändringarna fokuserar ofta på bi-
dragande faktorer, identifiering av 

anpassningar och mildrande åtgärder och 
naturligtvis hur världsekonomin kan på-
verkas. Nyligen har de även börjat handla 
om ojämlikhet mellan könen. Hur kvinnor 
påverkas oproportionerligt och utsätts 
för klimatförändringarnas effekter.

Kvinnor utgör majoriteten av världens 
fattiga. De gör mer obetalt arbete än män 
och när de väl tjänar pengar är det mindre 
än män. Effekterna av klimatförändringar 
förstärker socioekonomiska faktorer, där-
med är kvinnor mer sårbara.

Aisha Niyaz är hållbarhetskonsult och 
advokat inom klimatrörelsen:

– Kvinnor, som ofta fråntas grundläg-
gande rättigheter, är mer utsatta för ef-
fekterna av klimatkrisen, berättar Aisha 
Niyaz och fortsätter:

– Till skillnad från män måste de flesta 
sysselsatta kvinnor ta hand om sitt hem, 
barn eller åldrande föräldrar samtidigt 
som de arbetar heltid. De är också under-
representerade i beslutsprocesser. De till-

frågas inte ens när man fattar beslut som 
påverkar dem.

Dessa två parallella debatter, klimatför-
ändringar och ojämlikhet mellan könen, 
är ytterst relevanta. De senaste åren har 
Maldiverna sett framsteg när det gäller 
jämställdhet, men det är en lång väg att 
gå innan betydande positiva förändringar 
kan uppnås i hela landet.

Den grundläggande undersökningen om 
mänskliga rättigheter som genomfördes av 
Maldivernas kommission för mänskliga rät-
tigheter 2012 visade en betydande minsk- 
ning av stödet för kvinnors rättigheter 
jämfört med undersökningen 2006. Samti-
digt visar folkräkningen 2014 en ökning av 
kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden. 
47,6 procent av landets kvinnor jobbar nu, 
jämfört med 79,7 procent av männen.

Maldiverna upplever redan effekter 
av global uppvärmning. Stigande havs- 
nivåer är en påtaglig sådan i denna lågt 
belägna önation, med de flesta öar på en 
meter över havsnivån. Även om den globa-
la uppvärmningen stannar vid 1,5 grader 
kommer Maldiverna drabbas av påfrest-

ningar och hot, som skador på  korallrev, 
översvämningar och extremt varma dagar.

– Det kommer att resultera i överväldi-
gande effekter på vårt välbefinnande och 
överlevnad, förutspår Aisha.

Effekter av klimatförändringar har för-
värrats av ohållbara insatser. Förstörelse 
av mangroveträsk i Haa Dhaal Kulhudhu-
fushi har resulterat i frekventa och svåra 
översvämningar i områden som tidigare 
skyddades av träsk. Blekning av koraller 
har blivit vanligare och håller i sig längre 
på grund av högre temperaturer i havs-
vattnet. Återhämtningen påverkas dess-
utom av storskaliga byggprojekt, som in-
volverar muddring och förorening.

Aisha talar om korallrevens betydelse:
– Korallreven är den första raden av na-

turligt försvar som skyddar våra öar från 
havsvågor och stormar. Korallrev betyder 
nästan allt för Maldiverna. Det är ryggra-
den i vår ekonomi – fiske och turism – och 
i vårt sätt att leva. Jag kan inte föreställa 
mig Maldiverna utan korallrev.

Maldiverna har upplevt extrema vä-
derhändelser de senaste åren. Under de 
torra årstiderna står flera öar inför vat-
tenbrist. De flesta bostäder har brunnar, 
men grundvattenkällorna har länge varit 

Maldiviska kvinnor hårt 
drabbade i klimatkrisen

Maldiverna

S

Klimatförändringarna slår olika hårt. Redan utsatta grupper blir än 
mer utsatta efter klimatförändringarnas framfart. I Maldiverna  
drabbas kvinnor genom att de redan är marginaliserade i samhället.

Maldivernas 
huvudstad Male.  
Foto: Mohamed 
Shareef  
/Shutterstock

FAKTA Maldivernas kvinnor
Cirka 90 procent av den informella sektorn 
består av kvinnor. Endast 4 av 87 ledamöter i 
parlamentet är kvinnor. En av tre kvinnor utsätts 
för någon form av fysiska eller sexuella över-
grepp under sin livstid. I Högsta domstolen finns 
sedan 2019 de två första kvinnliga domarna.

text Sajida Majdy

Kvinnor i Maldiverna har viktig betydelse i samhället, men endast fyra av 87 parlamentsledamöter är kvinnor. Foto: Markeliz /Shutterstock

”Idag är landet mer 
sårbart för klimatet 
än någonsin” 
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framför allt, vad händer när översvämningen anländer till an-
gränsande miljonstaden Kolkata? 

Det här är frågorna som Wade ställer på tio korta men kraft-
fulla minuter.

Filmen börjar med två kontrasterande stillbilder: den första 
är av Sundarbans 2019 och den andra av en framtida Sundar-
bans som är helt översvämmad. Scenen förvandlas sedan till ett 
till stor del översvämmat Kolkata som är fullt av skräp. 

I kölvattnet av mänskligt skapad förödelse har naturen bör-
jat hävda sig själv. Krokodiler lurar i de övergivna gränderna, 
nu förvandlade till leriga vattenvägar, ormar slingrar sig fritt, 
kråkor flyger över en uppslagen Victoria Memorial till hälften 
under vatten och sländor fladdrar förbi i tomma och rostande 
bussdepåer.

Det är varmt – solen brinner starkt och fasaderna på fler- 
bostadshus är fyllda med aggregat för luftkonditionering. Un-
dernärda och trötta verkar människor slösa bort sin tid eller 
fyller den med att sova på något tak eller leta efter mat.

Affischer och graffiti berättar om Kolkatas öde.
”Rösta mot lögnerna om klimatförändringar.” 
”Evakuera till säkerhet, gå till hög mark.” 
”Klimatförändringar är en lögn, installera luftkonditionering.”
”Skicka tillbaka dem! Rädda Kolkata från klimatflyktingar.”

Wade påminner om Ruchir Joshis cli-fi-roman [climate-fiction, 
reds anm] The Last Jet-Engine Laugh från 2002, vars berättelse-
struktur också ramar in ett framtida Kolkata och behandlar en 
vattenkris och kommersialiseringen av dricksvatten. I en dys-
topisk visualisering målar Joshis berättelse upp urbana ”vatten-
krig” som eskalerar tills de har nått internationella dimensioner 
år 2030. Pakistan och Indien bedriver ekologisk krigföring där 
giftiga kemikalier sprutas över smältvatten från glaciärer.

Vattenkrig rasar även över hela landet i Ian McDonalds sci-fi-
roman River of Gods från 2004. Boken utspelar sig i Indien 2047, 
där det desperata landet planerar att dra isberg från det som är 
kvar av Antarktisisen till Bengalbukten och mynningen av Gan-
ges. Sötvattenbrist har torkat ut landet, och då monsunerna är 
långt fördröjda måste de startas med mänsklig hjälp.

Två typer av klimatflyktingar trycker sig igenom det smutsiga 
vattnet i Wade och är filmens huvudkaraktärer – människor och 
tigrar. I vår era av antropocentrisk utrotning förutsägs att de in-
hemska bengaliska tigrarna i Sundarban inte kommer ha någon 
naturlig livsmiljö år 2070. Skaparna av Wade föreställer sig att 
tigrarna på grund av klimatkrisen kommer att ha muterat till en 
superart för att kunna överleva.

Ett våldsamt möte mellan en grupp människor och tigrar ut-
gör filmens mest actionladdade scener. Tigrar som vanligtvis är 
ensamma djur har samlats för att jaga. Det är på Park Street, 
”gatan som aldrig sover” i Kolkata, utanför det ikoniska caféet 
Flurry som konfrontationen äger rum. Park Street är en knut-
punkt för societetslivet i staden, fullt av restauranger och pubar. 

I Wade finns inga välbärgade stadsbor, bara en grupp av ut-
mattade människor som kämpar sig genom slammet och vatt-
net. Som väntat har de välbärgade, apatiska högkonsumenterna 
som har skapat krisen redan tagit sig till högre höjd och trygga 
marker. De som inget har är kvar och får klara sig bäst det går, 
helt utlämnade.

Wade är inte bara vackert animerad utan också en olycks-
bådande påminnelse om vad som händer oss om klimatkri-
sen fortsätter. I en alla-mot-alla-värld, där det slutar med att 
människor äter tigrar och tigrar äter människor, verkar ingen 
ha någon livsglädje. J

Översättning: Henrik Schedin

et ser inte bra ut för Syd- och Sydostasiens kustsam-
hällen och städer. Skyddande skogar blir mindre och 
mindre, glaciärer smälter med accelererande hastig-

het och havsnivåerna stiger snabbt. Prognosen för 2050 är att 
många kuststäder kommer att ligga under vatten. Om inget görs.

Minst 3 300 kilometer av regionens kust är känslig för över-
svämningens härjningar. Metropoler som Jakarta, Manila, Bang-
kok, Ho Chi Minh City, Shanghai, Yangon, Dhaka och större delar 
av Hong Kong, Hanoi, Kolkata och Mumbai, kommer sannolikt 
att hamna under vatten. 

Wade, en kort indisk animerad film, fångar detta dystra fram-
tidsscenario genom att föreställa sig ett dystopiskt Kolkata där 
huvudstaden i Västbengalen har blivit ett fientligt träsk, där 
Sundarbans  har tagit över.

Filmen är gräsrotsfinansierad och har regisserats av anima-
törerna och illustratörerna Upamanyu Bhattarcharyya och Kalp 

Sangvhi. Dessutom arbetade omkring 30 konstnärer med film- 
projektet. Drivkraften kom från en artikel om att Ghoramara 
Island håller på att försvinna i Sundarbans – världens största 
mangroveskog, som ligger 100 kilometer sydost om Kolkata vid 
Bengalbukten. Ghoramara Island är i nuläget på randen av att 
bli uppslukad. De senaste decennierna har landmassan minskat 
från 26 till 6,7 kvadratkilometer, vilket har drivit 36 000 av dess 
tidigare 40 000 invånare på flykt. Detta är inte något unikt för 
Ghoramara Island – det händer i hela Sundarbans.

Mangroveskogen är en naturlig barriär mot tidvatten och cyklo-
ner. Den skyddar både djurlivet och de 7,5 miljoner människor 
som bor i området. Stigande havsnivåer, landerosion och skogs-
skövling påverkar den känsliga floran och faunan.

Minst en miljon människor har tvingats flytta norrut. Om 
Sundarbans helt sjunker, vilket öde väntar dess invånare? Och 

Vadar i ett framtida 
översvämmat Kolkata 

Indien

D

Den animerade kortfilmen Wade är en 
klimatdystopisk framtidsvision om ett över-
svämmat Kolkata och en föraning av vad 
som är möjligt inom en snar framtid. 

Animation från  
filmen Wade.

text Prem Poddar och Lisa Lindkvist Zhang

Scener i den  
animerade filmen Wade.

Idén till Wade kom 
av en artikel om  
ön Ghoramara som  
sakta slukas av havet 
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Indien

Langurernas varningsrop efter en leopard hörs 
i Kabini, ett djungelområde i södra Indien. Jag 
väntar, beredd med den stora telezoomen, men 

ingenting händer.
Vi forsätter sakta framåt och då ser jag honom högt 

uppe i ett träd, den svarta leopardhanen. Hans blanka 
päls skiner fantastiskt vackert i kvällssolen. 

En trädgren skymmer huvudet. Jag flyttar mig för att 
få bättre vinkel. Då börjar den svarta leoparden vandra 
snabbt nerför trädet. Han rör sig som Djungelbokens 

Bagheera innan han försvinner in i den täta skogen. 
Att få möta en svart panter, den melanistiska for-

men av en leopard, i den indiska vildmarken, är en stor 
dröm som äntligen går i uppfyllelse den 9 april 2019.

Kabini är en del av nationalparken Nagarhole i del-
staten Karnataka. Den svarta leopardhanen kämpar 
om tronen med en stor fläckig rival. Han kallas Temple  
Leopard, och sägs kunna jaga iväg en tiger.

Veckan innan mitt möte med Kabinis två domine-
rande leopardhanar har jag besökt Tadoba-Andha-
rireservatet i Maharasthra. Där har de ibland sett en 
svart leopard. Den är mindre än den stora hanen i Ka-
bini, och har större fläckar. 

En tidig morgon träffar jag den dominerande tiger- 
kungen Matkasur. Han bildar ett ståtligt par med  
honan Maya.

Vi vet smärtsamt nog att framtiden för många djur är hotad. Det gäller inte 
minst de stora kattdjuren. I kamerans sökare har Jan Fleischmann fångat 
leoparder, svarta pantrar, tigrar och snöleoparder. Den sanna magin i naturen 
går inte att ta miste på. För Sydasiens läsare listar han här några höjdpunkter. 

Möte i den indiska  
djungeln med Bagheera
och ”Temple Leopard”

text och bild Jan Fleischmann

Som Bagheera i Djungelboken vilar den svarta leopardhanen högt uppe i ett träd i Kabini. Ibland hamnar han i slagsmål med en  
stor fläckig hane, som kallas Temple Leopard och ofta syns vid en tempelruin. Langurerna ropar varnande. Foto: Jan Fleischmann

Insyn i kattdjurens Sydasien
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Muggerkrokodilen (ovan) och Indiens vildhund (dhol) är fiender till den bengaliska tigern. En stor hundflock kan döda en tiger men riskerar att själva  
dödas av tigrar, som Tadobas dominerande hane Matkasur. Endast 45 minuters bilfärd från Chandrapur firas holifestivalen i Mohorli. Utanför leopardernas 
grotta i Rajasthan väntar Devi Singh och hans assistent Prakesh. Indien har under 2020 drabbats mycket hårt av pandemin. Men när landet stängdes ner 
ökade antalet vilda djur, som Mumbais flamingor. Läppbjörnen, förebild till Djungelbokens Baloo, stortrivs i Tadobas djungel. Foto: Jan Fleischmann

Tadoba-Andharireservatet är ett av den bengaliska tigerns 
starkaste fästen. Jag bodde hos Mohammed Suleman el Baig och 
Shanhaz el Baig i deras gästhus i byn Moharli.  

En eftermiddag besökte vi Chandrapur.  Staden är Indiens in-
dustricenter.  Luften är starkt förorenad av ett kolkraftverk. 

Tre leoparder hölls fångna i ett hägn i en närliggande by. De 
hade dödat 14 kvinnor.  Leoparderna hade anfallit när kvinnor-
na på kvällarna gått ut i bushen för att göra sina toalettbesök.  
Det är alltså högst angeläget att det byggs fler toaletter. 

För en familjer som drabbas är det en tragedi att förlora sin 
dotter eller mamma, men leoparderna skuldbeläggs sällan, ef-
tersom de ju bara har följt sina naturliga instinkter.

Under mitt senaste besök i slutet av mars 2019 har Shanhaz fått 
arbete som safariguide. Hon stortrivs och är glad att som kvinna 

fått chans att utbilda sig till guide. Shanhaz guidar mig en morgon 
i Tadoba. Då ser vi en leopard som gömmer sig inne i skogen.

För att minska importberoendet av energi som produceras 
i grannländer föreslog regeringen att det skulle byggas nya 
kolkraftverk. De styrande i flera berörda delstater protesterade. 
Tadobareservatet blev undantaget från planerna.

Under fyra dagar letade jag i mitten av mars 2018 efter Kabinis 
svarta panterhane. Några andra besökare såg panterhanen uppe 
i ett träd samtidigt som jag var på Kabinifloden mitt bland ele-
fanter och muggerkrokodiler. Jag tilbringade även några dagar 
i mangroveträsket Sunderbans, berömt för de människoätande 
tigrarna. Här finns saltvattenskrokodilen, som ibland kallad del-
takrokodil och kan attackera fiskare när de vittjar sina nät.  

Jag bodde på en båt medan de andra gästerna, samtliga från 
Indien, tog in på ett gästhus. Under två kvällar underhölls vi av 
teater och musik. Artisterna hade över två timmars vandring på 
kvällen genom tigerns revir för att komma hem till sin by. 

Det blev inga tigermöten för mig. Största dramatiken utspe-
lade sig när jag råkade slå i mitt sedan 14 års ålder sargade knä 
stenhårt i en stor mur när vi gick i land.

Tigerns djungel hotas  
av kolbrytningen

Ångorna från kolkraftverket i Chandrapur bidrar till nedsmutsningen av miljön i en av Indiens ledande industristäder. 
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Jag fortsatte till delstaten Assam och nationalparken Kaziran-
ga. Där har den enhornade pansarnoshörningen och den vilda 
vattenbuffeln ett av sina starkaste fästen. En noshörning visade 
trafikvett när den väntade på att bilarna skulle passera en min-
dre väg innan den mycket sakta passerade.  I Sverige lärde vi 
oss trafikreglerna med figuren Televinken och tv-personlighe-
ten Anita Lindman. I Indien kunde de ha en ”Barnens trafikskola 
med Gainda”, vilket är namnet på noshörning på hindi. 

Under mitt besök räknades noshörningarna. De hade ökat 
med 12. Även antalet tigrar har ökat i Indien. Detta visade den 
senaste räkningen 2019.

Jag fortsatte till Rajasthan och besökte reservatet Jhalana ut-
anför den stora turiststaden Jaipur. Jhalana är specialdesignat 
för leoparderna. Där jagar de främst Indiens största antilop. Den 
heter nilgau och kallas även blue bull.

Jag avslutade med två dagar i Ranthambores nationalpark. 

När jag var där 1992 hade flera tigrar blivit skjutna av tjuvjäga-
re. Om tigrarna skulle utplånas från Ranthambore så hade turis-
men i Rajasthan varit hotad.

Men nu var det fint att se att tigrarna har återhämtat sig. Det 
finns nästan för många tigerfamiljer inom ett mindre område. 
Därför har ibland några tigrar vandrat iväg från nationalparken 
för att att etablera andra revir. 

Jag har haft flera fantastiska möten med leoparder både i In-
dien och Sri Lanka (även i afrikanska länder). I februari 2015 
väntade jag utanför de magnifika kattdjurens grottbostad i Lun-
dala-klipporna i Rajasthan. Leoparderna tar där nästan enbart 
människornas tamboskap. På andra platser i Indien där detta 
förekommer har invånarna lagt ut förgiftat kött. Men i det här 
jordbruksområdet har de än så länge blivit accepterade. Leopar-
derna lockar ju hit turister, som innebär ett inflöde av pengar.

Här håller noshörningarna på 
reglerna, som en ”Barnens 
trafikskola med Gainda”

Pansarnoshörningen i Kaziranga (ovan) visar stort tålamod när den väntar på att bilarna 
ska passera innan den går över vägen. Pansarnoshörningen och den bengaliska tigern har 
ökat i antal i Indien, enligt de senaste räkningarna. I Kaziranga använder sig parkvakterna  
av elefanter för att räkna noshörningarna. 

I Rajasthan är en leopardunge (motstående sida) kallad Mowgli, på väg över klipporna  
till sin grotta. Den lokala båttaxin anländer till en hamn i Sunderbans, mangroveträsket i  
Västbengalen och Bangladesh. Guiden Punen Gogoi spanar efter Kazirangas vattenbufflar och 
pansarnoshörningar. Han kan imitera djurens läten och få dem att stanna till mitt i en rörelse.

Foto: Jan Fleischmann
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Vid en av mina resor till Ladakh kan jag den första dagen i 
Hemis se flera snöleoparder. Men de är svåra att fånga på bild. 
De följande dagarna blir resultatlösa.  

Innan jag reser hem besöker jag skolan SECMOL (The Stu-
dents' Educational and Cultural Movement).  Den bildades 1988 
för att reformera utbildningen i Ladakh.  Huvudbyggnaden, sko-
lans campus, ligger nära byn Phey i Indusdalen, 18 kilometer från 
Leh. Den invigdes 1998 av Tenzin Gyatso, den 14:e Dalai lama.

SECMOL har bildat egna ishockeylag och har samlat priserna i 
ett rum. Läraren Becky Norman, som är från USA, visar den sto-
ra solenergianläggningen. Solpanelerna används till skolans el.  

Genom användning av solenergi och en speciell byggnadstek-
nik värms skolans byggnader. Skolan behöver inte elda med ved 
eller gas, vilket innebär att ingen koldioxid släpps ut.

Takfönstren är täckta med glas eller klar plast för att bibehålla 
varm luft inomhus. Fönstren släpper in tillräckligt med ljus, så 
dagtid förbrukas ingen el. Man har även byggt med tjocka ler-
godsväggar och golv för att lagra den uppsamlade värmen. 

Rummen hålls uppvärmda även när det är minus 25 grader 
Celsius utomhus.

På vintern rullas stora plastfolier ner för att skapa ett stort 
växthus som fungerar som solfångare för varje byggnad. På 
sommaren rullas plasten upp för att förhindra överhettning. 
Den här UV-stabiliserande plasten används ofta till växthus i 
jordbruket i Ladakh.

Genom användning av  
solenergin och speciell 
byggnadsteknik värms  
skolans byggnader utan  
förbränning av ved eller gas

FAKTA Ladakh Union Territories
Den 5 augusti 2019 lämnade Ladakh den 
indiska delstaten Jammu & Kashmir och bildade 
istället Ladakh Union Territories (Ladakh UT). 
Där ingår Leh district och Kargil district. 
Ladakh UT tillhör fortfarande Indien.

Läraren Becky Norman visar den stora solenergipar-
ken på skolan SECMOL. Varje elev har eget ansvars-
område som att laga mat eller sköta boskapen. Här 
lär de sig även att ta ansvar och att förbereda sig  
för vuxenvärlden. Foto: Jan Fleischmann

Dechen Dolkar spelar ishockey i Ladakh för sin skola SECMOL. Skolans 
huvudbyggnad invigdes 1998 av den nuvarande Dalai lama, som här 
möts av sina beundrare utanför sitt palats i Dharamsala, där han bor 
sedan flera år. Han uppmanade under en av sina föreläsningar sitt folk  
i Tibet att upphöra med att bära pälsdelar av snöleoparder och tigrar. 
Foto: Jan Fleischmann
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Gömd bakom en klippa på 4 000 meters höjd i Spangodalen i 
det indiska bergsriket Ladakh, försöker jag med stelfrusna hän-
der få skarpa bilder på en ensam snöleopardhane. Hans lockrop 
efter en hona ekar i dalen.  

Det känns nästan som att ha bestigit Mount Everest när jag 
sent på kvällen är tillbaka i lägret och med mina vänner från La-
dakh, spåraren Jigmet Dadul, kocken Urgen Jardol och assisten-
ten Tschang Dordi, firar mötet med det skygga kattdjuret som i 
Ladakh kallas Det gråa spöket.

Vi hade hört snöleopardhanens lockrop. Jigmet imiterade lätet 
och efter några spännande sekunder svarade hanen.

Jigmet arbetar för Snow Leopard India Conservancy Trust 
(SLC-IT). Han är ofta på skolor och förklarar varför Ladakh behö-
ver bevara sina rovdjur, som snöleopard och varg. 

Nästa vinter återvänder jag till Ladakh och laddar upp med att 
följa en ishockeymatch i den största staden Leh medan Jigmet 
planerar 18 dagar i byn Ulley. Där ska jag bo hos Tsewang Noor-
bos familj. Hans gästhus är med i Homestayprogrammet. 

Det blir fina möten med flera olika snöleoparder. Mest minnes-
värt är en mulen januaridag när jag tillsammans med Tsewang 
Norboo, väntar vid en klippa ovanför en bergsbrant. Efter flera 
timmars väntande i yvigt snöfall, ser vi på långt avstånd en snö-
leopardhona när hon vandrar med två ungar. Jag får en fin bild på 
de halvvuxna ungarna vilandes på bergsbranten. 

Nästa vinter vandrar jag i Hunzadalen i norra Pakistan. Med två 
män, som ibland guidar till berget K2:s basläger, tar vi oss upp för 
nästan lodrätta bergsbranter. Vi övernattar i ett herdeskjul om- 
givet av majestätiska berg med namn som Lady Finger och Hunza 
Peak. Ingen snöleopard visar sig, men däremot svävar en örn för-
bi en grotta som jag tagit mig till en eftermiddag.

Jag återvänder till Ladakh i februari 2014. Jigmets son Nawang 
Gyaltson guidar mig under femton dagar  i nationalparken Hemis. 
Här är de smidiga blåfåren snöleopardens favoritföda.

Den avslutande dagen är jag på väg ner till lägret för att hinna 
med en taxi tillbaka till Leh och har passerat en flock med blåfår 
när jag hör en kort vissling. En snöleopard gömmer sig i en klipp-
skreva. Jag vänder om och går upp drygt en kilometer och kryper 
sedan ut på den hala isen. Med hjälp av de erfarna guiderna lyck-
as vi lokalisera snöleoparden, som visar sig vara en hona.

När hon kikar fram bakom klippan viskar guiderna: ”Her head 
is out. Take photos quick”. Plötsligt lämnar snöleopardhonan sitt 
gömställe. Jag tar några snabba bilder innan bergets gråa spöke 
har lämnat området. J

Efterlängtat möte med  
bergets hemlighetsfulla spöke

Snöleopardhonan i Ladakh gömmer sig bakom en klippa i 
nationalparken Hemis. I Spangodalen imiterar guiden Jigmet 
Dadul en snöleopardhanes lockrop efter en hona. Efter några 
spännande sekunder svarar hanen. Kanske är han far till  
ungarna som vilar på bergsbranten. 
Foto: Jan Fleischmann

FAKTA Homestayprogram
Tsewang Norboos gästhus ingår i Homestayprogrammet, vilket har bildats 
av SLC-IT. De som är med i programmet garanterar att inte döda snöleo- 
parder eller deras bytesdjur. De ska också restaurera sina buddhistiska 
tempel. Då får de hjälp att förstärka inhägnader mot rovdjursangrepp.  
De får även ta emot gäster och kan sälja hantverk.

De smidiga blåfåren är snöleopardens favoritbyte i Hemis. Den tar även 
människornas tamboskap men den stora jaken som håller till vid basläg-
ret behöver inte känna oro. Den är för stor för en snöleopard. Leh med 
sina basarer är den största staden i Ladakh. Foto: Jan Fleischmann
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et hela började med ett besök i ett tigerreservat, då na-
turen och de vilda djuren gjorde honom salig. Han som 
ritat serier som en hobby började kombinera det med 

sitt intresse för djur och natur. Det är serier som kan handla om 
absurditeten med att klimatkompensera för flygresor, samtidigt 
som flygbolagen använder ofantligt med plast.

– Jag hoppas på att mina läsare kan öka trycket på politiker att 
faktiskt lyssna på vetenskapen och börja agera.

Rohan Chakrabortys växte upp i Nagpur i centrala Indien och 
flyttade därefter till Delhi, men kunde inte bo kvar då hans fru 
fick lungproblem på grund av utsläppen. Numera bor han i Hy-
derabad och hans hemstad är inte mera sig lik.

– Nagpur brukade vara en grön stad, men djurlivet har börjat 

försvinna och vattenproblemen blir bara värre. Timmarna då vi 
har kommunalt vatten bara minskar.

Hans serier handlar om det han ser omkring sig, fågelarter som 
försvinner och en politisk dubbelmoral där pengar styr. Det 
handlar om enorma sopberg, som växer av förpackningar från all 
hämtmat som ökar i medelklassen, hur förorenad den heliga flo-
den Ganges är, samtidigt som djur- och växtarter långsamt dör ut.

Den politiska oron gör det svårt att få uppmärksamhet kring 
dessa frågor. Rohan hoppas att hans serier ska bidra till att fler i In-
diens enorma befolkning ska vilja vara med och skapa förändring.  

– Det här kan varken politiker eller invånare lösa själva, vi 
måste arbeta tillsammans. J

Indien

D

I tider då megalandet Indien 
tampas med enorma luft- 
föroreningar, vattenbrist och 
illegal gruvverksamhet är  
Rohan Chakrabortys serier  
en påminnelse om vad vi  
gör mot vår natur. 

text och foto Julia Wiræus

Grön humor ska öka indiers medvethenhet om klimatet

Rohan hoppas att hans serier ska bidra till att fler i Indiens 
enorma befolkning ska vilja vara med och skapa förändring.  
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Parul Sharma är 
människorättsjurist och 
författare med fokus på och 
lång erfarenhet av arbete 
med mänskliga rättigheter, 
miljöfrågor och CSR-frågor 

i och från högriskländer. Sedan 2020 ingår 
Parul i Tidskriftsföreningen Sydasiens styrelse.  

Jan Fleischmann är fotograf  
och journalist baserad i 
Mariestad. Han har ett särskilt 
intresse för naturfoto, men 
har även fotograferat vid olika 
större sportmästerskap.

Julia Wiræus är radio- 
producent och författare,  
sedan 2011 tidvis baserad i 
Delhi. Hon skriver ofta om social 
förändring och avspeglingen i 
synen på kvinnors rättigheter, 

kön och politik. År 2017 kom hennes reporta-
gebok De kallade henne Delhi Braveheart.

Medverkande i Sydasien #1 2020
Johan Mikaelsson är frilans- 
journalist, en av Sydasiens två 
redaktörer, och började skriva 
för tidningen 1997.  
Hans bok, När de dödar 
journalister – En personlig 

skildring av Sri Lanka, släpptes 2015.

Svante Nilsson är pensionär 
med sinne för språk. Han 
arbetar med textbearbetning 
och översättningar för  
Sydasien sedan 2011.

Henrik Schedin är en av 
Sydasiens två redaktörer. Han 
tog Masterexamen i globala 
studier 2016 och idag skriver 
han bland annat om funk-
tionshinder och mänskliga 

rättigheter i Nepal och globala södern.

Zofeen T Ebrahim är frilans- 
journalist baserad i Karachi 
och redaktör vid The Third Pole. 
Hon skriver för pakistanska och 
internationella medier om miljö, 
klimatförändringar, stadsfrågor 

samt reproduktiv hälsa, minoriteters rättigheter, 
arbetsrätt och hur grupper i samhället berörs.

Troy Enekvist är frilansande 
journalist och bildjournalist 
och har arbetat internationellt 
för både tidningar och organi-
sationer med att berätta och 
visa människors egna histori-

er och liv. Nu ligger fokus på Bangladesh.

Alf Persson är ordförande 
i Svenska Bhutanföreningen 
(swedish-bhutan-society.org).  
Han har arbetat i biståndssek-
torn i 40 år och i ett 40-tal 
länder, bland annat med 

förvaltningsreform, "good governance" och 
antikorruption. Besöker Bhutan sedan 1996.

Styrelsen består 2020 av redaktörerna Johan  
Mikaelsson och Henrik Schedin samt ledamöterna 
Parul Sharma, Troy Enekvist och Elina Kroksjö.

Sedan december 2019 finns redaktionen i Mölndal. 
Vi planerar det löpande arbetet, deltagande vid mässor, 
seminarier och liknande.
Besök oss på: https://sydasien.se
Kontakt: redaktionen@sydasien.se
Följ oss på Facebook: facebook.com/sydasien/
Adress: Sydasien, Norra forsåkersg, 431 63 Mölndal

Zac O’Yeah, mångårig med- 
arbetare för Sydasien och för- 
fattare till en hyllmeter böcker, 
bland andra Gandhibiografin 
Mahatma! (Augustprisnomine-
rad för bästa fackbok 2008). 

Senaste romanen, Den tropiske detektiven, kom 
ut 2018. Zac är musiker och ingår i gruppen 
The Ändå, och har hörts i radio och setts i tv.

Sydasien är en tidskriftsförening, grundad 1977.  
Vi ger ut nättidningen Sydasien.se och under  
2020 ett reportagemagasin och en årsbok.  
Vi rapporterar från och skildrar hela regionen Sydasien, 
vilken inrymmer länderna Indien, Pakistan, Sri Lanka, 
Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna. 
Våra reportrar och skribenter har fokus på regionen  
och finns ofta på plats. Sydasien erbjuder fräscha  
perspektiv, djärva debatter, intressanta reportage och 
kryddstark läsning. (Se även redaktionsrutan på sidan 2.)

Han har tidigare i Sydasien skrivit om och 
fotograferat fotbollsspelande tjejer i Pa-
kistan,  en restaurangägare i Kathmandu, 
samt en festival och djurliv i Sri Lanka.

Med sina kameror har han också fångat 
gnuernas vandring på den östafrikanska 

savannen, bergsgorillor, svensk varg, ja-
guarer i Brasilien, kondorer i Peru, pumor 
och kungspingviner i Patagonien, Indone-
siens komodovaraner och orangutanger. 

I september 2020 kom en oroväckan-
de larmrapport från Världsnaturfonden, 
WWF, om hotade ekosystem och djurarter 
som är på väg att försvinna. Ryggradsdjur 
har enligt statistik minskat med 68 procent 
åren 1970–2016. Nedgången fortsätter. 

– För Indiens stora kattdjur ser det 
ändå hoppfullt ut. Snöleoparden fick 2018 
sin bevarandestatus uppgraderad. Den 
ansågs inte längre ligga i farozonen för 
utrotning. Några av dem som arbetar med 
snöleoparden kände då hopp men också 

viss oro att det kunde finnas risk att man 
inte längre anstränger sig för att skydda 
arten om den inte anses vara akut hotad. 

Hur ser det ut för leoparderna och för de 
indiska lejonen, som inte är lika kända?

– Indiens leoparder har det kämpigt. 
Det finns inte något officiellt bevarande-
program för leoparderna som det finns för 
tigern. För landets tredje stora kattdjur, le-
jonet, går det bättre. Antalet har ökat på 
senare år. Jag har haft spännande möten 
med lejon i Girskogen i delstaten Gujarat. 
Men tjuvjakten är fortsatt ett stort pro-
blem, konstaterar Jan Fleischmann. J

Redaktionen

Som Djungelbokens Bagheera vandrar den svarta leopardhanen ut på trädstammen i det indiska djungelområdet Kabini. Foto: Jan Fleischmannn 

Sajida Majdy är granskande 
officer på Human Rights Com-
mission of  the Maldives, och 
har fokus på genusfrågor.

Cecilia Östman studerar för  
en master i socialantropologi 
på Stockholms universitet och 
har kandidatexamen i globala 
studier. Vintern 2020 var hon 
utlandspraktikant via Svalorna 

Indien Bangladesh hos partnerorganisationen 
Deccan Development Society i 4,5 månader.

Prem Poddar är professor 
i transkulturella studier vid 
Roskilde universitet och Alex-
ander von Humboldt senior 
fellow i Tyskland.

Lisa Lindkvist Zhang är 
doktorand i kinesiska och 
transkulturella studier vid 
Heidelbergs universitet i 
Tyskland. Hon forskar om 
indisk filosofi i Kina under 

tidigt 1900-tal och intresserar sig för moderna 
Kina-Indien-relationer i östra Himalaya.

Neelima Vallangi är frilans-
journalist och fotograf  från 
Indien men baserad i Nepal. 
Hon har fokus på natur och 
klimatfrågor.

Sharif Safi är skribent och 
aktivist. Han är grundare  
och vd för Mastooraat  
Organization i Kabul.

Jan Fleischmann 
skildrar i det 
här numret av 
Sydasien sina 
möten med leo- 
parder, tigrar, 
snöleoparder 

och noshörningar (se sid 58-67).

”Indiens leoparder har det kämpigt” 
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En svalare sida av Sydasien. Jigmet Dadul spårar 
snöleoparder i det indiska bergsriket Ladakh UT. 
Han anlitas av utländska researrangörer och arbetar 
även för den lokala organisationen Snow Leopard 
Conservancy-India Trust.  Han porträtterades för 
övrigt i boken Snöleopard (2014, Votum), som Jan 
Fleischmann gjorde tillsammans med miljöjournalisten 
och rovdjursexperten  Jonatan Borling.  
Foto: Jan Fleischmann

KLIMATFLYKT 
En digital utställning om några 
av de många bangladeshier som 
tvingas fly klimatförändringarna. 

Se den på klimatflykt.nu

En utställning av fotojournalisten Troy Enekvist och Svalorna Indien Bangladesh.

Besök Sydasien.se 
Med regelbundna besök hos nättidskriften Sydasien.se  
finns goda möjligheter till fördjupning.

Prenumerera 
I tidskriftsföreningen Sydasien går prenumeration och 
medlemskap hand i hand. Medlemsavgiften för 2020 har 
sänkts till 200 SEK. Reportagemagasin och årsbok samt 
inbjudningar till föreningens aktiviteter ingår. Swisha till 
123 211 2068 och mejla redaktionen@sydasien.se för att 
aktivera ditt medlemskap. Varmt välkommen till Sydasien!

Annonsera
Nå ut till våra läsare med en annons på Sydasien.se och  
i den tryckta tidskriften. Kontakta oss!


