
TEMA:
JORDBRUK& 
LIVSMEDEL 

TEMA:
JORDBRUK& 
LIVSMEDEL 

ReportagemagasinReportagemagasin

Reportagem
agasin

Reportagem
agasin

Sydasien.seSydasien.se

#3#3
20212021#3  2021 

#3  2021 
TEM

A: JORDBRUK&
LIVSM

EDEL
TEM

A: JORDBRUK&
LIVSM

EDEL

Pris: 100 SEKPris: 100 SEK

Tidskrift om Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, 
Nepal, Afghanistan, Bhutan och Maldiverna
Tidskrift om Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, 
Nepal, Afghanistan, Bhutan och Maldiverna

Te och rättigheter i Sydasien 
Bondeprotesterna i Delhi
Kämpande familj i Kabul
Mjölkbonde i Sri Lanka
Matkulturen i Nepal
Odla på Maldiverna
Het Chili i Bhutan

Te och rättigheter i Sydasien 
Bondeprotesterna i Delhi
Kämpande familj i Kabul
Mjölkbonde i Sri Lanka
Matkulturen i Nepal
Odla på Maldiverna
Het Chili i Bhutan



32 #3 2021 #3 2021

Plats i Nepal och Indien – 
även för noshörningar
Nepals noshörningar har tack vare insatser 
mot bland annat tjuvjakt kunnat räddas från 
utrotning. Nu beräknas det finnas över 600 
djur i Chitwans nationalpark, samt ytterligare 
ett dussintal i nationalparken Bardia.

Nepalesiska myndigheter har grävt fram nya 
vattentäkter och återställt gräsområden där 
noshörningarna betar. Enligt WWF fanns i början 
av 2000-talet bara ett par hundra djur kvar på 
grässlätterna i regionen Terai i södra Nepal och 
i nordöstra Indien. Antalet uppskattas nu vara 
mellan 3 000 och 3 700. 

– Noshörningarna har överlevt många hot, 
men i och med klimatförändringarna ställs de nu 
inför en ny utmaning, säger forskaren Shantaraj 
Gyawali, expert på skydd av noshörningar.

Indiska pansarnoshörningar väger 1 500-
4 000 kg, och är därmed världens femte största 
levande landdjur. (Läs mer på Sydasien.se.) /IPS

Noterat

Svensk 
bistånds-
historia i 
historiskt 
perspektiv
Historikerna Annika 
Berg, Urban Lund-
berg och Mattias 
Tydén har skrivit en 
omfattande bok om 
svensk biståndshistoria. Henrik Schedin har 
läst och reflekterar över biståndets nytta. 
”Tanken att jobba med bistånd har förändrats 
men det utåtblickande intresset består”, skriver 
han i recensionen på Sydasien.se.

Litteratur

Utrikespolitiska institutet 
belyser Indien i ny podd 
”Indienpodden” ska gå på djupet i demokratin 
i världens största demokrati. Med svenska och 
internationella experter diskuterar journalisten 
Julia Wireaus, som frekvent medverkar i Syd-
asien, ämnen som miljö, demokratins tillstånd 
och pandemin. Podden är ett samarbete mellan 
Utrikespolitiska institutet (UI) och Swedish 
South Asia Studies Network (Sasnet) vid Lunds 
universitet.

Svenskarnas kunskap om Indien behöver bli  
bättre, menar Henrik Chetan Aspengren, tillför- 
ordnad programchef för Asienprogrammet vid UI.

– Indien växer fram som en viktig samar-
betspartner för Sverige och svenska företag. 
Samtidigt är kunnandet om Indien lågt. Vi vill 
bidra till att öka kunskaperna och börjar med 
en mycket viktig fråga: den indiska demokratin 
och dess förutsättningar.

I ”Indienpodden” intervjuas sydasiatiska 
journalister, forskare och aktivister med skiftan-
de åsiktsbildningar om ämnen som akademisk 
frihet, falska nyheter, hur sociala medier formar 
det politiska samtalet och Indiens väg tillbaka 
efter pandemin. Svenska Indienexperter ramar 
in utvecklingen från ett europeiskt perspektiv.

– Det är en ynnest att få rikta fokus mot en 
annars bortglömd region och berätta om vilka 
omvälvande samhällsförändringar som faktiskt 
sker, säger Julia Wiraeus.

Foto: Paco Como /Shutterstock

Illustration: Beat Lindberg

Premiär på svenska för  
Kamlesh Bakhshi – i Sydasien
Den indiska författaren Kamlesh Bakhshi har in-
troducerats på svenska genom publiceringen av 
novellen ”Hur länge” på Sydasien.se i juni. No-
vellen med originaltiteln ”Kab tak” har översatts 
av Pär Eliasson, doktorand i indologi vid Uppsala 
universitet och med illustration av Beat Lindberg. 
Hindiförfattaren Bakhshi föddes i en by i distriktet 
Firozpur i Punjab i det då brittiska Indien. Sitt 
vuxna liv har hon levt i Mumbai och debuterade 
med sin första novell 1974. Eliasson  berör i sin 
artikel Bakhshis ”tvehågsna världsavsägelse”:

”Enligt egen utsago var det ofta de svåra 
livsöden hon kunde iaktta i sin omgivning som 
gav henne inspiration att skriva sina noveller och 
romaner. Även i sin fortsatta författargärning har 
hon hämtat inspiration från livets myckna lidande 
snarare än den sällsynta lyckan.”

... men sophämtningen  
liknar en Katmanstrof
Katmandus medborgare har börjat pro-
testera mot bristande sophämtning genom 
att dumpa sitt skräp framför Kathmandu 
Metropolitan Citys huvudkontor, rapporte-
rar Kathmandu Post. Sophämtningen har 
inte kunnat ske på två veckor då vägen till 
soptippen Sisdol sydväst om huvudstaden 
är översvämmade efter kraftigt regn. Nu har 
medborgarna fått nog av stinkande sophög-
ar och vill att myndigheterna reagerar. 

Översvämningen belyser ett större problem: 
Sisdole är hela Katmandudalens slutstation för 
sopor och är redan överbelastad. Vad som en 
gång var en sänka är nu två enorma sopberg 
på 166 000 respektive 108 000 kubikmeter.

Arkivet på Sydasien.se har 
fyllts på med fler tidskrifter
Nu finns tidskrifterna 2018–2020 att läsa på 
Sydasien.se. Tidskrifterna 2021 håller vi på, de 
finns att beställa från redaktionen (liksom de 
flesta av numren från 1977 och framåt).

är vi beslutade om magasinets tema kände vi entusiasm 
– jordbruk och livsmedel spänner över ett vidsträckt 
landskap. Vi har nu plöjt på ytan i kanten av fältet och 

har ett axplock. Kanske hade vi kunnat gå över en större del av 
jordbrukslandskapet, plöjt djupare, men har fått avgränsa oss.

Te – näst efter vatten den populäraste drycken i världen – 
är ett undertema. Tebranschen sysselsätter två-tre miljoner 
arbetare i Sydasien. Löner, arbetsmiljö och villkor är ofta usla.

Tragiskt är att så många människor en vanlig dag inte får till-
räckligt med mat. Eller ingen alls. FN:s globala mål nr 2 för en 
hållbar utveckling är att utrota svält – ”Zero hunger”. Det är en 
bit kvar – enligt FN:s World Food Programme går 811 miljoner 
och lägger sig med tom mage och 135 miljoner lider av akut 
undernäring – i en värld där det finns mer än nog att föda alla.

Vid en redaktionslunch på en sydasiatisk restaurang, med 
planering för det här numret konstaterar vi snabbt att vi i brist 
på resande kan gå ut och äta en välsmakande måltid och med 
smaksinnena koncentrerade och blicken på detaljerna i inred-
ningen färdas vi en bit på vägen till regionen. Självklart kan 
en och annan rätt tillagas i hemmaköket, men restaurangerna 
erbjuder annat, som möten med restaurangpersonal.

Den här restaurangens ägare berättar att det fortfaran-
de är svåra tider. Vanligen, alltså innan pandemin bröt ut, 
är det rusning vid lunchtid. Nu är det stilla, även om några 
köper hämtmat. Så stöd din lokala indier, pakistanier, lankes, 
bhutanes, bangladeshier, maldivier, afghan eller nepales!

Vi återkommer garanterat till jordbruk, livsmedel, fiske, 
mat och dryck. Och tyvärr till hunger, svält och undernäring.
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rygt elva miljoner människor i Afghanis-
tan mötte, mellan mars och maj 2021 höga 
nivåer av akut matosäkerhet på grund av 

interna konflikter i landet, covid-19-pandemin, höga 
matpriser och en hög arbetslöshet. Detta inkluderar 
cirka 7,8 miljoner människor som tvångsförflyttats 
och 3,2 miljoner som kräver brådskande och livräd-
dande åtgärder. I stadsområden mötte cirka 2,73 
miljoner människor höga nivåer av akut matosä-
kerhet, varav 717 000 människor befann sig i svält 
enligt internationella rapporter.

I och med talibanernas inträde i augusti i år 
rapporterar World Food Programme (WFP) om att 
cirka 14 miljoner människor i Afghanistan – en tred-
jedel av befolkningen står inför extrem matosäker-
het. Det inkluderar två miljoner barn som redan är 
undernärda. Detta samtidigt som Unicef rapporterar 
om att cirka tio miljoner barn är i behov av akut 
humanitärt stöd. 

Talibanerna har under augusti månad tillåtit WFP att 
verka i landet obehindrat, där WFP till och med rap-
porterar om att talibanerna bevakar matförråden så 
att stölder ska undvikas av en hungrig befolkning. 
Hur framtiden ser ut för organisationen i Afghanis-
tan är oviss, och vad som händer när väl talibanerna 
format sin regering återstår att se.

Pakistan har genom åren tagit emot stora flykting- 
grupper med unga pojkar, barn, och flickebarn 

som slussats in i sexhandeln och andra livsfarliga 
rörelser och sammanhang. Även denna gång note-
ras detta av FN och människorättsorganisationer i 
Afghanistan och Pakistan. Hungern och arbetslös-
heten väntas driva allt fler unga att ta sig till  
Pakistan ovetandes om vad de riskerar.

I Lahore träffade jag 2016 den 13 år gamla pojken 
Noor som tillhör folkgruppen hazarer. Noor hade 
2015 räddats ur människohandel av en grupp som 
jag arbetar med i Pakistan. Han var generös med att 
berätta hur hans pappa fråntagits sin mark av tali-
banerna och hur hans lillasyster tvångsgiftes bort 
med en mycket äldre talibanman. 

”Hunger och kamp blev vår vardag. Jag brukade 
stjäla små brödlimpor på den lokala marknaden och 
var beredd på de smällarna jag skulle få när min 
stöld ertappades. Min kompis Ahmed föreslog att 
vi skulle rymma till Pakistan och han kände en man 
som enkelt kunde ta oss över gränsen, genom ber-
gen. Det var en farlig och iskall resa. Det var vinter 
och vi båda hade gummitofflor på oss. Jag tror att 
jag svimmade i vagnen vi färdades i, för att jag inte 
minns vissa delar. Väl i Pakistan, fortsatte hungern 
och jag och Ahmed såldes för arbete och synder 
flera gånger tills vi räddades. Det är tusentals andra 
pojkar och flickor från våra byar som säljs såhär i 
Pakistan. Alla kom för att de var hungriga.”

I Pakistan fanns år 2016 omkring 600 000 hazarer, 
varav många har flytt dit, undan krig och förföljelse 

D
Ett barn i ett av många nya flyktingläger i Afghanistan i augusti 2021 under 
talibanernas framfart i landet. Foto: Trent Inness /Shutterstock

Extrem hungersnöd  
hotar i Afghanistan

Afghanistan

text Parul Sharma

i Afghanistan sedan 1978 medan andra har levt där i 
generationer. Hazarerna i Pakistan har sedan 1998 ut-
satts för mycket etniskt och religiöst betingat våld, spe-
ciellt i och omkring Baluchistans huvudstad Quetta. 

Afghanistan står nu inför total ekonomisk kollaps, med 
länder och institutioner som säger att de kommer att 
hålla tillbaka bistånd och pengar till Afghanistan efter 
att talibanerna tagit kontrollen över landet.

Under de kalla månaderna som väntar är risken 
uppenbar att spridningen av covid-19 kommer att 
öka dramatiskt och oron växer för att den betydligt 
mer smittsamma deltavarianten ska sprida sig storm- 
artat bland landets cirka 40 miljoner invånare.

Andelen som är vaccinerade är låg och sjukvården 
har mycket begränsade resurser och kommer inte att 
kunna möta en omfattande hälsokris.

FN rapporterar att cirka 18 miljoner afghaner är 
beroende av internationellt bistånd för överlevnad. 
En iskall vinter väntar afghanerna. Frågan är om 
omvärlden står och tittar på eller kämpar mot den 
afghanska hungern. J 

En iskall vinter väntar afghanerna. Frågan är om omvärlden  
kommer att titta på eller kämpa för att afghaner inte ska svälta ihjäl. 
Människorättsjuristen Parul Sharma ser, som andra bedömare,  
en lång rad mörka moln på himlen – inte minst alla faror som  
hotar barn. Hon uppmanar, i vanlig ordning, till handling.

Fakta|Fortsatt hjälp till afghanska folket
World Food Programme (WFP) är FN:s organ för distribution 
av mat till utsatta länder och områden. Syftet är att bidra med 
livsmedelssäkerhet och hindra svältkatastrofer. WFP understryker 
”oberoende, neutralitet och medmänskliga ideal”. Den 24 augusti 
inledde WFP en kampanj för att samla in 200 miljoner dollar till 
behövande i landet. I en särskild faktasektion om WFP:s arbete 
i Afghanistan kan utläsas att över hälften av befolkningen lever 
under fattigdomsgränsen. Även UNHCR, FN:s flyktingorgan, driver 
nu en kampanj för hjälp till flyktingar i Afghanistan.

I ett upprop på Världshälsoorganisationen WHO:s webbplats 
den 19 augusti 2021 skriver en rad organisationer i ett upprop 
att insatserna i Afghanistan ska fortsätta – för Afghanistans folk.

”Miljoner och åter miljoner riskerar att svälta ihjäl”, säger FN:s 
generalsekreterare António Guterres.

Ett antal organisationer är aktiva i Afghanistan efter talibaner-
nas maktövertagande 15 augusti 2021. Svenska Afghanistan-
kommittén (SAK) har lokalanställda medarbetare. Organisationen 
Rädda barnen bedriver hjälparbete, liksom Röda korset, under 
symbolen Röda halvmånen. Läkare utan gränser (MSF) har varit 
aktiva i landet sedan 1980. Radiohjälpen startade i augusti en 
särskild insamling till förmån för hjälp till Afghanistan.

Svenskt bistånd, ungefär en miljard kronor per år, som gått till 
den afghanska regeringen genom biståndsorganet Sida och via 
Världsbanken stoppas (se Sidas.se om bistånd till Afghanistan). 
Nu ska 300 miljoner kronor satsas på humanitära insatser, enligt 
ett förslag från Sida till den svenska regeringen. 

Avbrottet leder enligt Afghanistankännaren Anders Fänge till 
stora problem på marknivå (i Sveriges Radio 28 augusti 2021).
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Nepal

text Henrik Schedin

in favoritrestaurang i Katmandu är en 
sydindisk restaurang, inget kött och ingen 
alkohol. För någon som gillar att få en öl 

till maten säger det ganska mycket att detta är min 
favoritrestaurang. Allt på menyn är otroligt, och 
framförallt mer varierat än en nepalesisk restaurang.

Som rutinstyrd svensk och känslig för lågt blod-
socker är jag inte helt förtjust i den nepalesiska mat-
kulturen. Allt som serveras på tallrikarna är toppen, 
ofta utsökt. Men tiderna de serveras gör mig något 
frustrerad.

En nepales går ofta upp tidigt. Gärna vid fem-
tiden för att få goa fem timmar innan de ska vara 
på kontoret. Då dricker de en kopp te och tuggar 
på något kex. Några timmar senare äter de en rejäl 
frukost bestående av dal bhat, Nepals motsvarighet 
till thali. Alltså ris, linsgryta, inlagda grönsaker och 
kokt spenat, eventuellt ytterligare en gryta med kött 
om ekonomin tillåter. Sedan äts det bara ett enklare 
eftermiddagsmål resten av dagen. Och strax innan 
läggdags, då festas det ännu en gång på dal bhat.

Den nepalesiska dal dhaten är god, men jag kan tycka 
att det blir en aning enformigt vid längre besök. Det 

som är förlåtande är att det likt den indiska motsva-
righeten så får du hur mycket påfyllning som helst. 

Själv uppskattar jag en frukost, lunch (allra helst 
prick kl 12) och en rejäl middag framåt 18-19-tiden. 
Det är oftast inga problem för mig när jag går runt 
eller jobbar självständigt. Men när jag umgås med 
nepaleser blir det svårt att hålla humöret i schack. 

Då hjälper de otaliga söta kopparna mjölkte som 
generöst bjuds på varhelst man går. Cirka ett dygn 
efter att jag har anlänt på Tribhuvan International 
Airport byts mitt kaffesug ut mot sockersug, vilket 
mjölkteet både skapar och råder bot på. Socker- 
chocken håller en i gång och jag klarar mig då 
igenom ett möte eller en intervju till. Däremot är 
favoriten svart te med svartpeppar och socker, som 
jag vid ett fåtal gånger fått i stället för mjölkte. Inte 
helt otippat ger det både en söt och pepprig smak, 
men i rätt proportioner en gudomlig dryck. 

Lite mer äventyrliga matupplevelser går även att hitta 
i stadsdelen Jhamiskel. Där finns nämligen Hima-
layan Soje, en nordkoreansk restaurang som drivs 
av personalen från diktaturens ambassad. Jag har 
hört att personalen började driva serveringen då de 

M
inte får tillräckligt från Pyongyang för att klara sig, 
och då och då blir de anklagade för pengatvätt.

Då det är lite moraliskt tvetydigt att stötta denna 
verksamhet, kan jag inte säga att jag har ätit där. 
Men som tur är har en nära vän berättat för mig om 
sitt besök. Maten var god. Däremot så vinner kapita-
lismen den kulinariska kampen, för det sydkorean-
ska köket är bättre. 

Men det kanske inte är för maten man går hit. Det 
är för den underliga stämningen och möjligtvis ka-
raoken. Servetthållare med Budweiser-reklam är en 
udda detalj, som om inte den mycket brusiga nord-
koreanska TV-sändningen och den lite väl uppmärk-
samma personalen skulle göra stämningen konstig 
nog. Det är givetvis fotoförbud där inne också, vilket 
gör att man känner sig misstänkliggjord. Som sagt 

har jag ju inte varit där själv, men om man saknar 
moral har jag hört att det ska vara väl värt ett besök.

Mindre kontroversiella restaurangbesök i huvudstaden 
är att besöka restauranger som serverar olika etniska 
gruppers kök. Jag håller god min, men märker inte så 
stor skillnad i smak. Jag tycker mest att det som ser-
veras är en väldigt lite varierad dal bhat. Mest kända 
för sina kulinariska läckerheter är folkgruppen tha-
kali, och deras restauranger brukar hålla hög kvalitet. 
Deras inlagda grönsaker är de som gör störst skillnad 
i min mening, och om det är något jag uppskattar så 
är det en go inläggning. Men resten är tyvärr sig likt.

Nu kanske ni tänker att det är fint att alla etnicite-
ter är lika inför mina jämställda smaklökar, men det 
är ju också lite tråkigt att kulturerna är urvattnade. 

Illustration: Beat Lindberg

Reflektioner  
kring nepalesisk 
matkultur
Sydasiens Henrik Schedin har aldrig formellt studerat 
eller målmedvetet läst om maten, men i sina exposéer 
i restauranglivet i Katmandu har han lärt sig ett  
och annat. Nedan följer hans observationer 
av en matkultur han lärt känna under de  
många resorna de senaste åren.
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Olycka vid teplantage visar 
bristerna i arbetsmiljön
Att det finns brister i arbetsmiljön inom te- 
industrin kan konstateras av olyckan 21 maj 
2021, då 21 arbetare skadades, varav fyra 
allvarligt. 

Totalt transporterades 27 arbetare till ett 
arbetspass vid St. Leonards Estate i Ragala i 
Sri Lankas tedistrikt i centrala delen av ön. De 
färdades på en stor kärra som drogs efter en 
traktor, när kärran plötsligt välte och störtade 
ned för en sluttning. De skadade fördes till 
sjukhuset i Nuwara Eliya. Föraren som körde 
ekipaget arresterades av polis för att senare 
tas till domstol.

MATRELATERAT

En femtedel av all mat som 
produceras äts aldrig upp
Nästan en femtedel av all mat som köptes in 
av hushåll, restauranger och butiker i 54 av 
världens länder under 2019 åts aldrig upp, 
utan slängdes istället. Det visar en ny rapport 
från FN:s miljöprogram Unep.

Generellt äter de som har lägre inkomster 
i större grad upp den mat de köper, medan 
rikare slänger förhållandevis mer. 

I utvecklingsländer går mycket mat förlorad 
redan i samband med att den produceras 
och transporteras. I länder med varmt klimat 
och där många saknar kyl och frys kan mer 
livsmedel behöva slängas. 

Under pandemin rapporteras svinnet ha 
minskat, enligt en studie genomförd i Storbri-
tannien. Men det beräknas återgå till tidigare 
nivåer när effekterna av pandemin avtar. Ett 
minskat matsvinn skulle motverka både svält 
och klimatfärändringar, men medvetenheten 
är låg och åtgärder behövs såväl lokalt som 
globalt. /IPS

Brännande fråga kring  
gurkmeja i Sri Lanka
Gurkmeja är en viktig ingrediens i Sri Lankas 
matlagning, både för smakens skull och kryd-
dans påstådda medicinska egenskaper. Under 
året har det ofta rått brist på gurkmeja, rap-
porterar tidningen Sunday Times i Sri Lanka. 
Priset har stigit och uppgår nu till mellan 4 000 
och 5 500 rupier (runt 200 kronor).

Samtidigt har 777 kg gurkmeja som smugg-
lats från Indien bränts av polisen i Mannar vid 
öns östra kust efter ett av många tillslag. Här 
är avståndet kort till Indien och fiskebåtar från 
de båda grannländerna rör sig i vattnen. 

Lokalbefolkningen har föreslagit att beslag- 
tagna smuggelkryddor efter kontroll ska släppas 
på marknaden via den statliga butiken Sathosa, 
alternativt skänkas till särskilda boenden.För det är de faktiskt. Nepal är ett land med stor 

geografisk variation, och därmed har de olika regi-
onerna väldigt olika klimat. Vilket innebär att det 
finns stora skillnader på jordbrukets villkor. 

Alltså är inte ris lämpligt att odla i hela landet, 
trots att det har blivit hela Nepals ”stapelföda”. Så har 
det inte alltid varit, utan grynet har vuxit i popularitet 
då fler har fått smaka på den aromatiska och milda 
läckerheten som dessutom suger upp allsköns sås.

Detta är resultatet av nationalisering på 1800-ta-
let, då den centralnepalesiska kulturen som nationa-
liserade det bergiga landet exporterade sin kultur till 
vad som blev ett enat rike. De inhemska etniciteter-
nas kulturer sågs ner på och de uppmanades att lik-
na de styrande klasserna mer. Då spred sig riset över 
hela landet, och nu odlas det inom hela riket även 
om det inte är optimalt. Sedan har biståndsindustrin 
spätt på den utvecklingen genom att uppmuntra det 
jordbruket och delat ut rissäckar i sina matprogram. 

Innan dess odlades och åts ett flertal olika gryn, 
sädesslag och rotfrukter beroende på var i landet 
man befann sig. Alltså fanns en större kunskap 
kring en större mängd grödor, vilket hade varit bra 
för att klimatförändringarna lättare hade kunnat 

hanteras. Riset går inte att odla i torka till exempel, 
men det gör andra inhemska grödor. Dessutom 
hade nepaleserna fått njuta av en större variation på 
tallriken.

Något som i stället har berikat matkulturen i landet 
är alla tibetaner som flytt över gränsen. Det har 
lett till att nepaleser är barnsligt förtjusta i momo, 
tibetanska dumplings. När de serveras, då är det 
verkligen fest. Lite som att svenskar inte kan avva-
ra inlagd fisk vid en högtid. De ångade degknytena 
fyllda med kyckling, buffel eller grönsaker är milda 
i sig, men serveras med kryddigare såser att doppa 
i. De är verkligen goda, men återigen så blir det 
lätt enformigt efter ett tag. De kan även serveras i 
buljong eller i en stark chillisås, men då är det oftast 
eftermiddagsmål och inte fest.

Så vad kan vi lära oss av dessa observationer? 
Jo, det nepalesiska köket är gott, det sydindiska 
köket är bättre, mångkultur är trevligt och med mer 
variation i odlingslandskapet hade klimatföränd-
ringarna varit lättare att möta, och slutligen: jag är 
inte jättebra anpassad till nepalesiska mattider och 
te är bra att ha. J

Saffransodlare i Kashmir 
drabbas av cementfabriker
Minst 19 000 familjer i  Pampore i södra 
Kashmir lever på att samla in saffranskroku-
sens dyrbara pistiller. Men nu hotas odlarnas 
försörjning av de många nya cementfabriker 
som har byggts i området. Det är förödande för 
saffranskrokusen och för dem som lever på att 
skörda och förädla dess värdefulla innehåll.

Forskaren Fayaz Ahmad Dar har gjort en 
studie som visar att skördarna har minskat 
kraftigt för de saffransodlingar som ligger i 
närheten av de dammande cementfabrikerna. 
(Läs mer på Sydasien.se.)

Dal bhat i Nepal. Foto: Juan Pablo /Shutterstock

Foto: Umer Asif  /IPS

Bryggerianställda i Andhra 
Pradesh förlorar jobbet
I Andhra Pradesh slår delstatsregeringens nya 
planer och idéer för alkoholindustrin hårt på 
anställda vid United Breweries i Ranasthalam. 

Till och med 2019 producerades dagligen 
600 000 flaskor öl, bland annat Kingfisher. På 
grund av minskade beställningar från delstats-
regeringen har så många som 1 000 arbetare 
förlorat sina anställlningar. Många av de kvar-
varande har fått lönen sänkt från 12 000 till 
4 000 rupier (cirka 500 SEK) i månaden – inte 
ens tillräckligt för att betala hyra och el, säger 
en fackföreningsledare vid namn Prabhkar till 
tidningen The Hindu.

Hastigt stoppat importstopp 
av konstgödsel i Sri Lanka
Användning av konstgödsel och bekämpnings-
medel har stor påverkan på miljö och hälsa i 
Sri Lanka. Vattendrag och grundvatten föro-
renas, vilda djur påverkas negativt och många 
öbor drabbas av njursjukdomar. 

Det framstod först som att Sri Lanka skulle 
bli en grön ö, där det bara odlas ekologiskt. 
Men president Gotabaya Rajapaksas beslut i 
april om förbud mot konstgödsel och insekts-
bekämpningsmedel ska ses i ljuset av ett 
stort statligt sparbehov. Ett importstopp hade 
kunnat ge 400 miljoner dollar per år i minskat 
kapitalutflöde i handelsbalansen.

Bland jordbrukare, som fruktade små 
skördar, föll beskedet inte i god jord. Många av 
dagens hybridgrödor, inte minst olika sorters 
ris, utvecklas bara med konstgödsel. 

Efter protester och varningar om ökat behov 
av matimport backade regeringen och nu 
ska import åter tillåtas, men under striktare 
kontroll. Enligt siffror som Financial Times i Sri 
Lanka har sammanställt är skördevikten per 
hektar av te, ris, kokosnötter och gummi redan 
idag lägre än i konkurrerande länder.

Foto: Catherine Wilson /IPS

”När det gäller opium pågår en makt-
kamp mellan olika grupper talibaner 
om vem som ska ha kontrollen över 
den här lukrativa marknaden.” 

Nina Hjelmgren, journalist och Afghanistankännare i SVT:s Utrikesbyrån 8 
september 2021. Hon tror inte att talibanerna kommer att följa sin regelbok 
(sharialagarna) och upphöra med odling av vallmo för framställning av opium.
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Stoppa den orättvisa och  
grymma matbristen i Indien
Stoppa den orättvisa och  
grymma matbristen i Indien

Indien

text Parul Sharma

Barn köar vid en välgörenhets- 
organisation i Delhi för att få mat. 
Foto: Arcscapes /Shutterstock 

är mina medarbetare från People’s Vi-
gilance Committee on Human Rights 
frågar familjer hur de hanterar hunger- 
problemet, får de som svar: ”Vi slår våra 
hungriga barn till sömns.” Så mycket 

som 80 procent av livsmedlet som konsumeras i stör-
re delen av världen kommer från småbrukare. Ändå 
är just de värst drabbade av sociala svårigheter, svält-
död och ekonomisk katastrof. Sådan är verkligheten 
för småbrukare i Indien. Sedan 1995 har hundratu-
sentals indiska bönder begått självmord. Forskning 
visar att ett självmord begås var 30:e minut bland In-
diens bönder. En bidragande faktor är det höga priset 
på genetiskt modifierat utsäde, som sätter de redan 
resurssvaga bönderna i livslånga skulder – och även 
en måltid om dagen blir en omöjlighet.

På den indiska landsbygden äter 76 procent av be-
folkningen näringsfattig mat, enligt tidskriften Food 
Policy, 2020. Om de spenderade hela sin inkomst 
på mat, skulle två av tre ändå inte ha råd att betala 
ens för den billigaste kosten som uppfyller baskraven 
för näringsriktig mat. I Global Hunger Index sjönk 
Indien från plats 94 till 102 året innan – av 107 lis-
tade länder. Indexet beräknar hungernivåer och un-
dernäring över hela världen. Landet presterar sämre 
än Pakistan (88) och Bangladesh (75). Situationen i 
Indien placeras i kategorin ”allvarlig” och enligt rap-
porten är 14 procent av alla indier undernärda.

Den indiska regeringen vidtog drastiska åtgärder för 
att ta itu med covid-19-pandemin och införde värl-
dens strängaste lockdown, vilket förvärrade många 
befintliga socioekonomiska klyftor i landet. Dessut-
om minskade landets BNP med otroliga 23,9 procent 
under kvartalet april-juni. Den plötsliga nedstäng-
ningen 24 mars 2020 utlöste också en massarbets-
löshet, då miljontals migrantarbetare tvingades åter-
vända till sina delstater, många av dem till fots och 
utan mat och de flesta utan utsikter.

Indisk statistik från maj 2021 visar att arbetslöshe-
ten är 14,3 procent på landsbygden och 14,7 procent i 
städerna. En majoritet av arbetskraften befinner sig 
i den informella sektorn. Dessa människor påverkas 
massivt av förlorade jobb. De saknar också tillgång 
till sociala förmåner som följer med  en anställning. 
Daglönare, byggnadsarbetare, gatuförsäljare och hus-
hållshjälpare har påverkats oproportionerligt mycket 
av pandemin, men de ingår inte ens i arbetslöshets-
statistiken. Även om det inte finns könsrelaterade 
data om effekterna av covid-19, visar erfarenheten att 
kvinnor påverkas än mer under ekonomiska nedgång-
ar, tider av matosäkerhet – och under pandemier. 

Pandemin har vänt mycket av de framsteg som Indien 
har gjort för att minska fattigdomen och som vanligt 
är det de fattigaste och mest marginaliserade bar-
nen som har drabbats hårdast. Eftersom pandemin 
fortsätter att utgöra en allvarlig störning för barns 
skolgång, försvinner alla förhoppningar de hade om 
att flytta ur fattigdomen snabbt. Det är mycket oro-
väckande att det överbelastade sjukvårdssystemet 
under lång tid framöver kommer att förbli otillräck-
ligt, särskilt när det gäller uppgiften skydda utsatta 
människor och deras barn. Många fler barn kommer 
att förlora föräldrar eller familjemedlemmar, och fler 
familjer kommer att förlora sina inkomster.

Den indiska regeringen har under många år velat 
positionera sig som en biståndsgivande nation och 
knappt nämnt inhemska fattigdomsrelaterade utma-
ningar. Redan innan pandemin rankades Indien lågt, 
men landet sjunker nu ner i en större svältproblematik.

Det är oerhört svårt idag för organisationer som 
bekämpar fattigdom eller kämpar för rättigheter att 
verka i Indien. Vi hoppas att regeringen förstår vik-
ten för nationen att ta emot bistånd igen. Alla vinner 
på att civilsamhällesorganisationer tillåts och stärks. 
Låt dem använda sin kunskaper för att hjälpa – det 
gynnar alla om de får arbeta fritt. J

N
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MATRELATERAT

är det brittiska ölet inte klarade den långa 
seglatsen till Indien såg en ny ölsort dagens 
ljus. Tricket var en lite högre alkoholhalt. En 

bryggare kallad George Hodgson skickade 1780 en ladd-
ning med lite starkare ale. Under sex månader till sjöss 
utvecklades det nya ölet, mognade och fick karaktär. 
Med åren gjordes det lite ljusare för att passa det indiska 
klimatet. Det blev India pale ale, IPA.

Problemet är, vilket Beerconnoisseur.com och andra 
påpekar, att den förenklade IPA-historien inte riktigt 
stämmer. Öl av olika slag exporterades redan i början av 
1700-talet – mörk öl, som porter, men också riktigt ljus 
öl. Det anses dock vara så att Hodgson, med bryggeriet 
Bow i östra London, slog kommersiellt, inte minst ge-
nom skeppandet med East India Company. Väl i Indien 
sålde släkten Hodgsons ale bra och uppskattades i breda 
folklager runt 1830-1850. Fler bryggare följde efter. 

Bryggeriet i Bow slog igen en bit in på 1900-talet och 
IPA-bryggandet glömdes sakta bort, i takt med kylskå-
pens intåg i hem, restauranger och pubar.

Pånyttfödelsen kom i USA i mitten av 1970-talet. 
Småbryggerier utvecklade smakrika 
IPA, APA eller dubbel-IPA, med  
fantasifulla etiketter och namn.  
Under 2000-talet har antalet små-
bryggerier i Sverige ökat snabbt.  
En viktig framgångsfaktor är  
utveckling och bryggande av IPA. 
Några har också klättrat in på  
topplistor, som hos Ratebeer.com.

Aldrig nämns ”India” så ofta i världen.

Alkoholfri öl är den kategori av drycker som vuxit 
snabbast på senare år. Förståeligt, alkoholfri IPA har 
både smak och karaktär. I Sverige dracks 2020, enligt 
branschorganisationen Sveriges bryggerier, 54 liter öl 
per capita, privatimporterad eller egenbryggd öl ej in-
räknad, att jämföra med siffran 71,5 liter läsk. Öl på burk 
tar också in på flaskölen.

I Indien är det idel ljus lager på topplistan, cirka 40 
procent av all öl som dricks är Kingfisher, inte mycket 
IPA i Indien nuförtiden alltså. J

Johan Mikaelsson

Aldrig nämns 
”India” så ofta
N

Lassi görs på yoghurt eller curd (fermen-
terad mjölk eller oxmjölk – hemlagad yoghurt) som grund, 
mixas med vatten eller mjölk, salt, socker, honung, några oli-
ka kryddor eller örter. Punjabi lassi är söta och toppas med 
exempelvis kanel och krossade/hackade nötter. Saltad lassi 
kan toppas med svart salt, himalayasalt, rostad kummin och 
garneras med mynta. Masala lassi är en kryddad variant, där 
svartpeppar, muskotnöt eller grön kardemumma ger smak.

Foto: Vegrecipes of  India – Dassana’s veg  
recipes (bild på Lassi ovan), övriga Shutterstock

Chai är hindi för te, med rötter i kinesiskans 
ord cha. Chai, eller masala chai är en blandning av kryddor 
(kanelstång, kardemummakapslar, pepparkorn, kryddnejli-
kor, ingefära, och svart te (gärna Assam eller Ceylon) som 
bryggs som te och ger en kraftigare dryck, som vanligen 
blandas med mjölk och socker eller honung.

Hoppers är det engelska namnet 
på tamilska appam, och string hoppers är namnet för  
idiyappam. För att hoppers ska få den rätta formen krävs 
särskilda skålformade stekpannor. Populära som efterrätt  
med söt topping, som honung, bär och frukt, men finns  
också i matiga och kryddiga varianter samt egg hoppers.

Curd är fermenterad mjölk, en hemlagad  
yoghurt som framställs av komjölk, buffelmjölk eller getmjölk. 
Curd anger den traditionella, hemlagade varianten medan 
yoghurt är det som säljs förpackad i matbutiker.

Naan är det persiska ordet för bröd och är 
numera starkt förknippad med indisk mat över hela världen. 
Mjöl och jäst är grunden och i Indien tillagas det vanligen i 
lerugnar, men i hemmaköket blir det alldeles utmärkt resultat 
i en stekpanna. Googla och testa dig fram till ett favoritrecept. 

Curries betyder maträtter, vilka äts 
tillsammans med ris – rice and curries – och sås kryddad med 
gurkmeja, kummin, koriander, ingefära, chilipeppar eller curry. 
Biryani är en rätt som innehåller både olika sorters grönsaker, 
och kött eller kyckling för den som inte äter vegetariskt.

Garam masala
betyder ”het kryddblandning” på urdu. Den innehåller en rad 
malna kryddor; spiskummin koriander, gurkmeja, ingefära, ka-
nel, kardemumma, kryddnejlika. För den som inte vill mala själv 
och uppleva smak och doft finns kryddblandningar att köpa.

    vanliga ord 
på matresan
7

Foto: Sydasien
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Afghanistan

Hungern  
ständigt 
nära
Matsäkerheten i Afghanistan har 
länge varit dålig. I kombination  
med en rad faktorer har konflikten  
försämrat befolkningens tillgång till 
mat. Den 40-åriga änkan Zarghoona 
i Kabul berättar för Sharif  Safi och 
Fatimah Hoseini om hur hon och 
barnen sliter för varje mål mat. 

text Sharif Safi  foto Fatimah Hoseini

nligt Global Humanitarian Overview har cir-
ka 18,4 miljoner afghaner osäker tillgång till 
mat. I ett land med cirka 38 miljoner invånare 

innebär det att nästan varannan afghan är osäker på 
hur nästa mål mat kommer se ut – om det ens blir av. 

Anledningarna är många men de främsta orsa-
kerna är låga löner och låg hushållsinkomst, brist på 
jobbmöjligheter, otillräcklig produktion av spann-
mål inom landet, brist på tillgång till vatten, utbredd 
skuldsättning och en stor andel internflyktingar. Alla 
dessa orsaker förstärks av komplexa faktorer, varav 
de viktigaste är konflikter och osäkerhet, klimatför-
ändringar och låg utbildningsnivå.

Den afghanska osäkerheten kring livsmedel är ett fe-
nomen som drabbar både landsbygden och städerna. 
På landsbygden drabbas befolkningen av naturkata-

strofer och i städerna är befolkningen mer sårbar för 
ekonomiska förändringar. Matsäkerheten i Afgha-
nistan är däremot som sämst på landsbygden. Na-

turkatastrofer som översvämningar eller torka som 
påverkar mycket negativt. Till exempel drabbar torka 
det jordbruk som är beroende av regn för bevattning 
och resulterar i mindre skördar. I praktiken innebär 
det att tusentals familjer som lever av eget jordbruk 
har svårt att få ihop nog med mat under året.

Medan konflikt och bristande säkerhet är en hu-
vudfaktor bakom den osäkra tillgången på livsmedel, 
försämrar andra drivande faktorer situationen ytter-
ligare, bland annat vallmoodlingar. Många afghaner 
odlar vallmo, för att framställa opiater, i stället för 

E

matgrödor. Vallmo ger högre inkomster och är min-
dre krävande än andra grödor. 

Utöver det har olaglig avverkning och utnyttjande 
av underjordiska vattenkällor orsakat avskogning, 

jorderosion och avrinning, vilket i sin tur försämrar 
läget än mer.

Zarghoona är en fyrtioårig änka och mor till fem 
barn. Hon kommer ursprungligen från provinsen 
Laghman, men bor för närvarande i utkanten av 
Kabul under mycket svåra förhållanden. Här följer 
hennes berättelse, hon beskriver sin och familjens 
situation bäst själv, med egna ord:

– Att leva i Kabul är mycket svårt. Den kalla vin-
tern, fattigdomen och hungern gör livet väldigt tufft 
för oss. Mina barn cyklar för att samla in plast, flaskor 

Sedan Zarghoonas make dödades vid en explosion i Kabul måste flera av 
barnen arbeta för att de inte alla ska svälta ihjäl. Foto: Fatimah Hoseini

”Den kalla vintern, fattig-
domen och hungern gör 
livet väldigt tufft för oss.” 
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– De dagar vi har råd med mat äter vi ett mål om 
dagen, men de dagar vi inte har råd kan vi bara hopp-
as att Gud hjälper oss dagen därpå. Det har funnits 
veckor som vi inte har kunnat äta på flera dagar. Vi 
har bett grannar om hjälp, men de har inte heller mat 
på bordet. Det är nästan samma sak med varje familj 
i det här området, vi är alla fattiga. 

Hon pekar bort mot väggen, där en trasig cykel 
står lutad, och berättar om sin avlidne make.

– Det är min mans cykel. Han arbetade med att 
sälja popcorn och snacks. När IS attackerade våra 
kvarter var han ute och jobbade. Jag hoppades att 
han kanske var någon annanstans och i säkerhet, 
men plötsligt förde våra grannar hans döda kropp till 
mig. Han dog i explosionen. Nu är min äldste son den 
som försörjer familjen.

– Innan jag förlorade min man var livet bättre. 
Nu är jag ensam om att ta hand om mina barn. Jag 
sörjer varje dag nu. När min man levde behövde jag 
bara sköta hushållet, men nu när han inte längre är 
hos oss måste jag jobba själv, liksom min son. Mina 
barn arbetar, på grund av den desperata situationen. 
Jag vet att de egentligen borde gå i skolan och få en 
utbildning.

 – Det finns en madrasa [muslimsk utbildningsin-
stitution, red anm] i vårt grannskap men det kostar 
100 afghani per barn. Om mina fyra barn skrivs in 
där, har jag ändå inte råd med 400 afghani [cirka 43 
SEK, red anm] för utbildningen. Sedan kostar pen-
nor, böcker och skoluniformer också, så det går bara 
inte.

–  I stället är jag rädd och orolig att barnen skadar 
sig när de arbetar. Jag är orolig att någon ska kidnap-
pa dem eller att någon blir påkörd igen. Jag är rädd 
att de kan skadas i explosioner eller utsättas för sex-
uella övergrepp. Kabul är en farlig stad för barn. De 
måste sorgligt nog jobba, men det räcker inte ändå. 

och papper som vi använder som bränsle för att laga 
mat med. Vi lever verkligen under hårda förhållanden.

– Min dotter är också sjuk, vi måste regelbundet 
ge henne blodtransfusion. Magen är svullen. Vi tog 
henne till sjukhuset häromdagen och läkarna sa att 
hon borde testas för att se om det är någon allvarlig 
sjukdom.

– När det fanns jordbruk att jobba på brukade 
jag skörda grönsaker på gårdarna och tog med mig 
några hem som vi kunde sälja på marknaden. Nu är 
de borta och ett tag sålde min son plastpåsar istället. 
Han köpte dem billigt och sålde dem sedan för några 
afghani mer. När han blev påkörd av en bil, blev vi 
rädda och han blev tvungen att sluta. Nu arbetar han 

tillsammans med en lumpsamlare och de hjälps åt 
att samla flaskor, burkar och plast och säljer popcorn 
och snacks, som de har med sig på en cykel. Cykeln 
är lumpsamlarens men de delar lika på vad de tjänar. 
Vissa dagar kommer han hem tomhänt och vi sitter 
bara här och ber till Gud. För närvarande har vi inte 
mjöl, olja eller ved.

– Jag arbetar också som hembiträde. Mitt yngs-
ta barn har en brännskada på benet, jag vill stanna 
hemma och ta hand om honom men jag kan inte. Jag 
måste lämna honom med min dotter hemma när jag 
går till jobbet. Coronaviruset har gjort det svårare att 
få jobb, färre personer vill ha en främling hemma hos 
sig på grund av smittorisken.

Middagstid för familjen i Kabul. Idag finns det mat.  
Foto: Fatimah Hoseini

Maten tillagas i en gryta som placeras över öppen eld.  
Foto: Fatimah Hoseini

”Jag vill att de ska bli  
utbildade människor.  
Jag vill inte att de ska  
leva samma liv som jag.” 

Sydasiens medarbetare  
har lämnat Afghanistan
Sydasiens redaktörer har under det allt mer 
osäkra och allvarliga läget i Afghanistan i juli 
och augusti haft kontakt med Fatimah Hoseini 
och Sharif  Safi för att se om vi kunde hjälpa 
dem på något sätt. Båda har i augusti lämnat 
Afghanistan. 

Vi har inte tillräckligt med mat att äta. Jag hoppas att 
mina barn ska gå i skolan och få utbildning. Jag vill 
att de ska bli utbildade människor. Jag vill inte att de 
ska leva samma liv som jag. 

– Ramadan i år innebar bara hunger och svårighe-
ter. Om grannarna hade en tallrik mat över fick vi lite 
att äta, annars bröt vi fastan med enbart lite juice. J

Översättning Henrik Schedin
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En varm kopp te för mig –     slavliknande liv för andra

Sydasien

Förhållandena är oftast usla för arbetare på teplantager i Sydasien och Kina. 
De anställda har i praktiken slavliknande kontrakt med låga löner. Många står 
i livslång skuld och saknar tillgång till sjukvård. Men vi tedrickare bör och kan 
ställa krav på teproducenter, importörer och återförsäljare.
text Parul Sharma

ver 400 000 personer har de senaste åren 
gått ut i strejk för högre löner i Indien. 
Strejker är inte ovanliga inom teindustrin, 

det som är ovanligt denna gången är att så många av 
de strejkande plantagearbetarna arbetar för de störs-
ta teföretagen eller i deras leverantörskedjor.

Idag tjänar en plantagearbetare cirka 18 kronor 
per dag. Och de kräver nu en lön som kan matcha 
minimilönen för andra lantarbetare som befinner sig 
på cirka 40 kronor per dag.

Den indiska regeringen gick 2018 med på att höja 
lönerna för arbetare på teplantagerna men har totalt 
misslyckats med att implementera beslutet. Dessa 

människor är extremt underbetalda och och utgörs 
ofta av hela familjer som arbetar på plantagerna och 
som fastnar i ett socioekonomiskt träsk med löner 
som knappt förändrats alls under de senaste 15 åren.

Även om det under de senaste femton åren utveck-
lats kooperativ i delar av de indiska teproducerande 
delstaterna, så är de fackligt anslutna en väldigt  liten 
grupp i jämförelse med de som inte är det. De två 
giganterna Kina och Indien svarar för drygt hälften 
av världsproduktionen. I Kina produceras mestadels 
grönt te, medan Indien producerar mest svart te, där 
delstaten Assam svarar för mer än hälften av Indiens 
teproduktion.

Ö

Asha och hennes make Ranjit har hela sina liv ar-
betat på delstaten Assams tredje största plantage. 
Hon började arbeta som nioåring med sina föräldrar 
som då inte hade en anställning utan arbetade för 
fem rupier vardera varje dag, samtidigt som de sov 
under bar himmel för att hålla sig nära plantagen. 
Ashas pappa skar sig svårt i foten och dog på grund 
av en blodförgiftning, då de inte hade råd med vård. 

Asha minns hur hennes mamma flera gånger bad 
arbetschefen om hjälp med pengar till vård som han 
nekade till och uppmanade hennes pappa att försö-
ka hålla såret rent eller ta ett lån som familjen visste 
skulle ta hela livet att betala av. (Ur en av Parul Shar-
ma intervjuer med plantagearbetare år 2014.)

Det finns de som fortfarande betalar av sina far- 
och morföräldrars småskulder efter 30 år. Det är 
också en bransch där man ser att skuldslaveri ökar, 
det vill säga att en person gått till ägaren och bett 
om en liten summa pengar i lån för ett basbehov som 
exempelvis vård, mat eller skolavgift för sina barn. 

Som konsument kan du ta kontakt med teföreta-
gen och fråga vad de gör för att förbättra arbetarnas 
levnads- och arbetsvillkor. Konsumtionstrycket är i 
princip obefintligt gällande just te. Det finns större 
kunskap bland svenska konsumenter om förhållan-
den på kaffeplantagen.

När frågor ställs kan utvecklingen gå framåt och 
sätta press. Frågor stimulerar till nya tankar och idéer 
och kan ibland tvinga andra att förändra. Frågor får 
människor att komma samman och lära nytt och bju-
der in till framtidens hållbarhetsmöjligheter. En fråga 
kan skapa förutsättningar för positiv handlingskraft. 

Det finns fairtrade-te men ju fler intressenter som 
skriver och frågar de stora företagen desto bättre.

Ditt val av te har betydelse för odlaren. Vid det 
Fairtrade-certifierade teplantaget Thiashola Planta-
tions i Nilgiri Hills i södra Indien, berättade en fö-
reträdare för plantagens 407 anställda att företaget 
hade investerat i Fairtrade-premien. De får utöver 
försäljningspriset, i följande projekt:
• Gratis hälsokontroller av en läkare på plats.
• Ett låneprogram med låg ränta för att finansiera 
inkomstbringande satsningar, till exempel för inköp 
av symaskiner till en skräddare.
• Köp av två datorer för att erbjuda gratis it-utbild-
ning för barn två gånger i veckan.
• Köp av skolbuss för elever som annars hade fått gå 
15 km till fots.
• Gasspis för alla familjer så att de inte längre behö-
ver laga mat över öppen eld.

Över tre miljoner indier arbetar idag på teplantage 
och mörkertalet är stort. Undersökningar visar att 
det rör sig om dubbelt så många arbetare i den in-
formella ekonomin som arbetar och lever under out-
härdliga förhållanden likt Ashas föräldrar. 

Den indiska regeringen har ett ansvar att satsa 
på att se över minimilönerna och det växande nuti-
da slaveriet. Men importörerna av te har också ett 
enormt ansvar. Leverantörskedjan måste kontroller-
as, det finns knappt någon transparens. Importörer-
na har inte gjort mycket för att förbättra arbetarnas 
situation. Nu behöver vi tedrickare lägga in en rättvi-
sans växel och höja rösten. J

Teplockare vid plantage i Assam.  
Foto: Shutterstock

Tedrickande förknippas inte sällan med  
harmoni och lugn. Och den som köper  

ett te med kunskap om att det  
producerats på goda grunder  
kan dricka med gott samvete.  

Foto: Cookie Studios /Shutterstock
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Löneförhöjning  
med bitter eftersmak

Sri Lanka

Teföretag i Sri Lanka ska från april 2021  
betala plantagearbetare 1 000 rupier per dag  
(43 kronor). Men företagen ställer nya krav och 
den höjda lönen innebär snarare ett steg bakåt. 
Mer internationellt ljus på plantagearbetarnas 
slavlika villkor kanske kan få tedrickare att agera.

text R.R.M Lillian foto T. Chandru

akom den leende flygvärdinnan på reklam-
skylten, i färd med att servera te till en passa-
gerare och likartade annonser i flygbolagens 

tidningar finns berättelser om modiga arbetare i Sri 
Lanka som arbetar omsorgsfullt med sina händer 
från morgon till kväll för att fylla kvoterna om anta-
let plockade kg teblad. Tack vare dem kan du avnjuta 
den där koppen med rykande te. Denna hårt arbetan-
de grupp drabbas av fattigdom, lönediskriminering 
och omänskliga arbetsförhållanden.

Kampen för bättre löner som har förts av Sri Lan-
kas teplantagearbetare och fackföreningar under 
många år har under coronapandemin tagit en ny 
vändning. Detta har fått liten eller ingen uppmärk-
samhet alls i Sri Lanka eller världen trots att rättvise- 
och människorättsaktivister, politiker och fackfören-
ingar höjer sina röster.

Sri Lankas 22 regionala plantageföretag har gått 
med på att betala 1 000 rupier per dag till sina te-
bladsplockande arbetare (1 000 lankesiska rupier, 
motsvarar i dagsläget cirka 43 kronor). Men villko-
ren gör nu att ingen arbetare kan få den nya lönen 
som Sri Lankas regering officiellt tillkännagav i mars 
2021. I realiteten visar det sig att arbetarna tjänar 
700 rupier eller mindre per dag.

Lönerna har historiskt satts utifrån arbetarnas 
närvaro och det antal kg som de plockar. Det sak-
nas föreskrifter för företagen, som kan fortsätta att 
exploatera personalen. Vissa plantageföretag kräver 

nu 18 kg teblad per dag för att arbetarna ska få 1 000 
rupier, medan andra kräver 20 kg.

Den nya lönesättningen upprör fackföreningarna. 
Många arbetare har inte kunnat betala månadsavgif-
ten till sina fackföreningar, som uppgår till 233 ru-
pier, motsvarande cirka tre procent av månadslönen 
baserad på en daglön om 700 rupier. Det har i sin tur 
resulterat i att fackföreningarna inte kan betala sina 
representanter ute på teplantagen. 

Från en svag position tvekar många fackliga före-
trädare att ta upp problem och undvika konfronta-
tioner med företagsledningarna. Plantageföretagen 
har motsatt sig lönekravet om 1 000 rupier och har 
startat en rättsprocess, men domstolen har avvisat 
överklagan och regeringen har antagit den nya lagen 
som ska garantera 1 000 rupier per dag.

Dr Ramesh Pathirana, som är plantageminister, 
uppger att det bästa regeringen har gjort är att bidra 
till att höja daglönen till 1 000 rupier. Nu inväntar 
han ett utlåtande från Sri Lankas hovrätt, som be-
handlar ett ärende som påverka tebranschen i stort, 
eftersom det kan ge prejudikat.

De flesta arbetare vid de 22 plantageföretagen 
klassas som tillfällig arbetskraft. Om de istället re-
gistrerades som fast anställda skulle de ha rätt till 
full lön och förmåner. Arbetarna kämpar inte bara 
för lönehöjning. De känner sig nu än mer svikna av 
företagen som i stort har struntat i arbetarnas väl-
färd och hälsa under pandemin. Vid många teplan-

B tager fick arbetarna heller inte ta del av bidraget på 
5 000 rupier som regeringen 2020 gav familjer som 
drabbats av fattigdom på grund av arbetslöshet un-
der pandemin. Många i tedistrikten i öns bergsområ-
den lever i ett tillstånd av hopplöshet.

Flertalet protester har riktats mot bristen på häl-
sovård. Teplantagen ligger långt från sjukhus och vid 
nedstängningar under pandemin har de isolerats yt-
terligare. Folkhälsoinspektörer klagar på dåliga och 
farliga vägar längs branta bergssluttningar för att nå 
plantagerna. Myndigheternas distribution av matran-
soner under pandemin har därför inte nått alla.

Amnesty International (AI) har uppmanat Sri Lan-
kas regering att visa särskild omsorg om teplantage- 
arbetarna under pandemin. AI har påmint regeringen 
om att samhällena som ligger i anslutning till planta-
gen är särskilt sårbara. Framför allt måste kvinnor 
och flickor garanteras adekvat och kvalitativ sjuk-
vård, anständig försörjning och socialt skydd. Det 
finns en växande oro över ett ökande antal självmord.

Under arbetet förekommer dödsfall på grund av 
attacker från såväl getingar som leoparder. Geting-
arna bygger bon i de täta tebuskarna och retas upp 
när någon rör i grenarna. Det ökade antalet leopard- 
attacker anses bero på en tilltagande avskogning. De 
stora kattdjuren som finns i bergen skapar skräck 
bland plantagearbetare. Några har också drabbats av 
psykoser på grund av rädslan.

Svårigheter relaterade till situationen under 
covid-19 riskerar att tystas ned på grund av att re-
geringen förbjudit medborgare att uttrycka kritik. 
Den som publicerar något i sociala medier riskerar 
att förhöras av polisen. Polisen har beordrats arres-
tera alla som sprider falska nyheter eller publicerar 
inlägg på sociala medier som ifrågasätter regeringen 
och dess åtgärder för att hantera covid-19.

Arbetare vid plantageföretag skriver numera säl-
lan offentliga inlägg i sociala medier eller namnger 
plantager, på grund av rädsla för vedergällning. 

Enskilda protester har hållits i plantagesektorn 
sedan mars 2021, då generalkommissionär Prabath  
Chandrakeerthis tillkännagav att regeringen står bak-
om lönenivån på 1 000 rupier. Han har sagt att den nya 
lönen ska gälla för te- och gummiträdsplantager och i 
tillverkningsindustrin. Enligt det officiella dekretet ska 
1 000 rupier i minimiersättning per dag omfatta 900 
rupier i minimilön samt 100 rupier i budgethjälp.

Arbetare vid Kotiyagala Estate genomförde 1 juli 
2021 en hungerstrejk med krav på att få de avtala-
de 1 000 rupierna per dag, lönenivån som regeringen 
klargjort ska gälla. Arbetarna sa vid protesten att se-
dan höjningen infördes har ledningen vid plantage-
företaget Bogawanthalawa i distriktet Nuwara Eliya 
krävt 18 kg teblad per dag. Arbetarna menar att det 
på grund av lokala förhållanden inte går att plocka 
18 kg teblad per dag och att de tidigare hade kommit 
överens om att plocka 13 kg per dag. Plantageföreta-

Tearbetare i Sri Lanka. Foto: Chanut Adrien /Shutterstock
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get har svarat att om arbetarna inte kan plocka 18 kg, 
så kan de bara erbjudas arbete en dag i veckan. Hung-
erstrejken avslutades efter tre dagar, utan resultat.

I praktiken har inget hänt med lönenivån och de 1 000 
rupierna i daglig lön ses nu som en ouppnåelig dröm. 
En arbetare som blir sjuk får heller ingen ersättning 
under en sjukskrivning, om inte arbetstagaren blir 
inlagd på sjukhuset i minst två dagar. Istället arbetar 
de flesta även om de är sjuka, eftersom de inte har 
råd att vara hemma.

S. Anandaraj är ”Kangani”, arbetsledare på ta-
milska. Han säger att om 18 kg teblad plockas, ska de 
ha rätt till 1 000 rupier. De flesta teplockare är kvin-
nor och har svårt att nå målet. Tebladen på de små 
kvistarna som plockas väger i sig inte mycket och det 
innebär ett idogt arbete att få ihop varje enskilt kg. 

– Även om det bara saknas 200 gram te får arbe-
taren inte 1 000 rupier utan det då noteras istället 40 
rupier per kg vid invägningen i slutet av dagen. Det 
innebär att om en teplockare får ihop 17 kg får hon 
bara 700 rupier per dag, förklarar Anandaraj.

Han är bestört över att en dags hårt arbete räknas 
som en halvdag om det inte plockas minst 18 kg.

Rasamani, 52, är en teplockare i Nanu Oya: 
– Det största problemet är inte att plocka 18 kg 

eller 20 kg teblad, utan det skiftande vädret. När det 
är extremt varmt eller kallt, som det också kan vara, 
får vi i slutet av dagen inte 1 000 rupier. Och kan jag 
plocka teblad när det regnar kraftigt? Vi får inget alls 
de dagar vi inte kan arbeta, säger Rasamani.

Hon tillägger att företagen exploaterar arbetskraf-
ten, människorna. En annan arbetare, Simeon Raj, 
50, säger att de flesta inte ens får 1 000 rupier när de 
väger in 20 kg. Den som lyckas få ihop mer än 20 kg 
får heller inget extra för besväret.

– Om de drar av rejält när ett kg saknas, hur kom-
mer sig då att de inte kan betala när vi plockar mer?!

Det är ingen nyhet att arbetsförhållanden och löner 
är usla för plantagearbetarna. I decennier har de bi-

dragit till nationalinkomsten, men inte fått någon upp-
skattning, när de i själva verket hjälper regeringen och 
landet, som stolt säljer sitt Ceylon Tea. 

Fackföreningarna ska slåss för arbetarnas rättig-
heter. Men efter att teföretagen privatiserats har vill-
koren och arbetsförhållandena stadigt försämrats.

– Över 250 fackföreningar i plantagesektorn käm-
par för en sak: rimlig lön för arbetarna, men det lyck-
as inte, säger ledaren för Up-Country Workers Front 
S. Radhakrishnan, som också är politiker.

Han menar att regeringen helst vill få fackfören-
ingarna ur vägen, eftersom de ger röst åt arbetarna, 
går emot plantageföretagen och skapar oreda med 
sina klagomål. Radhakrishnan har skrivit till Inter-
national Labour Organization (ILO) för att be om 
skydd för fackföreningsrörelsen och lyfta arbetarnas 
rätt till 1 000 rupier per dag, som regeringen ratifice-
rat, just baserat på ILO:s konvention. 

Radhakrishnan framhåller att de 22 regionala 
plantageföretagen nu istället vidtar fientliga åtgärder 
genom att neka såväl fackföreningar som plantagear-
betare grundläggande fackliga rättigheter. Företagen 
har instruerat respektive plantage att från och med 
april 2021 avstå från att återkräva månadsavgiften 
till facket från april 2021, utan att först informera el-
ler få medgivande från arbetare och fackföreningar.

Han noterar att företagen nu inte accepterar nya 
ansökningar till fackföreningar eller tillåter nya fack-
föreningar att grundas, vilket är brott mot rådande 
förordning som ger fackföreningar rätt att verka.

– De över 6 000 fackliga representanterna blir nu 
berövade sina löner, säger Radhakrishnan.

Företagsledningarna vid de regionala tebolagen 
har också gått ifrån rådande praxis och dragit in de 
förmåner som arbetare åtnjutit ända tills beslutet om 
löneökning på 1 000 rupier klubbades.

Enligt fackföreningarna diskriminerar tebolagen sina 
arbetare inom en lång rad områden. Antalet kg te-
blad som ska plockas för att nå daglönen 1 000 rupier 
blir orimlig och det sker lönediskriminering bland 
såväl fast anställda som tillfälligt anställda. I själva 

verket finns möjligheter att anställa arbetarna, men 
det görs inte. Istället sker obetalt arbete genom de 
överskottskilon som vägs in. Dessutom är teplanta-
gen dåligt underhållna och arbetsmiljön farlig. Den 
som blir sjuk eller råkar ut för en olycka i arbetet får 
inte adekvat vård och läkemedel saknas. 

Teföretagen vill riva upp kollektivavtalet med 
fackföreningarna om de ska betala 1 000 rupier. De-
ras motbud är att arbetarna måste plocka 20 kg te 
varje dag och samtidigt arbeta 25 dagar per månad, 
alltså sex dagars arbetsvecka. En intervention från 
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är nöd-
vändig för att säkerställa att plantagerna i ”Höglan-
det”, som Sri Lankas tedistrikt vanligtvis kallas, ska 
få en rättvis lön och deras anställningstrygghet. 

Generalsekreteraren för All Ceylon Trade Union 
Congress och EROS Democratic Progressive Allian-
ce, A. Nallusamie Ammasae menar att det nu sker en 
strid som ger en bitter smak i munnen. Han kan hålla 
med om att arbetarna måste bidra med produktivitet.

– Branschen måste vara hållbar i längden och fö-
retagens krav på 20 kg, eller 50 rupier per kg skulle 
kunna vara acceptabelt. Men varför har företagen då 
betalat 700 rupier för 18 kg, påpekar Ammasae.

Han menar att varken fackföreningar eller arbeta-
re är emot teindustrin, men att arbetskraften borde 
värdesättas av företagen.

– Det ligger i industrins intresse att skydda arbe-
tarna eftersom de är så beroende av dem. Utan dem 
har de ingenting. Brister när det kommer till hälsa 
och säkerhet måste dessutom självklart också konti-
nuerligt åtgärdas, konstaterar han.

Kollektivavtalet mellan teföretagen och fackför-
eningarna antogs 1992, när sektorn privatiserades. 
Men efter att lönerna höjts till 1 000 rupier har fö-
retagen alltså stoppat utbetalningar till de fackliga 
företrädarna. Ammasae upprörs över företagen:

– Det här är både förvånande och kontraproduk-
tivt, eftersom facken utgör bron mellan arbetare och 
företagsledning. Om den bron tas bort förblir arbetar-
nas problem olösta och parterna kan aldrig mötas. J

Översättning Johan Mikaelsson 

Tearbetare i Sri Lanka protesterar. Foto: T. Chandru

Rasamani,
S. Anandaraj,
Simeon Raj,
och Ammasae – 
alla fyra vill se bättre
förhållanden för de 
människor som sliter i och 
kring teplantagen i Sri Lanka. 
Till höger ett löneutdrag. 
Foto: T. Chandru

Teprotest i Sri Lanka 2021. Foto: T. Chandru Politikern S Radhakrishnan står på tearbetarnas sida. Foto: T. Chandru

Plantageföretagen nekar 
fackföreningar och 
arbetare grundläggande 
fackliga rättigheter.
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Pukka Herbs vill visa vägen 
genom att vara bäst i klassen

Sydasien

Bland medvetna tedrickare har Pukka Herbs sedan starten 2001 blivit ett känt 
varumärke. Genom högt ställda krav vid inköp och produktion vill Pukka Herbs 
visa vägen när det kommer till ekologi, kvalitet och rättigheter för arbetarna 
på fälten. Pukka köptes 2017 av Unilever, en av världens största livsmedels-
producenter. Sydasien fick uttömmande svar på ett knippe tefrågor.

text Johan Mikaelsson

ad är grundtanken med Pukka och vilka länder,  
regioner och plantager kommer era teer från?

”Pukka grundades på ett uppdrag att gyn-
na människor, växter och planeten. Vi är ett ekologiskt 
tebolag och kommer alltid att vara det. Hållbarhet är 
en viktig pelare i Pukkas arbete, och vår resa börjar 
med fokus i vår egen leveranskedja. Vi måste veta var 
vi köper vårt te, så vi kan fokusera på att ge en posi-
tiv effekt där det är viktigast. Även om Pukka Herbs är 
medlem i Unilever Group driver vi vår egen leverans-
kedja. Vi tillverkar ekologiska örtteer och kosttillskott 
och köper ett brett utbud av ekologiska örter från hela 
världen från länder som Indien, Kazakstan, Ungern, 
Spanien och Georgien. Vi förstår och känner fullt ut till 
risken för tvångsarbete och dåliga arbetsmetoder inom 
en global försörjningskedja. Det är därför vi i vårt part-
nerskap med Fair for Life har öppen information vad 
gäller teet för oberoende granskning och offentliggör 
resultaten från de revisioner som görs för att vi ska vara 
så transparenta som möjligt. Alla våra gröna och svar-
ta teer är Fairtrade-certifierade (FT) för att säkerställa 
att arbetstagare får rättvisa löner och ytterligare för-
måner genom FT-premierna. Vi köper våra örter från 
gårdar runt om i världen och arbetar med våra bönder 
för att producera ekologiska örter av högsta kvalitet. I 
Indien köper Pukka sina gröna och svarta teer från två 
Fairtrade-certifierade teplantager i Indien – Puthajho-
ra Tea Estate i regionen Dooars och Singell Tea Estate 
i Darjeeling. Pukkas svarta och gröna te kommer också 
från Kina, Korea, Vietnam och Bangladesh.”

Hur säkerställer ni att arbetare som förser er med råvaror 
får skälig lön? Och känner ni till hur de har det i sin dagliga 
arbetssituation? 

”Det är vårt privilegium att arbeta med engagera-
de bönder som odlar ekologiskt, men också samlare 
som arbetar ute i naturen och är engagerade för en 
bättre framtid för vårt ekosystem, för biologisk mång-
fald och för liv i stort. Örterna av högsta kvalitet som 
odlas eller samlas in gör att vi kan förse kunder med 
några av de mest högkvalitativa örterna i världen. Alla 
Pukkas produkter är gjorda med ekologiska, etiskt 
framställda örter. Vi säkerställer att bönderna i vår 
värdekedja får högsta möjliga ersättning. Kärnan i 
vår etiska inköpspolitik är vårt partnerskap med Fair 
for Life, som främjar ett tillvägagångssätt för rättvis 
handel som ger alla producenter och arbetare som har 
en socioekonomisk nackdel tillgång till ett större antal 
sociala och ekonomiska fördelar. Vår certifiering Fair 
for Life, som innebär guldstandard för rättvis prax-
is, säkerställer att vi är oberoende certifierade i våra 
kärnleverantörsprocesser, för att garantera att varje 
arbetare inom den certifierade kedjan får minst mi-
nimilön och har anständiga och rättvisa förhållanden. 
Det gäller i alla länder, såväl utvecklade länder som 
utvecklingsländer, för alla – från dem som arbetar i 
Pukkas Herb House, till dem som arbetar på fälten 
där örterna odlas. Vårt stöd för Fair for Life och Fair 
Wild innebär att vi ekonomiskt bidrar för att förbätt-
ra hälsan och välfärden för jordbrukssamhällen som 
odlar våra örter, men också för att uppmuntra meto-

V

der som stöder en bred hållbarhet. Pukkas huvudför-
sörjningskedja inom te har granskats oberoende under 
Fair for Life och programmet Social and Fair Trade 
Certification som säkerställer att ”mänskliga rättighe-
ter skyddas i alla produktionslägen, arbetstagare har 
goda och rättvisa arbetsförhållanden och småbrukare 
får en rättvis andel.” 

”Utöver den oberoende due diligence som genom-
förs med Fair for Life, besöker medlemmar i vårt in-
köpsteam våra huvudsakliga teplantage. En särskild del 
av revisionen behandlar de etiska och sociala rutinerna, 
inklusive arbetstagarnas löner. Vi överväger följande 
faktorer: arbetstagarnas villkor och behandling, indika-
torer på tvångsarbete, diskriminering, rörelsebegräns-
ning, bemyndigande av arbetstagare och jämställdhet. 
Under besöken träffar Pukka kommittéer för Fairtrade, 
som består av arbetare från alla delar av teplantagen. 
Detta innebär att vi, såväl som de som gör vår obero-
ende certifiering, själva kan studera arbetsvillkor och 
etiska metoder, vilket är så viktigt för Pukka.”

Är ni bättre än era konkurrenter på socialt och miljömässigt 
ansvar och hur betygsätter ni de stora tebolagen? 

”Pukka Herbs skapades i syfte att gynna hälsan hos 
människor, växter och planeten. När vi började 2001 
var vetenskapen redan klar över att företagen måste 
fungera på ett sätt som återskapar vår miljö och vårt 
samhälle. Pukka byggde på följande värden: ekologiskt 
jordbruk, rättvis handel och bevarande genom handel. 
Våra växtbaserade skapelser är utformade för att så 
många människor som möjligt ska se och ta del av na-
turens skönhet och kraft. Vi delar vår kunskap och må-
let för en hälsosammare värld och försöker alltid föregå 
med gott exempel. Det gör vi genom att vara certifie-
rade enligt Fair for Life och donera en procent av våra 
intäkter till miljömässiga och sociala ändamål, anskaf-
fa ekologiska ingredienser och att bli koldioxidneutrala 
redan 2019. Vi tror att en hälsosam värld gör dig frisk.

Kan ni säga något om vad era certifieringar innebär?

”Våra certifieringar illustrerar vårt engagemang 
för att göra affärer på ett bättre sätt: Soil Association – 
för certifierade ekologiska örter, innebär att var och 
en av Pukkas produkter är ekologiskt certifierade. Vi 
tror att ekologiskt jordbruk är bättre för jorden, vilda 
djur och oss. Fair for Life – för rättvist och regenera-
tivt anskaffande av råvaror. Ingredienserna i Pukkas 
produkter är världens finaste örter. Pukka granskas 
årligen och alla våra teer är certifierade enligt Fair for 
Life. FairWild – för skydd av vilda växtarter. Vi köper 
hållbara skördade, spårbara och etiskt handlade vilda 
växter och ingredienser, granskade av FairWild. BCorp 
– användande av affärsverksamhet som en kraft som 
gör gott. Pukka lyckades öka med 10 poäng från den 
första till den andra certifieringen under BCorp. Vi 
strävar efter att göra det ännu bättre nästa gång. 1% 
för planeten – att ge tillbaka till planeten. Pukka har 
sedan 2016 gett 2,1 miljoner pund till miljöinitiativ 
globalt. Science Based Target Initiative (SBTi) – minskade 
koldioxidutsläpp för att nå 1,5-gradersmålet. Pukka 
har haft ett ambitiöst klimatmål – att vara koldioxid-
neutrala senast år 2030 validerat av SBTi.”

Vad kan era kunder, exempelvis tedrickarna, göra för att på-
verka utvecklingen i en hållbar riktning? 

”Ny forskning tyder på att konsumenter söker pro-
dukter som är bättre för miljön. Det finns tre skäl att 
göra det; bevarande av miljön, hälsofördelar och etis-
ka aspekter av produktion. Det är viktigt att kunderna 
väljer vem de ska köpa av noggrant. Genom att köpa 
etiska märken hjälper du till att stödja miljön. Att leta 
efter varumärken som är certiferade enligt B Corp, 
Soil Association, Fair for Life och FairWild är en bra 
startpunkt. Varumärken med dessa certifieringar har 
verifiering av en tredje part som granskar deras verk-
samhet. Att köpa ekologiskt märkta produkter är en 
annan enkel men effektiv sak att göra när du hand-
lar. Det finns växande bevis för att ekologiskt jordbruk 
ger fördelar för ekosystem. Det är väl dokumenterat 
att ekologiska livsmedel och örter har högre nivåer av 
primära näringsämnen än konventionellt odlade grö-
dor. För att människor ska vara riktigt friska måste vår 
planet också vara det. Nyligen genomförda vetenskap-
liga granskningar och metastudier visar att ekologiska 
gårdar levererar mer djurliv, friskare jordar, minskad 
klimatpåverkan, rent vatten, minskad användning av 
bekämpningsmedel och antibiotika. Dessutom ger det 
fler jobb och ökad livsmedelssäkerhet.” J

Foto: Sydasien
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Bangladesh

Te har en stark ställning i bangla-
deshisk kultur och tearbetarna har 
skapat egna subkulturer i sina 
samhällen, som avskilda små  
världar. Här berättar Faiham  
Ebna Sharif  i ord och bild om  
resan in i och vistelsen i några  
av dessa annars avskärmade  
tesamhällen där tebuskarna ger liv 
och mening åt gruppen baganiyas.

text och foto Faiham Ebna Sharif

ill Chandpore Tea Estate, ett teplantage i 
nordöstra Bangladesh, reste jag i december 
2015 tillsammans med en grupp vänner be-

stående av journalister, jurister, forskare och aktivis-
ter för att intervjua baganiyas, en samhällsgrupp som 
utvecklats bland arbetarna på teplantager. Då protes-
terade arbetarna mot ett regeringsbeslut om att inrät-
ta en ekonomisk zon i området, vilket skulle begränsa 
deras möjlighet att odla grödor i området.

De kämpade för markrättigheter mot det multi-
nationella företag som drev plantagen, och jag ville 

skildra deras kamp. Varken arbetarna eller företaget 
ägde dock marken. Marken leasades istället av staten 
för att driva teplantagen, något som är vanligt före-
kommande inom jordbrukssektorn. Inne på planta-
gen får de anställda i sin tur använda mark för att 
odla mat på, i utbyte mot ett löneavdrag.

Teplantagen, eller trädgårdarna som de också 
smickrande kallas, är ett av de mest populära turist-
målen i landet. Troligtvis kommer de flesta turister 
därifrån med ett fotografi poserandes bland frodiga 
buskar bredvid kvinnliga arbetare i färgglada saris. 

T Men det är stor skillnad på denna romantiserade bild 
av plantagen och vad jag fick uppleva i byn.

När mina vänner bestämde sig för att lämna områ-
det stannade jag kvar för att lära mig mer om banga-
niyas och om teindustrin. Jag bodde några dagar hos 
en familj i en förfallen men ändå vacker by inne på 
plantagen. Jag blev rörd över att få ta del av deras liv, 
som kretsar kring den kultur som växt fram bland 
arbetarna som kommit att kallas baganiyas. Men jag 
fick också se baksidan av industrin och det höga pris 
som arbetarna betalar för att vi ska kunna fylla våra 

koppar med te. Det var då jag började dokumentera 
deras vardag och deras relation till tebuskarna.

Eftersom jag själv är bengal har jag växt upp i en te-
drickande kultur och lärde mig tidigt att erbjuda gäs-
ter och vänner en kopp te oavsett om det var hemma, 
vid vägkantens enkla tebodar eller på tjusiga kaféer. 
För oss är te inte bara en dryck, utan en möjlighet att 
börja prata med en främling. Eller en ingång till en 
ny bekantskap, såväl privat som professionell. Där-
för blev jag nedslagen av att se att alla de människor 

In i 
teets  
värld

Arun Das Painka (till vänster) Sumon Kol och Swampan Tanti arbetar på fälten de hyr av plantageägarna för självhushållning på Rema Tea Garden i Habiganj. 



2928 #3 2021 #3 2021

Ett äldre par, Hari och Sundri Nayek, slappnar av utanför bostaden 
på Teliapara Tea Garden i Habiganji 25 december 2016.

Bani Urang, en visstidsanställd på Rema Tea Garden, 
Habiganji plockar teblad 31 maj 2017.Sörjande nära och kära till Bimola Roy vid hennes begravning på Chandpore Tea Garden  

i Habiganj 12 februari 2016. 65-åringen dog av oklara anledningar dagen innan. Brist  
på sjukvård leder ofta till svåra sjukdomar bland de undernärda arbetarna på plantagen.

Anställda på Rema Tea Garden i Habiganj fiskar 
med aktivisten Md Abdul Hasan (till vänster).

Foto: Faiham Ebna SharifFoto: Faiham Ebna Sharif
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som möjliggör våra fyllda tekoppar lever ett liv på 
marginalen under svåra förhållanden.

I Bangladesh började den kommersiella produktio-
nen av te under det brittiska kolonialväldet. Den blev 
mycket lukrativ för britterna. I alla de 163 teplanta-
gen i landet kvarstår brittiska förvaltningssystem, 
speciella kredit- och auktionssystem, specifika regler 
och ritualer och en kvasi-fackförening som mest tjä-
nar ägarna. Dessa 163 plantager sysselsätter cirka en 
miljon fastanställda, kontraktanställda och säsongs-
arbetare varav majoriteten är kvinnor. Inom detta 
avskilda system har det succesivt bildats fristater och 
egna små världar inom det bangladeshiska samhället.

Att arbetarna hämtades från andra delar av det 
odelade Indien före 1947 och hamnade i utanförskap 
bidrog till att teplantagerna blev till avskilda samhäll-
en. De kom framför allt från Bihar, Uttar Pradesh och 

andra delar av norra Indien och talade inte bengali. 
Många var  marginaliserade småbönder som mist sin 
jord till följd av den brittiska kolonialregimens jord- 
reform 1793, The Permanent Settlement, som lade 
grunden till det orättvisa systemet zamindar, med 
storgodsägare som fick äganderätten till all mark.

Så kallade arkathis, en typ av mellanhand som an-
ställdes av plantageägarna, gick mellan byarna och 
lurade fattiga bönder att arbeta i teplantagerna, där 
”guld faller från träden om du skakar i dem”. Detta 
system för att rekrytera arbetskraft, som fortfarande 
binder ihop baganiyas med plantagen och avskärmar 
dem från omvärlden, var i bruk från 1840-talet till 
1930-talet. De fick aldrig något guld från träden,  sna-
rare ett eländigt liv i beroendeställning till plantage-
ägarna. Närmare hälften av de rekryterade tog sig inte 
till plantagerna, då den långa resan innebar långa fär-
der under omänskliga förhållanden. Enbart de star-
kaste kom fram och isolerades där från sitt ursprung.

I dagsläget bildar cirka 90 olika etniska minoriteter 
gemenskapen baganiyas. Till skillnad från bengalis-
ka muslimer, som utgör Bangladeshs majoritetsbe-
folkning, är baganiyas mestadels hinduer av låg kast. 
Mindre grupper ursprungsbefolkning ingår också i 
baganiyas.

De fastanställda plantagearbetarna har de säkraste 
levnadsvillkoren bland baganiyas. Enligt lagen tjänar 

de minst 120 Taka om dagen (cirka 12 SEK) och åt-
njuter också andra smärre förmåner. Inkomsten på-
verkas  dock också av skördens kvantitet och kvalitet, 
och tillvaron präglas av brist på goda bostäder, ut-
bildningsmöjligheter, sjukvård och sanitet.

Dessutom är anställningsförhållandena osäkra, 
lönenivån låg och det förekommer såväl könsdis-
kriminering som barnarbete. Sådan är verkligheten 
där vårt te produceras. Teplantagerna anlades på 
1800-talet och arbetarna som alltså kom långväga 
ifrån fick börja med att röja djungeln, för att på de 
böljande kullarna skapa en plantagemiljö med od-
lingar, men som också innefattade förädlingsfabri-
ker, plantskolor, bostäder till arbetarna och bunga-
lower åt plantagens ägare eller förvaltare.

Det är dessa vackra, grönskande fält som idag visas 
upp på guidade turer, ett landskap som dessa arbeta-
re förvaltat i flera generationer. Baganiyas anpassade 
sig på egen hand till den nya miljön och genom att 
förändra den kulturella och biologiska miljön skapa-
de de ett nytt socialt förhållande mellan människor 
och natur. J

Översättning Henrik Schedin
Projektet har fått stöd av The Swedish Institute, Swedish Society 
for Anthropology and Geography, Forum for South Asian Studies 
at Uppsala University och Samdani Foundation.

Restaurang i närheten av Chandi Tea Garden, Habiganj, 17 januari 2016.

Anställda på Chandpore Tea Garden i Habiganj tar emot lönen för  
sitt hårda arbete, 28 januari 2016.

Rupali Bakti fyller sin 
sjuka svärmors plats 
på Begumkhan Tea 
Garden i Habiganji  
29 januari 2016.
Foto: Faiham Ebna Sharif

Anställda plockar te på Begumkhan Tea Garden i Habiganj 14 september 
2017. Det är fortfarande vanligt att arbetsuppgifter är uppdelade efter kön. 

Chandpore Tea Garden i Habiganj, 10 januari 2016.

Foto: Faiham Ebna Sharif
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Här produceras      ekologiskt gummi och te

Sri Lanka

I Sri Lanka kan gummi- 
träd ge avkastning och 
sätta människor i arbete. 
Sydasien har besökt ett 
av öns gummidistrikt, 
där en mix av jord- och 
skogsbruk bedrivs. Här 
har både plantageföretag 
på statsägd mark och 
privata markägare  
ekologi och kvalitet  
som uttalade ledord.

text och foto Johan Mikaelsson

öderut och en bit inåt landet från huvudstaden 
Colombo kantar gummiträdsplantager småväg- 
arna. Kring byn Angurawatota står gummiträ-

den i exakta rader. Här utvinns latex. En skylt med 
trädslagets namn på latin, hevea brasiliensis, skvall-
rar om dess rötter. Till Ceylon, som ön under brittisk 
kontroll kallades, kom de första plantorna 1876.

Gummiträden har slank stam, gles krona och 
spräcklig bark. De kan bli över 40 meter höga, men 
eftersom de från sex års ålder skattas på sin värdeful-
la latex når de bara cirka 25 meter upp i luften.

Vid byvägen är det behagligt ljummet i skuggan 
under träden. Skogsägaren M.O.L. Gunatilleke och 
en granne hjälps åt att bära hem kokosnötter från 
palmer på ägorna. Han är född 1935. Under yrkes-
karriären var han revisor i Colombo. Nu ägnar han 
sig åt sina fyra hektar mark, som gått i arv i släkten i 
generationer.

– Jag älskar att vara här, med naturen som om-
givning. Det är mestadels gummiträd, cirka 600 
stycken sammanlagt. De ska tappas varje dag, säger 
Gunatilleke.

Tre bybor får 400 rupier (knappt 20 kronor) per dag för 
att göra jobbet. Det tar några timmar varje förmiddag. 
Just i det här djungelbokslandskapet finns inte längre 
vilda elefanter, men endemiska markattor kastar sig 
skrikande mellan grenarna i trädens kronor.

Koppar gjorda av kokosnötter är fastsatta med 
ståltråd en meter upp på varje stam. Vit sav rinner 
ner från en med omsorg utsirad skåra som ringlar sig 
snett uppåt ett varv runt trädet.

S – Träden står med avståndet 10 fot och med 20 
fot mellan raderna. Det blir bäst, enligt gummiforsk-
ningsinstitutet, förklarar Gunatilleke på singalesiska 
och tolken Wickie översätter.

Sri Lanka Rubber Research Institute ger goda råd 
och utbildar tappare. Efter fem år kan träden tap-
pas på latex. Produktionen avtar med åren från cirka 
25 ml per dygn. Efter 25 års tappning väntar avverk-
ning. Stammarna inbringar en slutlig förtjänst. Här 
kör timmerbilar förbi med jämna mellanrum. Oftast 
återplanteras nya gummiträdsplantor.

– Men vi bestämmer själva över vår mark. Inte re-
geringen eller någon annan. Virket ses ju inte som det 
bästa, men det går att snickra möbler och annat av 
det, konstaterar han.

Träet används också som bränsle, som vid gummi-
fabriken vid Neuchatel Estate. Den ägs av Horana Plc, 
som förfogar över 902 hektar gummiträd på mark 
som leasas av staten.

– För vårt företag är miljön viktig och därför är vi 
certifierade enligt FSC, säger Mithira Rupasinghe vid 
Horana Plc.

Här böljar risfält bredvid naturlig skog och plan-
tage. Myndigheternas arbete för att bevara och åter-
plantera naturlig skog efter 2015 gav resultat. Av-

skogningen stannade av. Nationalparker täcker 14 
procent av öns yta och står under Skogsdepartemen-
tets skydd. (Under pandemin har det kommit rappor-
ter om att såväl legal som illegal avverkning eskalerat 
runtom hela ön.) 

Eftertraktat sågvirke odlas – teak, eukalyptus, tall, ma-
hogny och akacia, bland andra. Men 70 procent kom-
mer från ”home gardens”, alltså privata markägare, 
som får äga högst 50 hektar. Kokospalmer och gum-
miträd ger de klart största volymerna.

I Thailand, Kina och Malaysia leder storskalig od-
ling av oljepalm och gummiträd till miljöproblem. 
Här växer istället för monokultur intresset för eko-
logisk odling. Te odlas i liten skala, till skillnad från 
i öns centrala delar, där teplantagen täcker milsvida 
landskap.

Vid byvägen är Lal Udayanga och hans fru ute på 
sin mark. Han är 57 år, men har redan pension. Fa-
miljen har ett eget risfält och på 2,5 hektar ger 500 
gummiträd 40 liter latex per dag.

– När den regniga säsongen kommer kan vi inte 
skörda alls, säger Udayanga, kopparna svämmas över 
när vattnet rinner nerför trädstammarna.

Nära det putsade enplanshuset står träden glesare. 

Skogsägaren M. Gunatilleke bidrar till sysselsättning i trakten genom 
att avlöna tappare. Här odlas och plockas också te i mindre skala.

Markägare planterar ofta annat mellan trädraderna, bland annat te. Då glesas det ut lite för att 
ge ljus åt undervegetationen. ”Agroforestry” kan bidra till mångfald och bättre markanvändning.

Flera av de närboende avlönas för att arbeta några timmar varje  
förmiddag med att tappa gummiträd.
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Här växer tebuskar och hönor springer och pickar i 
jorden. Ur den meterhöga, gröna tebladmassan reser 
sig även smala träd. På singalesiska kallas de ”Walla 
Patta”. Om en särskild svamp tar sig under barken 
bildas ”Agarwood”, som används för parfymtillverk-
ning. Träden kan då bli värda sin vikt i guld, men det 
finns inga garantier utan är mer av ett lotteri.

Ajith och Chandrani Morathage har en kompakt 
gummifabrik i ett skjul på baksidan av sin gård. Lo-
kala odlare levererar sin skörd i dunkar och paret 
tillverkar 2 000 kg rågummi i månaden. Lass med 
gummimattor körs till auktionen i Colombo.

– Vi gillar vårt jobb, men tyvärr har priserna för 
rågummi sjunkit och det drabbar alla som arbetar 
med råvaran, förklarar de.

Konkurrensen med syntetiskt gummi och ”impor-
terat fulgummi av dålig kvalitet” är kännbar. Priser-
na har sjunkit från toppnoteringar nära 600 rupier 
per kg till runt 350 åren 2017 och därefter under 300 
rupier.

Sri Lankas 79 100 ton rågummi täckte 2016 inte 
den inhemska gummiindustrins behov på 142 000 
ton. Enligt Sri Lankas Rubber Master Plan ska pro-
duktionen 2045 ha ökat till 300 000 ton. Exportin-
täkterna ska mångdubblas. Men utvecklingen har 
gått långsamt 2018-2020 och den totala produktio-
nen 2019 var 82 600 ton.

Utmaningen är att fortsätta arbeta småskaligt och 
med ekologiska principer som riktningsgivare. J

Fakta|Gummiträdens  
väg till Sri Lanka
I Mellanamerika användes sav från gummiträd 
redan 3 600 f  Kr. Hevea brasiliensis ger latex, 
som innehåller den polymera kolväteföreningen 
isopren, som även finns i ekar och maskrosor. 
Ämnet bildas även som biprodukt vid produk-
tion av etylen.

År 1839 upptäckte och utvecklade amerika-
nen Charles Goodyear vulkaniseringsprocessen. 
Industrin såg materialets potential och odlingen 
tog fart i Amazonas. I delar av det brittiska 
imperiet fanns det som krävdes för nya planta-
ge – lämpligt klimat, topografi och arbetskraft. 
Ett par tusen plantor förädlades i Storbritannien 
och fördes till kolonin Ceylon 1876.

Fakta|Produktion av  
gummi i Sri Lanka
Cirka 79 100 ton gummi producerades under 
2016 och produktionen hade 2019 ökat till 
82 600 ton, men produktionen har som mest 
varit över 150 000 ton.

Kilopriset sätts två gånger i veckan på 
auktionen i Colombo, det har de senaste åren 
fluktuerat mellan 250 och 350 rupier per kg 
för gummi av högsta kvalitet. Rågummi säljs 
som mattor, i storlek som en dörrmatta.

Ytan där det växer gummiträd uppgår 
till minst 132 700 hektar varav 98 900 är 
under tappning, resten under tillväxt. Knappt 

127 000 registrerade odlare av gummiträd 
äger sammanlagt cirka 75 000 hektar, reste-
rande 62 700 hektar är statlig mark som lea-
sas av plantageföretag. Exportintäkterna från 
gummiindustrin uppgick 2016 till 800 miljoner 
dollar och hade 2019 stigit 890 miljoner dollar 
för att gå ner under pandemiåret 2020.

Fakta|Sri Lankas skogar
För 100 år sedan täcktes halva ön av skog. FN 
uppskattade 2010 att 28,8 procent täcktes av 
skog, motsvarande 1,86 miljoner hektar. Cirka 
9 procent, 167 000 hektar, var ursprunglig, 
orörd skog. Drygt 14 procent av landets yta är 
nationalparker, varav en mindre del regnskog.

Staten äger 80 procent av all mark. Privata 
ägare får ha max 50 hektar. Regeringen öppna-
de 2017 för begränsat utländskt markägande.

Områden i norr och öster som avskogades 
under inbördeskriget (1983–2009) har åter-
planterats. Behovet för trä som bränsle kan 
minska med ökad användning av solpaneler.

Fakta|Naturligt kontra  
syntetiskt gummi
Under 2016 producerades 27,2 miljoner ton 
gummi i världen. Naturgummi stod för 46 pro-
cent (12,4 miljoner ton), enligt officiell statistik 
från gummistormakten Malaysia.

Merparten, 54 procent eller 14,8 miljoner 
ton, var alltså syntetiskt gummi. Det är billigare 

än naturligt gummi, men svagare, inte lika 
flexibelt och klarar inte vibrationer lika bra. 
Därför är naturligt gummi bäst för tillverkning 
av allt från kondomer till flygplansdäck.

Tre fjärdedelar av allt gummi i världen går 
till att producera däck för olika fordon. För att 
producera ett däck av syntetiskt gummi går 
det åt ett fat råolja. Andelen syntetiska däck 
har tappat i marknadsandelar från 70 till 58 
procent de senaste 20 åren. 

Sydamerikansk mjöldagg slog ut plantering-
arna i Sydamerika. Sjukdomen dödar bladen 
och så småningom träden. Om den kom till 
Asien skulle det kunna leda till kollaps för 
branschen. Forskare arbetar med att odla fram 
motståndskraftiga plantor.

Enligt prognoser behövs ytterligare 8,5 mil-
joner hektar för odling av gummiträd. Däcktill-
verkaren Michelin har antagit en global policy 
för att motverka avskogning och medverka till 
hållbar gummiproduktion. Biltillverkaren GM 
följde i Michelins spår och ska även medverka 
till mänskliga och arbetsrättsliga rättigheter.

Pirelli och Bridgestone har börjat producera 
gummi av busken ”Guayule” som växer i torrt 
klimat i sydvästra USA och i norra Mexiko.

Källor: Sri Lanka Rubber Research Institute 
(rrisl.lk), Ministry of  Plantation Industries, Sri 
Lanka Forest Department
Läs gärna: Reportaget om gummi i National 
Geographic, december 2015

Horana Plc har plantage på 902 hektar statlig mark i Kalutara- 
distriktet vid Neuchatel Estate, där cirka 250 tappare arbetar.  
Vid fabriken i Ambitagala förädlas latex till rågummimattor.

Ajith och Chandrani Morathage förädlar 
råvaran latex. I processen hälls ”mjölken” i 
bakplåtsliknande formar. Soda tillsätts, vilket 
får blandningen att stelna, varefter överflödigt 
vatten manglas ur. Mattorna får lufttorka innan 
den sista fukten drivs ut i ett rökeri. 

Markägaren Lal Udayanga är 
57 och nybliven pensionär, men 
nu har han istället ett plantage 
att ta hand om, vilket innebär 
arbete i en annan form, från 
och till iklädd gummistövlar.

Från ett gummiträd, hevea brasiliensis, är steget inte alltid långt 
till ett par flip-flop-sandaler.

Det speciella verktyget som används för att skära i barken liknar 
ett stämjärn, med en egg som hålls mycket vass.
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Delade meningar och inte ett plan i sikte

Nepal

Planerna på en internationell flygplats söder om Nepals huvudstad  
Katmandu har funnits i 25 år. Flygplatsen som är tänkt att ersätta  
Tribhuvan International Airport skulle komma med en enorm miljö- 
påverkan, på migrerande elefanter, miljontals träd, två nationalparker,  
tiotals byar och jordbrukslandskap. Men människor skulle få arbete.  
I Tangiya Basti har byborna blandade känslor inför ”Nijgadh Airport”. 

text och foto Hanna Geschewski

i sitter i en liten tebod av trä med en handfull 
bord där det står en vattenkanna av plast på 
varje. Mannen ser upp från sin kopp te och 

mot den asfalterade vägen där cyklar, någon enstaka 
motorcykel och stundtals en delad rickshaw passerar.

 – Ibland måste vi lida för att förbättring ska ske. 
Vad händer om Katmandus invånare inte tillåter 
myndigheterna att bygga flygplatsen? Var skulle 
flygplanen landa då? säger han.

Vi är mitt i en lång intervju till mitt fältarbete i 
Tangiya Basti, en av de tre bosättningar som ligger 
inom byggområdet för den planerade internationella 
flygplatsen i Bara-distriktet, cirka sex mil söder om 
Nepals huvudstad Katmandu. 

Tidigare hade han berättat för mig:
–  Människor skulle ha det bättre om de inte bygg-

de flygplatsen. Vår by är väldigt ren. Det finns inga 
föroreningar. Vi vet inte vart vi kommer att få flytta, 
eller om vi kommer att kunna använda fälten för att 
försörja oss själva.

Detta är bara en av många gånger som invånarna i 
Tangiya Basti har uttryckt blandade känslor för mig 
om det planerade byggandet av Nijgadh Airport, som 
den kallas i folkmun. Om flygplatsen eventuellt skul-
le byggas skulle landningsbanan sträcka sig tvärs 

över byn, kanske till och med över den tebod vi sitter 
i just nu.

Omlokalisering av de cirka 1 480 hushållen skulle 
vara oundviklig. Människor från två andra bosätt-
ningar några kilometer österut, Kathgaun och Matiy-
ani Tole, med cirka 130 respektive 40 hushåll, skulle 
också tvingas flytta.

Jag säger ”eventuellt”, för efter mer än 25 år av 
pausad och återupptagen planering är det fortfa-
rande inte säkert att flygplatsen faktiskt kommer 
att byggas. Om den nepalesiska regeringen hade fått 
som de ville skulle byggandet redan vara i full gång. 

– Vi har redan spenderat cirka två miljarder rupier 
(cirka 146 miljoner SEK) på planeringen. Nu kan vi 
inte stoppa arbetet, sa Rajan Pokhrel, generaldirek-
tör för Nepal Civil Aviation Authority, till Kathman-
du Post i februari 2021.

Regeringen har påstått att flygplatsen kommer änd-
ra spelplanen för Nepals ekonomi. Ett sätt att skapa 
tusentals nya jobb i regionen och hindra människor 
från att resa utomlands för att få jobb.

Projektet föreslogs redan i början av 1990-talet 
som ett gynnsamt alternativ till Tribhuvan Interna-
tional Airport i Katmandu, Nepals enda internatio-

V nella flygplats i nuläget. Men år av politisk oro under 
det maoistiska upproret 1996–2006 satte käppar i 
hjulet för projektet tills den tidigare regeringen un-
der premiärminister Madhav Kumar Nepal åter fick 
upp ögonen för flygplatsen. De anlitade då det kore-
anska företaget LandMark Worldwide för att göra en 
förstudie 2010.

Efter att förhandlingar med LandMark om att 
också bygga flygplatsen misslyckades, la det ansva-
riga ministeriet för kultur, turism och civil luftfart ut 
projektet på upphandling igen och slutligen anlitade 
Flughafen Zürich AG i september 2019. De statliga 
tjänstemännens och flygplatsförespråkarnas för-
hoppningar dog dock igen efter att företaget drog sig 
ut i slutet av 2020. Officiellt på grund av coronarela-
terade förändringar i företagets prioriteringar, men 
kanske också på grund av kritik av projektets stora 
miljöpåverkan, som också kom från schweiziska po-
litiker. I avsaknad av en internationell partner förbe-
reder nu nepalesiska myndigheter att finansiera och 
slutföra projektet på egen hand.

Den nepalesiska regeringen har inte bara drabbats 
av motstånd från sina utländska partners. Sedan lan-
seringen av projektets miljökonsekvensbedömning 
(MKB) 2018 har det också utsatts för stor kritik från 

inhemska miljöaktivister, naturvårdare och civil-
samhället. MKB:n fann att upp till 2,4 miljoner träd 
måste fällas för att rensa projektområdet, vilket ock-
så fungerar som en elefantmigrationskorridor och en 
buffertzon till två närliggande nationalparker.

Förutom den enorma miljöpåverkan påpekade flyg-
platsmotståndarna också brister i MKB-rapporten, 
som bland annat tycktes innehålla stycken som ko-
pierats från en annan MKB för ett vattenkraftspro-
jekt. Den långa listan med kritik ledde till två rätts-
liga tvister mot byggnaden av flygplatsen, som för 
närvarande granskas av Högsta domstolen i Nepal. 
Tills ett slutgiltigt beslut har fattats förblir byggna-
tionerna pausade. 

Men rättssalen ligger långt ifrån Tangiya Basti och 
dess grannbyar. Varje dag som flygplatsen inte byggs 
är en liten seger för aktivisterna i Katmandu, men 
det håller också lokalbefolkningen i ständig osäker-
het om de kommer att behöva lämna sina hem och i 
sådana fall vart de kommer att flyttas.

– Vi har hört många rykten. Sist sa de att byggan-
det skulle börja i november förra året, men ingenting 
hände. Om vi   fortsätter att vänta på att regeringen 
gör något kommer våra barn att växa upp i osäkerhet 

AIRPORT?!

Inte långt från centrum i Tangiya Basti. Kommer det att ligga en  
landningsbana här i en inte allt för avlägsen framtid?
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och vi kommer att vara kvar här utan någon utvidgad 
samhällsservice, berättar en annan bosatt i Tangiya 
Basti när vi sitter i deras trälada inte långt från byns 
huvudkorsning, med ett högt pipalträd i mitten. 

Vid första anblicken är Tangiya Basti påfallande 
pittoresk med trähus med snidade detaljer bland 
bananplantage och frodiga gröna tobaksfält. Byn 
är omgiven av skog, som skyddar bullret från den 
närliggande East-West-Highway. Vid mitt besök är 
många hus utsmyckade med helt nya bönflaggor som 
har hängts för att nyligen markera Gyalpo Lhosar, 
folkgruppen sherpas nyår. Även om det inte firas lika 
storartat i byn som Sonam Lhosar, Tamangs nyår, 
då nästan hälften av befolkningen är Tamang-budd-
hister, är det fortfarande ett välkommet tillfälle att 
byta ut gamla, blekta flaggor.

Byn är påtagligt annorlunda från den närliggande liv-
liga staden Nijgadh, som ligger längs med den dam-
miga motorvägen och har nyligen upplevt en explo-
sionsartad stadsutvidgning, inte minst på grund av 
flygplatsprojektet.

– Hotell har redan byggts, bra hotell. Det fanns 
inga bra hotell i Nijgadh tidigare, men i väntan på 
flygplatsen bygger de stora hotell och startar nya fö-
retag. Markpriserna har skjutit i höjden. Det är an-
ledningen till att människor från Nijgadh vill ha flyg-
platsen här, förklarar en medlem av Tangiya Basti 

Concern Committee, en lokal instans som företräder 
de tre drabbade bosättningarna vid offentliga möten. 

Jag bodde på ett av dessa hotell under mitt fältar-
bete. Under en av mina promenader genom Nijgadh 
insåg jag att jag också kunde ha bott på Tara Inn 
Jungle Safari & Airport Hotel, förr eller senare kan 
de behöva ta bort några ord från sitt namn.

Även om Nijgadh ännu inte är det framtida turist-
mål som invånare önskar, var mitt hotell fullbelagt 
de flesta dagar. Utifrån de samtal jag överhörde om 
markpriser, tomtstorlekar och läge, kom de flesta be-
sökarna från Katmandu och andra städer för att titta 
på tomter och säkra sin del av Nijgadhs byggboom. 

Medan företag och markägare i Nijgadh gynnas 
stagnerar livet i Tangiya Basti. Det pittoreska intryck-
et är som en resa tillbaka i tiden, och visar bristen på 
samhällsservice i byn. Hittills är invånarna beroende 
av solpaneler på 60 till 100 watt för grundläggande 
belysning och telefonladdning. Mobilnätverk är inte 
tillgängligt, och istället används en handfull satellit-
telefoner för akuta samtal. 

Efter år av vädjande till myndigheterna om att 
koppla upp dem på elnätet uppstod nytt hopp bland 
byborna i januari 2020 när den tidigare verkställan-
de direktören för Nepal Electricity Authority, Kul-
man Ghising, lovade förbättring vid ett offentligt 
evenemang i närliggande Simara. Han citerades i 
The Himalayan Times:

– Jag är ledsen att höra att ett stort antal människor 
har levt i mörker. (…) Jag kan försäkra er att Tangiy-
abasti kommer snart att elektrifieras. 

Men strax därefter övergav de lokala myndighe-
terna också det projektet.

– Vi kan inte bygga flygplatsen utan att ta bort 
byn, sa en tjänsteman från flygplatsens projektkon-
tor i Simara till mig. Nu när vi vet detta kommer det 
att vara ett slöseri att göra investeringar i byn. Jag 
tror att fokus bör ligga på snabbare omplacering av 
byborna snarare än att bygga ut servicen.

Men utan ett slutgiltigt beslut om byggandet av 
flygplatsen är en snabb omplacering allt annat än 
sannolikt. Det är också detta dödläge som har över-
tygat många invånare i Tangiya Basti, åtminstone 
delvis, att flygplatsen kommer att göra mer nytta än 
skada. Som det unga paret jag pratar med som driver 
en khaja ghar, en liten gatumatservering.

– När flygplatsen är byggd kommer människor 
äntligen få en permanent bostad. Vi kommer inte få 
ta del av någon utveckling här, så vi tycker att flyg-
platsen ska byggas. När den väl är byggd kommer vi 
att flyttas och få det vi behöver, eller hur? Vår tillgång 
till utveckling kommer inte längre hindras, eller?

Medan många av de äldre byborna har varit bön-
der hela livet är de hoppfulla att åtminstone de kom-
mande generationerna kommer att få jobb på flyg-
platsen. Eller kanske som taxichaufförer som kör 
turister till Katmandu. För närvarande är det en fem 
timmar lång resa, men den kommer att reduceras till 

en timme när det pågående motorvägsprojektet som 
sammankopplar Nijgadh med huvudstaden är klart. 

Önskan om ”en garanti för en anställningsmöj-
lighet per hushåll ”, antogs i listan över sju krav till 
myndigheterna vid omplacering, upprättad av Tan-
giya Basti Concern Committee. Men allra högst upp 
på listan står möjligheten att få äga mark på platsen 
till deras nya hem.

I dag äger ingen i Tangiya Basti marken de har bott 
och odlat på i över fyra decennier. De första hundra 
människorna flyttade hit på 1970-talet för att plantera 
träd under regeringens taungya-skogsplanteringspro-
gram. Många kom från de kuperade regionerna i cen-
trala Nepal som tidigare hade förlorat sin mark och 
egendom på grund av översvämningar och jordskred.

Även om de blivit lovade landrättigheter bevilja-
des dessa aldrig. Efter att programmet lades ner runt 
1990, flyttades hälften av skogsarbetarna långt väs-
ter ut till Kailali och de återstående familjerna läm-
nades för att klara sig själva, utan möjlighet att flytta 
någon annanstans.

En bybo som hade kommit till skogen redan 1974 
minns: 

– Regeringen sa till oss att vi var tvungna att plan-
tera träd i tre till fyra år och sedan skulle de ordna 
allt åt oss. Så vi stannade. Men regeringen gjorde 
ingenting, och vi kunde inte heller tjäna pengar och 
köpa mark på andra ställen. Därför stannade vi här. 

I ett land som Nepal, där landrättigheter fortfaran-
de är en avgörande faktor för rikedom och social sta-
tus, är deras frånvaro en nästan oöverstiglig barriär 
mot social rörlighet. Men trots strimman av hopp om 
att äga en tomt inom en snar framtid önskar många i 
Tangiya Basti att flygplatsprojektet aldrig hade före-
slagits i första hand.

Ett flygplan är på väg in för landning vid den befintliga flygplatsen i Katmandu, 
Tribhuvan International Airport. Foto: Kathmandu Photography /Shutterstock

Skylten varnar  
för elefanter, som  

korsar vägen dagligen.

”Vi kan inte bygga  
flygplatsen utan att  
ta bort byn.” 
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– För oss blir det bättre om de inte bygger flygplat-
sen och istället gör våra liv enklare genom att tillhan-
dahålla service och lämna skogen i fred, sa byborna 
jag intervjuade i deras trälada.

Medan vissa är redo för förändring, hoppas andra 
kunna bevara saker och ting som de är, men med bätt-
re samhällsservice. I slutändan är de flesta av dem jag 
intervjuade i Tangiya Basti överens om att det som är 
viktigast är ett snabbt beslut om deras framtid.

Men den långsamma processen har inte bara på-
verkat Tangiya Basti utan också de två närliggande 
bosättningarna som ligger inom projektområdet.

Medan de flesta i Kathgaun tidigare ägde sin mark 
sålde många sina tomter till regeringen redan 2017 
efter att myndigheterna meddelade en 35-dagars 
frist för att ansöka om ekonomisk ersättning. Mer än 
80 av de cirka 110 markägande hushållen gick med 
på det och sa upp sin egendom, i fruktan om att för-
lora både pengar och mark. 

Då ett exakt datum för att lämna marken inte kommit  
har många stannat kvar i sina hem och lagt ersätt-
ningspengarna på andra utgifter. Och även de som 
har försökt flytta säger att markvärdena i området 
har stigit så mycket att de inte kan hitta en prisvärd 

bit mark som är tillräckligt stor för att försörja en  
familj. 

– Nu när alla säger att flygplatsen kommer att 
byggas har markpriserna stigit mycket. Du vet, priset 
på en katha (cirka 340 kvadratmeter) har stigit från 
300 000 till två miljoner rupier (cirka 22 000 till 
146 000 SEK). Så människor härifrån har inte råd att 
köpa mark i närheten. Vi fick bara mellan 400 000 
och en miljon rupier från regeringen som kompen-
sation, berättar en man från Kathgaun, omgiven av 
andra invånare som nickar instämmande.

På sätt och vis har de tidigare markägarna i Kath-
gaun det sämre än byborna i Tangiya Basti. Reger-
ingen har redan köpt ut dem. Klagomål om att kom-
pensationen var för låg viftas bort av myndigheterna. 
De måste nu klara sig på egen hand, med få bespa-
ringar och ingenstans att ta vägen.

I den tredje bosättningen, Matiyani Tole, som 
grundades av medlemmar från den etniska grup-
pen Majhi, är förväntningarna på projektet och re-
geringen troligen lägst. De har varit egendomslösa 
hela livet och har därför de senaste 20 åren bosatt 
sig på statligt ägd mark för att leva på jordbruk och 
säsongsmässig sandbrytning från den närliggande 
floden Pasaha.

När jag pratar med en grupp yngre bybor vid strand- 
kanten säger de utan någon särskild bitterhet i rösten:

– Om regeringen kommer och ber mig att lämna, 
kommer jag bli tvungen att göra det. Det är deras 
land, så det är bara att lyda.

– Endast regeringen kommer att dra nytta av den 

flygplatsen, inte de fattiga, lägger hans vän till. De 
måste bosätta sig på en helt ny plats. Vad händer om 
regeringen inte tillhandahåller mark alls?

Medan debatten bland de urbana eliterna i Kat-
mandu och i de stora medierna ofta reduceras till för 
eller emot flygplatsen, har människorna i de drabbade 
byarna en mycket mer komplicerad inställning. Det är 
vanligt bland människor som blir drabbade av miljö-
åtgärder eller storskaliga projekt, forskningen visar 
att dessa människors intressen sällan är homogena. 

Byborna hanterar känslor av tillhörighet, iden-
titeten som bonde, längtan efter utveckling och en 
ljusare framtid för sina barn, missnöje med myndig-
heterna, hopp om rättvis ersättning och frågor kring 
att följa regeringsbeslut. Dessa ofta motstridiga upp-
fattningar, som framkom i flera av mina intervjuer, 
har en sak gemensamt: osäkerhet. En osäkerhet som 
kommer finnas kvar tills det första planet landat. J

Det är svårt att föreställa sig att 
det om några år skulle kunna 
ligga en landningsbana här.

Påverkan på landsbygden i Katmandus närhet blir ofrånkomligen  
mycket stor vid byggnation av en ny flygplats. Foto: Gelia /Shutterstock

”För oss blir det bättre om 
de inte bygger flygplatsen 
och lämnar skogen i fred.” 

LÄS MER Hanna Geschewskis masteruppsats om flygplatsen
Läs mer om planerna på en ny internationell flygplats för Nepal i Hanna 
Geschewskis masteruppsats vid Lunds universitet: ”They only talk about 
the trees” – An analysis of  relations of  power and justice in the (de)
construction of  Nepal’s Second International Airport.

Skördade tobaksblad hänger på tork  
och odiingarna syns i bakgrunden.
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Utrymme för nya grödor  
... och vattensnål risodling

Pakistan

Såväl i Pakistan som i Indien  
förbjuds regelbundet odling av ris. 
Detta för att spara vatten och mot-
verka förstörelse av odlingsmark. 
Men grödan är hårt kopplad till 
jordbrukarnas försörjning.  
En lösning på problemet kan vara 
alternativa grödor. Det finns också  
en vattensnål odlingsmetod för ris 
– som ger avsevärt större skördar.

text och foto Zofeen T. Ebrahim

et är dags att sätta igång med plantering av 
risplantor i Sindh. Men i provinsen, som lig-
ger i sydöstra Pakistan, är det förbjudet att 

odla ris i tio distrikt på Indus västra bank.
Förbudet kommer varje år i slutet av april eller ti-

digt i maj. Tanken är att förhindra att marken först 
dränks, sedan blir för salt och torkas ut, förhållanden 
som uppstår när risodling pågått under alltför lång 
tid. Enligt vissa källor har förbud mot risodling fun-
nits här under mer än 90 år. På samma sätt har Indien 
förbjudit risodling i särskilda områden, benämnda 
dark zones, för att hålla grundvattennivåerna uppe. 

Men ingen lyssnar på förbuden och risodlingen 
fortsätter i stora områden i båda länderna. 

Rasheed Channa, talesperson för Sindhs chefsmi-
nister, menar att den här gången ska det bli annor-
lunda. Enligt lokalregeringen ska man ta hoten om 
bestraffning på absolut allvar. Runt om i distrikten 
har det sagts till om att man ska spana efter plant-
skolor och ”förstöra plantorna innan de hinner flyt-
tas över” till de översvämmade risfälten.

D

Kvinnor planterar ris på ett fält 
utanför Lahore i Pakistan. Myndig-
heterna i Sindh-provinsen har i år 
meddelat att de som bryter mot 
förbudet mot risodling i tio distrikt 
kommer att bestraffas.  
Foto: Tea talk /Shutterstock

RISFÖRBUD  



4544 #3 2021 #3 2021

tan i pakistanska Punjab, har blivit inflytelserik över 
hela Sydasien. Hans lösning: om ris måste odlas, bör 
det göras utan bevattning genom översvämning. En-
ligt honom använder plantorna 70 procent av sin en-
ergi enbart för att överleva dränkningen.

– Ris kan odlas med minimalt med vatten, säger 
den 70-årige jordbrukaren. Han menar också att för-
budet i Sindh är onödigt.

– Ge riset mindre mängder vatten så blir skörden 
tre-fyra gånger större, säger han, och tillägger att jor-
den ska hållas ”hyfsat fuktig”.

Sharif odlar en mix av grödor på sina 200 hektar 
och har tusentals jordbrukare som lyssnar på varje ord 
han säger. Han har en öppen dialog med det virtuella 
samhället och ger råd till människor runt hela jorden.

Han har fler än 24 000 följare, främst jordbruka-
re, inklusive en hel del från indiska delen av Punjab. 
De delar videor på hans Facebook-sida Pedaver, och 
visar hur stora skördarna blir efter att de följt råden.

Sharif anser att ”allting kan odlas överallt”. Han fö-
reslår att jordbrukarna ska gå tillbaka till att odla på 
öppen jord, med organiskt kompostmaterial men utan 
mekanisk jordbearbetning. Han har gett metoden 
namnet paradoxical agriculture, ”paradoxalt jord-
bruk”, eller paedar qudrati nizam kashtkari (PQNK), 
”en genomgripande totallösning för en klimat- 
smart produktionsprocess”.

– Det tog många år att ta fram PQNK-processen 
och låta den mogna, säger Sharif. Jag började med 
System of Rice Intensification (SRI) 2008. Sedan 
sammanförde jag det 2011 med metodiken för att 
hantera skördar enligt Conservation Agriculture, 
som getts ut av FN:s organisation för livsmedel och 
jordbruk. Det är så PQNK utvecklades 2014.

SRI är ett sätt att odla ris och på senare tid även an-
dra grödor för ökad avkastning. Genom ändrad han-
tering av plantor, jord, vatten och näringsämnen, 
behövs mindre vattenmängder.

– I Punjab har vi minskat produktionskostnader-
na för vete från PKR 1 500 (9,70 USD) till PKR 400 
(USD 2,60) för 40 kg, påstår han.

Trots det har han ännu inte fått igång en revolu-
tion. Han skyller på förmännen, som har det ekono-
miska ansvaret på jordbruken.

– De får stora provisioner för att skapa efterfrågan 
på alla de produkter som ökar kostnaderna för pro-
duktionen, säger han.

Jordbrukare med stora odlingsbara områden har 
också ett ansvar.

– De samarbetar i tysthet med storföretag och an-
dra affärsverksamheter, de ser till att landsbygdsbe-
folkningen inte får tillgång till information och, som 
en följd av det går de miste om välstånd.

Det bör drivas en kampanj med ”inriktning på att 
sprida kunskap om odling av grödor”. Personer mås-
te ge sig ut till jordbrukarna och lära ut hur de ska 
odla grödor som också kan certifieras och exporteras. 
Zarif Khero från bevattningsdepartementet i Sindh 
stöder tanken på utbildning och han har ett förslag: 

– Jordbrukare borde samarbeta med studenter 
från jordbruksuniversiteten så att de kan gå över till 
moderna metoder för hållbart jordbruk, något som 
kan resultera i större skördar. J

Översättning Svante Nilsson
Artikeln har tidigare publicerats 

av The Third Pole (thirdpole.net)

Nyheten skapade stor ilska bland jordbrukare. De 
kritiserade lokalregeringens plan, som de menade 
var bristfällig och kom vid en illa vald tidpunkt.

– Odlarna fick informationen bara en månad innan 
det blev förbjudet att förbereda risfälten. De fick ing-
en tid till att bearbeta markerna eller köpa utsäde till 
alternativa grödor, säger Mahmood Nawaz Shah, chef 
för Sindh Abadgar Board, en organisation som bildats 
för att skydda jordbrukarnas rättigheter i provinsen.

– Beslutsfattare måste fatta att det är näst intill 
omöjligt att gå över till andra grödor på 40 000 hek-
tar odlingsmark när odlingssäsongen för dem är över. 
Även om 8 000 hektar med alternativa grödor plöts-
ligt skulle gå att odla, var får vi tag på köpare till dem? 
Priset på grönsaker, baljväxter och frukt skulle rasa.

Även om rädslan för försämrade livsbetingelser är 
ett fullt giltigt skäl så understryker förbudet myndig-
heternas växande oro för vattenbrist. Chefsministern, 
själv en progressiv jordbrukare, påpekar att ris har ett 
högt deltavärde – alltså kräver en stor mängd vatten 
per skördad viktenhet – uppemot 3 000 liter per kg. 
Hans tjänstemän uppger att vatten som stått stilla på 
risfält under lång tid har gjort att jorden täppts till. 
Vattnet kan inte sjunka undan. Dessutom använder 
risskördarna vatten som egentligen behövs för bevatt-
ning av andra typer av grödor.

Medan Pakistan brottas med snabbt smältande gla-
ciärer och allt mer oberäkneliga regnmönster växer 

även svårigheterna att hantera risodlingarna. Dessa 
förses med stora mängder vatten via kanalsystem. 
Problemet förvärras av hög efterfrågan och att ris ge-
nererar åtta procent av Pakistans exportinkomster.

Zahid Bhurgri, generalsekreterare för Sindh Cham-
ber of Agriculture, en lobbygrupp för jordbrukare, 
håller med om att ris orsakar vattentäppning och jord-
förstörelse. Men han menar också att det är ”säkert”.

– Ris anses vara en säker gröda, speciellt nu med 
klimatförändringar som kan orsaka alltför liten eller 
alltför stor vattentillgång och som i sin tur kan skada 
känsliga grödor som till exempel bomull. 

Han lägger också till att ris är en enkel gröda ef-
tersom ”den kräver ingenting utom att täckas av en 
handsbredd vatten”.

– Det blir 30 procent mindre vatten i år, säger 
Sindhs jordbruksminister Ismail Rahu, och rättfär-
digar förbudet för ”vattenslukaren”.

Även om Rahu erkänner att ”ris står för huvudin-
komsten för hundratals jordbrukare” så föreslår han 
att de istället ska odla grödor som till exempel bönor, 
meloner och grönsaker, eftersom dessa kräver min-
dre mängder vatten och inte skadar odlingsjorden.

I många av de här områdena är det tillgängliga vatt-
net av dålig kvalitet. Zarif Khero, ansvarig tekniker 
på Sindhs lokala departement för bevattning, menar 
att det viktigaste att tänka på är hur bördig jorden är, 
och att ris förstör jordens bördighet.

– Sättet som risodlingen genomförs på, med kon-
trollerade översvämningar som skapar vattentäpp-
ning, kommer så småningom att leda till att jord-
brukslandskapet blir till ödemark.

Rafique Suleman, talesperson för handelsorgani-
sationen Rice Exporters Association of Pakistan, ser 
förbudet som ett ”övergrepp”.

– Istället för att skapa incitament för att odla mer 
tar myndigheterna bort vårt levebröd, säger han. 

Han pekar också på att ris, Pakistans näst största 
exportvara efter textilier, ser till att runt 2,5 miljar-
der USD per år förs in i landet.

Det finns ett liknande motstånd i Indien. Trots att 
grundvattennivån sjunker ger inte jordbrukarna upp 
sin risodling eftersom den ger säkra inkomster. Det 
gäller särskilt i delstaterna Punjab och Haryana.

Enda lösningen menar många är att skapa incita-
ment för jordbrukare att gå över till andra grödor. 
Asif Sharif, en progressiv jordbrukare från Pakpat-

Snillrika system för bevattning saknas inte på den pakistanska  
landsbygden. Foto: Takhleek E Musawaar /Shutterstock

Odling av ris i Pakistan  
kan bedrivas med metoder som 
kräver mindre mängder vatten. 
Foto: Ali Mubashir /Shuttestock

FAKTA Slutet nära för vattendränkta risfält?
Att dränka odlingsjorden med vatten leder fram till otillräckliga syre- 
nivåer vilket gör att plantornas rötter ruttnar och minskar andnings-
förmågan. Följden blir att plantornas tillväxt hämmas. Odlingsmetoden 
bidrar till stora utsläpp av växthusgasen kvävedioxid (förutom koldioxid 
och metan) och leder till att salthalten i jorden ökar markant. I många 
områden där ris odlats länge finns nu så kallade ”dark zones”, områden 
där uttaget av grundvatten har överskridits så att utflödet är större än 
tillflödet. Men deltavärdet, den mängd vatten som behövs per viktenhet 
skördad gröda, kan sänkas genom nya, vattensnåla odlingsmetoder.
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Pakistan

Sättet vi odlar våra grödor på kan  
antingen skicka koldioxid rakt upp i 
atmosfären eller kol ner i marken under 
oss. Mer koldioxid i atmosfären leder 
till ökad global uppvärmning. Men om 
samma mängd kol hamnar i marken 
gynnar det oss. Såväl problemet som 
lösningen ligger enligt experter i att 
hitta och uppnå den rätta balansen.

text Zofeen T. Ebrahim

et sätt vi vanligen bedriver jordbruk innebär 
att kolet frigörs från biosfären och läcker ut 
i atmosfären. Idag är jordbruket den sektor 

som näst efter den breda energisektorn orsakar de 
största koldioxidutsläppen genom omfattande an-
vändning av fossilintensiv gödsel och användning 
av stora landarealer. Detta drivs i sin tur på av ökad 
efterfrågan på mat.

Experter pekar i sina analyser på att vi måste gå på 
djupet i förståelsen av koldioxiden i jordbruket. Kol 
behöver inte vara vår fiende utan kan istället vara en 
hjälp genom att jordbruk faktiskt kan ge fler möjlig-
heter att minska koldioxidavtrycket än exempelvis 
transportsektorn, industrier och infrastruktur.

– Regenererande jordbruk är både en källa och en 
sänka för växthusgaser, säger Asif Sharif, en 70-årig 
progressiv jordbrukare från Pakpattan i provinsen 
Punjab. 

Han är övertygad om att det genom att bedriva 
regenerativt jordbruk och bland annat övergå till att 
låta boskap beta gräs så går det att motverka klimat-
förändringar, dra ner kol i marken och minska an-
vändningen av vatten.

D

Koldioxid bort från jordbruket

Oxen, det sydasiatiska jordbrukets  
urstarka drivlina.  
Foto: Martin Rosenbaum /Shutterstock

LösningenLösningen  
finns under våra fötter
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släpp av växthusgaser. Men detta är mycket svårare 
eftersom det skulle innebära att mixtra med djurens 
naturliga biologi och fysiologi, säger Ghulam Habib.

Han anger allmänt dålig avel och traditionella och 
outvecklade metoder som de viktigaste orsakerna till 
att utsläppen är så stora som de är. 

Om djuren ges näringstillskott skulle koldioxid-
neutralitet kunna uppnås. Ett säkrare sätt att uppnå 
framgång vore att minska antalet improduktiva djur 
och att förbättra arvsanlagen.

I Pakistan fanns enligt beräkningar 2019-2020 to-
talt 207,4 miljoner kor, bufflar, kameler, hästar, mu-
lor, åsnor, får och getter. Över 80 procent av djuren 
uppskattas ha sviktande eller dålig hälsa.

Ghulam Habib ledde 2017 en detaljerad undersökning 
av hur stora utsläppen verkligen var, "från sådd till 
skörd”. Han hade hoppats att studien skulle kunna 
utgöra en grund för fler forskningsprojekt och även 
leda till debatt kring implementering och fortsatt ut-
veckling.

Tyvärr har intresset varit klent för att använda 
dessa fakta för att ta fram en nationell handlingsplan 
för att minska utsläppen inom boskapssektorn. En 
av utmaningarna i arbetet är att räkna ut hur stora 
utsläppen är för de olika djurarterna. Ännu viktigare 
vore att räkna det verkliga antalet djur, istället för att 
göra beräkningar baserade på uppskattningar.

FN-organet IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) uppskattar att utsläppen av metan 
måste sänkas med 40-45 procent till 2030 för att mi-
nimera den globala uppvärmningen till 1,5 grader. 
Att minska utsläppen av metan är också en kost-
nadseffektiv åtgärd. Koldioxid finns kvar i atmosfä-
ren under flera årtionden medan metan försvinner 
inom ett årtionde. 

Sammantaget kan en minskning av metan ge den 
allra snabbaste vinsten i kampen för klimatet. Men 
under 2020-talet gäller det att gå från ord till hand-
ling, från teori till praktik. J

Översättning Johan Mikaelsson 

Artikeln har tidigare publicerats 
i den pakistanska dagstidningen  

Dawn, 18 maj 2021.

Bönder behöver bara återgå till ”det naturliga sät-
tet att odla”, nämligen på upphöjda bäddar. Då be-
hövs ingen bearbetning av marken, så som plöjning 
och harvning och genom att använda gamla växtdelar 
och kompost i processen kan de skador som uppstått 
på odlingsmark repareras.

Enligt den pakistanska jordbruksmyndigheten 
(Food and Agriculture Authority) bedrivs odling på 
23,3 miljoner hektar, alltså drygt en fjärdedel av lan-
dets totala yta som uppgår till 79,6 miljoner hektar. 
De största ägarna i landet, två procent, innehar 45 
procent av all mark, medan 98 procent av odlarna de-
lar på resterande 55 procent av odlingsarealen.

Orörda skogar täcker 4,6 miljoner hektar och res-
ten utgörs av bebodda områden och ”övrig mark”. 
Uppemot 80 procent av den odlade ytan täcks av be-
vattningssystem, vilket på många håll är en nödvän-
dighet för att grödorna ska överleva i det varma och 
torra klimatet. 

De största grödorna, så som vete, ris, bomull och 
sockerrör bidrar med 4,9 procent till landets brut-
tonationalprodukt och övriga grödor bidrar med 2,1 
procent till landets BNP. Samtidigt bidrar boskap 
med 11 procent till BNP (eller 60,5 av hela jordbruks-
sektorn). Denna sektor utgör också den som syssel-
sätter flest människor, motsvarande 40 procent av 
den arbetsföra befolkningen.

Trots det lider 20,3 procent av befolkningen, 40 
miljoner människor, av undernäring eller har en osä-
ker tillgång till mat.

Den årliga tillgången till vatten i Pakistan uppskattas 
till ungefär 1 100 kubikmeter per invånare. Det gör att 
det råder ständig brist på vatten genom att 90 procent 
av det vattnet går till jordbruket och den återstående 
volymen delas mellan industrisektorn och hushållen.  

Sharif har utvecklat ett alternativt jordbruk, PQNK, 
som är en förkortning paedar qudrati nizam-i-kasht-
kari. Detta påstår han är lösningen som kan ta bort 
allt ont, inklusive klimatkris, obalans i cirkulationen 
av kol och koldioxid, vattenbrist, degenerering av 
jord, fattigdom bland småjordbrukare och till och 
med bristande kvalitet på livsmedel.

– Allt hör ihop med jorden och det sätt vi bedriver 
jordbruk på, säger han och tillägger att om jordbruk 
bedrivs på rätt sätt så kan det bedrivas i all evighet 
utan att jorden utarmas.

Men han understryker att om detta ska bli verk-

lighet måste styrningen av jordbruket och rutinerna 
inom det förbättras, vilket då också skulle leda till 
ökade skördar och boskap som blir mer produktiv.

Hans egen jordbruksmark är 500 hektar stor och 
genom sina filmer på Youtube har han sedan 2008 
en växande följarskara av andra bönder som lyssnar 
på hans råd. Många av dessa är för övrigt från indis-
ka Punjab. Hans sida på Facebook kallas Pedaver och 
har över 17 000 följare. Här finns hundratals video- 
klipp som skickats in av jordbrukare som har följt 
hans råd och är nöjda med sina resultat.

Enligt Sharif kan ett tunnland (0,405 hektar) stort 
vetefält ta upp mer koldioxid från atmosfären i jäm-
förelse med om samma yta täcks av träd. Detta efter-
som ytan som plantorna av vete utgör är större. Men 
eftersom en skog aldrig bearbetas eller plöjs (om den 
får stå kvar) kommer kolet att förbli lagrat i marken 
och i trädens växtdelar. En veteåker som plöjs efter 
skörden frigör koldioxid.

Boskap orsakar 70-80 procent av de totala utsläp-
pen inom jordbrukssektorn. Gaser, mestadels metan, 
bildas i magen (magarna) på idisslande boskap – kor, 
bufflar, får och getter – och rapas kontinuerligt ut när 
djuren äter och processar exempelvis gräs. Metan an-
ses enligt beräkningar vara 80 gånger mer kraftfullt 
än koldioxid när det kommer till klimatpåverkan.

Enligt Ghulam Habib, som tidigare var professor 
vid Peshawar Agricultural University och specialise-
rad på foder för boskap, är växthusgaserna från bo-
skapen i Pakistan långt högre per djur än det globala 
genomsnittet. Till grund för detta ligger bland annat 
en studie utförd av FAO där det även framkom att ut-
släppen av metan från pakistansk boskap var dubbelt 
så hög som utsläppen av växthusgaser från landets 
transportsektor.

– Att minska utsläppen av metan från boskap är en 
kritisk faktor i att ta bort jordbrukets bidrag till ut-

Tung last för en åsna – är den tillräckligt produktiv?  
Foto: Shafiq Alam /Shutterstock

”Att minska utsläppen av 
metan från boskap är en 
kritisk faktor i att ta bort 
jordbrukets bidrag till ut-
släpp av växthusgaser.” 

Behövs alla dessa djur? Foto: Saqib Rizvi /Shutterstock

Plantering av mangroveskog kan  
bidra till att fånga upp koldioxid. Här 
drivs plantor upp för att planteras på 
lämpliga platser i floddeltan. 
Foto: Zofeen T. Ebrahim /IPS
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Bondeprotester mot  
regeringen plöjer djupt

Indien

Sedan november 2020 har tusentals indiska bönder ätit, sovit, bott och 
protesterat på gatorna i Indien. Det är en demonstration av historiska mått  
som jordbrukare över hela nationen har startat. Nidhi Suresh beskriver  
bakgrunden till det dödläge som uppstått i konflikten.

text Nidhi Suresh

edan den första vågen av covid-19 ebbade 
ut i slutet av 2020, och antalet nya smitto-
fall sjönk, började ett stort antal bönder 

långsamt röra sig mot New Delhi. 
Beslutet att packa sina bohag i lastbilar, att lämna 

nära och kära, och överge sina åkrar var en följd av ett 
stort svek som många bönder upplevde att den indis-

ka regeringen gjort sig skyldig till. När nyheten om att 
bönderna rörde sig i riktning mot huvudstaden nåd-
de regeringen, gjorde polisen i Delhi det tydligt att 
bönderna skulle hindras från att komma in.

Majoriteten av dessa bönder kommer från de tre 
stora staterna Punjab, Haryana och Uttar Pradesh – 
folkrika och agrara delstater.

M

Den 26 november 2020, då bönderna nådde ut-
kanten av huvudstaden utbröt massiva samman-
drabbningar mellan dem och Delhipolisen. De 
protesterande bönderna möttes av vattenkanoner, 
tårgas, knallskott och stormades av poliser beväp-
nade med bambukäppar. Bönderna svarade med 
stenkastning. Samtidigt sökte Delhipolisen också 
tillstånd från delstatens myndigheter att förvandla 
nio idrottsarenor till tillfälliga fängelser för de nyan-
lända bönderna, vilket avvisades.

Mot slutet av dagen gjorde polisen ett halvhjärtat 
försök att lugna ner protesterna genom att erbjuda 
bönderna en annan plats att flytta sin protest till. 
Bönderna avvisade detta förslag och hävdade att det 
var ”ett skämt ” eftersom den erbjudna demonstra-
tionsplatsen var långt borta från de centrala delarna 
av huvudstaden. Detta innebar att de inte skulle få 
någon uppmärksamhet.

Utan tillstånd att marschera in i staden och ovilli-
ga att bege sig till den föreslagna platsen, bestämde 
bönderna att de skulle stanna kvar vid stadens ut-
kant. De packade upp sina madrasser, slog upp tält 
och byggde provisoriska toaletter och gemensamma 
kök. Vid Singhu-gränsen [Singhu är en by nordväst 
om Delhi på gränsen till delstaten Haryana, red 
anm], protesternas epicentrum, sträckte sig massan 
av protesterande bönder närmare fyra kilometer. 

Sedan dess har deras läger legat kvar längs med 
motorvägen och stoppat upp trafiken in till huvud-
staden. De säger att de inte kommer att flytta förrän 
regeringen går med på att lyssna på deras krav.

 
Under dessa nio månader har polisens vägspärrar vid 
motorvägarna ersatts av permanenta spärrar i ce-
ment. Säkerheten har trappats upp, och diken har till 
och med grävts över vägarna för att motverka att bön-
der kan köra sina lastbilar in i staden. Dessutom har 
journalister nekats inträde till böndernas tillfälliga by 
och felaktiga budskap har cirkulerat i media.

Innan vi går in på varför bönderna protesterar, låt 
oss börja med att konstatera att Indien är ett jord-
bruksland. Enligt uppgifter från Världsbanken, 2018, 
är 52,6 procent av marken i Indien odlingsbar vilket 
gör Indien till det land med fjärde störst jordbruksare-
al i världen. Enligt Indian Council of Agricultural Re-
search har Indien 15 klimatzoner. Jordbruk är också 
den största inkomstkällan i landet och 2019 var 42,6 
procent av den indiska arbetskraften anställd inom 

En av de tusen och åter tusen bönder som rest till Delhi för att protestera mot den indiska regeringens jordbruksreformer. 
Kisan betyder bonde på hindi och sanskrit och är en särskild kast i delstaten Uttar Pradesh. Foto: Rohit Bhakar /Shutterstock

En av de tusen och åter tusen bönder som rest till Delhi för att proteste-
ra mot den indiska regeringen. Foto: Rohit Bhakar /Shutterstock

I protesterna mot regeringens reformförslag förenas bönder från hela 
Indien, både män och kvinnor. Foto: Rohit Bhakar /Shutterstock
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jordbrukssektorn. Den totala spannmålsproduktio-
nen i landet uppskattas till 292 miljoner ton per år.

Ändå har indiska bönder haft det svårt länge. Många 
lever i fattigdom, med skulder och har svårt att mätta 
familjen. Konkurs är vanligt på grund av dålig skörd, 
ökade kostnader, ränta på lån och klimatförändring-
ar. Sorgligt nog blir självmord allt vanligare på den 
indiska landsbygden: en genomsnittlig dag tar mer än 
28 personer i den indiska jordbrukssektorn sitt liv.

I september 2020, medan indierna var fokuserade på 
covid-19-virusets skrämmande framfart, godkände 

det indiska parlamentet snabbt tre jordbruksförslag 
och skyndade på processen att införa dem. Enligt 
den sittande Modi-regeringen skulle lagarna gynna 
bönderna och förbättra deras liv och möjligheter. 
Bönderna själva såg det däremot som en dödsdom. 

De tre lagarna är Farmers Produce Trade and 
Commerce (Promotion and Facilitation) Act 2020, 
Farmers Empowerment and Protection) Agreement 
on Price Assurance and Farm Services Act 2020 och 
Essential Commodities (Amendment) Act 2020. 

Enligt regeringen kommer de nya lagarna att öpp-
na marknaden, tillåta bönder att sälja sina produk-
ter var som helst i Indien, ge möjligheter för kon-
traktsodling med investerare och öka möjligheterna 
till inkomster för bönderna. Men bönderna anser 
att marknaden inte behöver öppnas mer och att en 
företagsvänlig jordbrukspolitik bara skulle leda till 
exploatering av bönder, som redan är sårbara i det 
befintliga systemet.

Med de nya jordbrukslagarna växte rädslan bland 
bönderna. De tror att de nya lagarna så småning-
om kommer att eliminera både APMC-systemet och 
MSP-systemet. APMC, Agricultural Produce Mar-
ket Committee, är statligt kontrollerade marknads-
platser där bönder kan sälja sina produkter och där 

mycket av produkterna säljs till ett subventionerat 
lägsta pris, MSP, Minimum Support Price.

MSP är ett skyddsnät för bönder som säljer sär-
skilda grödor, särskilt de grödor vars pris fluktuerar 
mycket på marknaden. Således garanterar MSP bön-
derna ett fast försäljningspris på dessa grödor, vilket 
skyddar dem från marknadens nyckfullhet.

Bönder fruktar att stora jordbruksföretag som kan 
prisdumpa marknaden kommer att leda till att detta 
skyddsnät försvinner. De föreslagna jordbrukslagar-
na föreslår också en ny form av tvistlösningsmeka-
nism där bonden i stället för att vända sig till dom-
stolen måste kontakta en statlig tjänsteman. Detta är 
ytterligare en aspekt av lagarna som har gjort bön-
derna upprörda, då det kräver starka politiska kon-
takter för att få rätt i sin sak. Jordbrukarnas kräver 
därför att upphäva de tre nya jordbrukslagarna och 
att en skriftlig, juridisk garanti för MSP säkerställs.

Den 3 december 2020, en vecka efter att bönderna 
slog upp sitt läger på motorvägarna i Delhi, höll re-
geringen en förhandlingsrunda med ett 30-tal repre-
sentanter för olika fackförbund för jordbrukare. Men 
de kunde inte komma överens. Efter ytterligare några 
omgångar av misslyckade förhandlingar insåg reger-

ingen att bönderna inte skulle gå med på att återvän-
da hem tomhänta. 

Då la regeringen fram ett förslag kring att justera  
lagarna något. Bönderna var ändå inte nöjda och kräv-
de att lagarna skulle upphävas helt. Under de kom-
mande tre månaderna har regeringen och bönderna 
träffats tio gånger, men utan att komma framåt.

Det ledde till frustration och 26 januari, Republi-
kens dag, gick bönder in i staden i ett försök att ta 
sig till Röda fortet, en historisk plats i centrala Delhi. 
Demonstrationerna urartade i våld, när polisen gick 
till angrepp. En demonstrant vara nära att dö och 
122 personer arresterades.

Protesterna har nått ett dödläge. När ett försök gjor-
des att debattera jordbrukslagarna i det indiska par-
lamentet Lok Sabha nyligen slutade det i totalt kaos. 
Ledamöterna skrek, satt eller stod på bord och slag-
ord skanderades. Redan vid protesternas början för-
stod bönderna att det skulle bli en utdragen process.

– Vi har tagit med matleveranser som räcker i må-
nader. Våra söner turas om att åka hem för att se till 
åkrarna och sedan återvända till protestplatsen. Det-
ta måste vara en hållbar protest, sa en av bönderna i 
ett mycket tidigt skede av demonstrationerna.

Det är precis vad som har hänt. Från provisoris-
ka tält och gemensamma kök har demonstranterna 
funnit en ordning i röran. Bönderna har gjutit mer 
permanenta hyddor och byggt upp små byar på mo-
torvägen. Ett bibliotek och en skola för barn har in-
rättats, regelbundna teaterföreställningar arrange-
ras och elektricitet dras från solpaneler.

I princip går protesten i Indien bortom juridik och 
politik, det har blivit en fråga om förtroende. För 
bönderna har det faktum att regeringen antog jord-
brukslagar utan att i tillräcklig utsträckning rådfrå-
gat bönderna resulterat i en förtroendekris mellan 
dem som styr och de som styrs.

I en intervju med nyhetssajten Newslaundry sa 
bondeledaren Balbir Singh Rajewal:

– Problemet är att politiken är skriven av 
människor som studerat utomlands och aldrig har 
känt jorden mellan tårna. Varför talade regeringen 
inte med oss innan de införde lagarna? Varför skyn-
dades lagen igenom? Det är vi som dag och natt vän-
der och brukar jorden. Tror du inte att vi skulle veta 
något om jordbruk? J

Översättning Henrik Schedin

En  av de hundratusentals  
bönder som protesterat i utkan-

ten av Delhi mot den indiska  
regeringens jordbruksreform  

som de uppfattar som en  
dödsdom. Protesterna  

inleddes i november 2020  
och pågår fortfarande. 

Foto: Sanjeev Syal /Shutterstock

Premiärminister Narendra Modi vill göra om jordbruket i grunden, men 
har han förstått konsekvenserna? Foto: Rohit Bhakar /Shutterstock
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Så ska önationen minska 
beroendet av matimport
Varje år importerar Maldiverna stora mängder mat. Önationen 
i Indiska Oceanen vill nu minska livsmedelsimporten. Detta 
sedan covid19-pandemin framkallat en rädsla för brist på mat. 
Men är det möjligt för öborna att bli självförsörjande? 

text och foto Lubna Hawwa  research och foto Aminath Inan Abdul Muhsin

ed undantag för fisk är maldivierna inte 
självförsörjande i något när det kommer 
till mat. Landets 1 200 låglänta öar saknar 

tillräckligt med mark, bördig jord och sötvatten som 
skulle behövts för en inhemsk jordbruksproduktion 
som är tillräckligt omfattande för att möta den väx-
ande efterfrågan på mat till följd av den växande be-
folkningen och turismens behov.

Nationell statistik visar att landet importerar 100 
procent av basvaror som ris, vetemjöl och socker – 
och 90 procent av andra matvaror  som frukt, grönsa-
ker, kött, mejeriprodukter och drycker. År 2019 upp-
gick livsmedelsimporten till 546 miljoner US-dollar, 
vilket var nästan elva procent av landets totala BNP. 
Huvuddelen av livsmedelsimporten kommer från 
Indien, Turkiet och Förenade Arabemiraten. 

Även om ett stabilt utbud av importvaror har 
hjälpt Maldiverna med dess 500 000 invånare att 
njuta av ett brett utbud av livsmedel året runt, har 
covid-19-chockvågorna på den globala marknaden 
återigen visat att importberoende av livsmedel kan 
utgöra en risk.

 
Tidigt under pandemin medförde stängda gränser 
och samhällsnedstängningar (lockdowns) som 
världens  länder införde för att kontrollera vi-
rusets spridning en exempellös stress på den 
globala livsmedelskedjan, vilket  resulterade i 
arbetskraftsbrist och logistiska begränsningar. 
Dessa störningar väckte i sin tur liv i en utbredd 

rädsla för brist på mat och befarad inflation i 
många importberoende nationer. 

På Maldiverna ökade hamstring och panikinköp 
mellan februari och april 2020, eftersom rykten 
spreds på sociala medier om öar där alla baslivsmed-
el tagit slut. Nedgången i turismen, landets främsta 
ekonomiska drivkraft och källa till utländsk valuta, 
förstärkte osäkerheten eftersom intäkterna som be-
hövs för att betala för livsmedelsimport, rasade. 

Många började jämföra krisen med ”Bodu Thad-
hu” (stor smärta), en smärtsam period av hungers-
nöd som ösamhällena drabbades av under andra 
världskriget och den efterföljande ekonomiska kol-
lapsen med stopp i handel och sjöfart.

Som svar på den eskalerande paniken i mars 2020 
meddelade president Ibrahim Mohamed Solih att det 
på ingen ö inom Maldiverna ”Inshallah (om Gud vill) 
kommer att ta slut på basföda”. Den statliga handels- 
organisationen (STO) var redo och förberedd.

Enligt det statliga företaget, som är ansvarigt för 
import och distribution av viktiga livsmedel i landet, 
beställdes extra transporter av ris, mjöl och socker 
för att öka livsmedelsreserverna, som vanligtvis bara 
räcker i två månader. Behållare med livsmedelsbi-
stånd anlände från grannländerna Indien och Bang-
ladesh, efter bilaterala samtal.

Utan regeringens ingripande skulle konsekvenser-
na ha varit mycket värre, enligt ministern för fiskeri, 
marin forskning och jordbruk, Dr Hussain Rasheed 
Hassan: 

M

Maldiverna

Aishath planterar spenat 
på sin gård i Fuvamulah. 
Foto: Aminath Inan Abdul Muhsin
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– Covid-19-pandemin har tydligt visat på sårbar-
heten i nuvarande livsmedelssystem och i bered-
skapen att säkra tillgången till mat runtom i Maldi-
verna. Pandemin satte de vanliga produktions- och 
saluföringsaktiviteterna ur spel vilket påverkade de 
lokala leveranskedjorna. Att säkra tillgången på mat 
och leveranser från den internationella marknaden 
blev en verklig utmaning, vilket visar på vikten av att 
skapa ett hållbart livsmedelssystem i landet.

Hassan Shahid, tidigare rådsmedlem från Addu, den 
sydligaste atollen i  Maldiverna, menar att livsmed-
elssäkerhet är ett ”nytt problem” som har uppstått  till 
följd av att det traditionella jordbruket försummats. 

– Det som hände var att när turismen kom i gång 
i början av 1970-talet, började alla unga människor 
från öarna flytta till turistanläggningar för att arbe-
ta, vilket innebar att ingen blev kvar för att bedriva 
jordbruk. Med ökade inkomster och den utveckling 
som turismen förde med sig blev det mer bekvämt 

och sågs som enklare att köpa importerad mat än att 
odla den själv ute på öarna.

Shahid förklarar att före övergången till matimport 
brukade man äta hemmaodlad basmat i form av taro, 
kassava, sötpotatis, brödfrukt och kokosnötter. På någ-
ra öar kunde man även odla hirs och majs. Människor 
odlade på sina bakgårdar, liksom på obebodd gemen-
sam mark och på närliggande, obebodda öar.

– Till och med när jag var ung åt vi mest hemmaod-
lade grödor. När familjen gick till vårt taro-fält, kom 
vi tillbaka med så mycket att vi kunde bjuda även våra 
grannar. Så alla åt samma lunch. På samma sätt var 
fallet om någon granne plockat brödfrukter från sina 
träd så fick vår familj också några.

Shahid tillägger att det omgivande havet erbjud-
er gott om fisk, som fortfarande är den viktigaste 
proteinkällan för Maldivernas folk. Tonfisk är den 
mest kännetecknande delen i det maldiviska köket, 
tillagad på en lång rad olika sätt, till frukost, lunch 
och middag. En typisk traditionell måltid inkluderar 
tonfisk kokt i saltvattensbuljong, blandat med mosad 
taro och kryddat med riven kokos, chili och lime.

För närvarande står fiske och jordbruk tillsammans 
för drygt 5 procent av BNP och bidrar till 10 procent 
av livsmedelskonsumtionen. Enligt FN:s livsmedels- 
och jordbruksorganisation (FAO) bedrivs jordbruket 
fortfarande som småskaligt familjejordbruk, med ett 
50-tal öar avsatta uteslutande för jordbruk. Mindre 
än 30 kvadratkilometer mark på Maldiverna anses 
vara odlingsbar. Kommersiell uppfödning av boskap 
och fjäderfä är sällsynt på grund av brist på mark och 
begränsad tillgång på foder.

– Vi brukade se kycklingar som fritt letade efter 
foder runt ön, med ett litet tygstycke eller gummi 
knutet runt fötterna för att identifiera vilket hus det 
tillhörde, minns Shahid, 44 år. 

Han säger att de nära samhälleliga gemenskaps-
band som fanns då försvunnit med tiden, vilket re-
sulterat i minskad delad användning av gemensam 
mark och resurser. 

– Att ha fjäderfä på bakgården är inte tillåtet och 
vi kan inte släppa kycklingar lösa på öarna på grund 
av risken för tjuvar.

Fler än hälften av bönderna är kvinnor. Aishath Ib-
rahim är en av dem. Som de flesta odlar denna 62-åri-
ge bonde från Fuvahmulah, en ö norr om Addu med 
13 000 invånare, flera grödor, inklusive bananer, pa-
paya, aubergine, pumpor, sötpotatis, och spenat. 

Hennes granne, Abdulla, odlar dock bara bananer. 
Han berättar att han fick idén att starta en banan-
plantage efter att ha arbetat en tid på ön Thoddoo, 
mest känd för sin odling av söta vattenmeloner un-
der Ramadan. 

Båda bönderna säger att de kan tjäna en anstän-
dig inkomst genom att sälja sina produkter året runt, 

Bananodlaren Abdulla vill ha mer mark för  
att öka produktionen i sitt jordbruksföretag.  
Foto: Aminath Inan Abdul Muhsin

Huvudsakliga grödor i Maldiverna (2009-2017).
Diagram: Maldivernas finansministerium

Tidigare rådsmedlemmen startade sin egen gård 2015 för att odla till 
sin familj utan några bekämpningsmedel. Foto: Hassan Shahid

”De nära samhälleliga ge-
menskapsband som fanns  
har försvunnit med tiden,  
vilket resulterat i minskad 
delad användning av gemen-
sam mark och resurser.” 
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men de beklagar sig över den minimala storleken på 
mark som tilldelats dem av de lokala myndigheterna. 

Aishaths gård är på totalt 1 115 kvadratmeter, upp-
delat på sex små markstycken, och Abdullas gård är 
endast 353  kvadratmeter stor.

– Om jag hade haft en bit mark lika stor som bön-
derna på Meedhoo har skulle jag allt visa dem, säger 
han med ett leende på läpparna. Ön Meedhoo, även 
kallad Hulhumeedhoo, är en av de fem bebodda öar-
na i Addu-atollen. Det är den femte största naturliga 
ön på Maldiverna, med en yta på 3,9 kvadratkilo-
meter, ungefär lika stor yta som Central Park i New 

York, med en befolkning på 3 000 personer. Delar av 
den kommunala mark som förvaltas av öns styrande 
råd har reserverats för jordbruk, där varje marklott 
att odla på är 1 858 kvadratmeter stor.

När Shahid 2009 utnämndes till rådsmedlem i 
Hulhumeedhoo, blev det hans jobb att finna  sätt att 
stärka den lokala ekonomin och ge ökade inkomster 
för öns familjer. Eftersom han såg att många invåna-
re bedrev jordbruk på sina bakgårdar, var han över-
tygad om att det fanns potential att skapa en blomst-
rande jordbruksbaserad ekonomi. Det ledde fram  till 
beslutet att dela ut tomträtter och att etablera Addu 
Meedhoo Cooperative Society 2015, med 50 bönder 
som medlemmar. Kooperativet har hjälpt bönder att 
få tillgång till insatsvaror som utsäde, växthus, nät 
och möjlighet att sälja sina produkter till närliggande 
turistanläggningar och affärer. Shahid arbetade som 
chef för kooperativet fram tills 2020.

Två år efter att han slutat som rådsmedlem skaffa-
de sig Shahid en egen gård. Hans senaste skörd inklu-
derade bananer, pumpor, papaya och sötpotatis. Det 
mesta äts hemma och delas med släkt och vänner. 

Vi återvänder till Fuvamulah, där Abdulla önskar att 
liknande stöd kunde ges från rådsförsamlingen på 
hans ö eller genom ett bondekooperativ. För även 
om markstyckena delas ut gratis, säger han att avta-
len är tidsbegränsade och måste förnyas var åttonde 
månad, så det finns ingen garanti för hur länge man 
kan behålla sin odlingsmark.

I efterdyningarna av pandemin fokuserar nu den 
maldiviska regeringen på att utveckla fiskenäring 
och jordbruk för att uppnå större livsmedelssäkerhet 
och ekonomisk diversifiering. 

Shahid arbetar för närvarande som en regional 
koordinator för Agro National Corporation Limited 
(AgroNat), ett statligt företag som grundades för-
ra året för att stödja jordbrukare som drabbats av 
pandemin. Han berättar att flera bönder fick kämpa 
hårt för att kunna sälja sina produkter på grund av 
att turistanläggningar stängdes ner och det infördes 
restriktioner mot resor mellan öarna. Företaget öpp-
nade då en webb-baserad handelsplattform som gav 
möjlighet att köpa böndernas skördade produkter 
och transportera dem till marknaderna i huvudsta-
den Malé, där en tredjedel av befolkningen bor. 

Det långsiktiga målet med AgroNat är dock myck-
et större. Det syftar till att halvera importen av vissa 
grödor som kan odlas lokalt, vilket redan var tänkt 
enligt regeringens strategiska handlingsplan för åren 
2019 till 2023. Förutom att främja kommersiell od-
ling av grödor avser man också att upplåta obebodda 
öar för get- och fjäderfäproduktion. Jordbruksmi-
nister Dr Hussain bekräftade att regeringen redan 
har lanserat ett program för kontraktsodling under 
AgroNat, för att säkerställa en återköpsmekanism 
och rättvisa priser för närproducerad mat. 

För den första etappen har 17 sorters grödor god-
känts för produktion på 43 öar. Mer än 1 500 bönder 
har uttryckt intresse för att delta i programmet. De  
500 bönder som har registrerat sig får utsäde, plan-
tor, gödningsmedel och andra jordbruksinsatser.

Men kommer det att fungera?
– Jag tror att det krävs en stor och snabb teknik-  

och kulturförändring innan en genomgripande föränd-
ring kan komma till stånd för att minska beroendet av 
importerade baslivsmedel. Det handlar om teknikin-
satser för att främja en snabb och genomförbar urban 
jordbruksutveckling, liksom en kompetensutveckling 
när det gäller olika aspekter av livsmedelsproduktion 

och hantering av leveranskedjor, säger Gasith. 
Med tanke på att de flesta idag äter ris och vete-

mjöl dagligen, sa han också att det är lika viktigt att 
ta upp frågan om förändrade matpreferenser och at-
tityder gentemot att konsumera lokala livsmedel.

– Hemmaodlade basvaror som taro, kassava, 
brödfrukt, sötpotatis och banan har en enorm poten-
tial som alternativ till vete och ris. Dessutom växer 
dessa grödor ganska bra i öarnas jord och kräver re-
lativt sett mindre insatsvaror som vatten, gödnings-
medel och bekämpningsmedel. Men det är lång tid 
kvar innan kommersiell produktion blir möjlig.

Shahid är optimistisk beträffande AgroNats roll 
och programmet för kontraktsodling. Men han är oro-
lig inför tanken  på att importera utsäde för att odla 
icke-inhemska grödor i kommersiell skala. Han kon-
staterar att importerat utsäde inte ger högre avkast-
ning än inhemska sorter och är dessutom mer sårbara 
för ändrade klimatförhållanden och växtsjukdomar. 

– Enligt den information jag har fått från jord-
brukscentret på ön Hanimaadhoo hade vi tidigare 
sex olika sjukdomar som brukade påverka våra grö-
dor. Men numera har antalet sjukdomar ökat till cir-
ka 25, säger Shahid.

Shahid förutspår att beroende av importerat utsä-
de kommer att leda till ökad användning av kemiska 
gödnings- och bekämpningsmedel för att förbättra 
avkastningen. Detta riskerar samtidigt att leda till  
negativa hälsoeffekter och allvarliga problem då in-
hemska insekter försvinner ur faunan.

– Det är verkligen ingen lögn att våra pollinerande 
bin och insekter nästan helt har försvunnit. Resulta-
tet blir att vi måste importera hybridfrön, som inte 

Fiske av tonfisk i havet vid Maldiverna.  
Foto: Fiskeriministeriet Maldiverna

Handelsriktning efter importkategorier. Källa: 2020 års rapport från 
Maldivernas finansministerium.

En blomsterträdgård har anlagts för att locka och gynna pollinerare. 
Foto: Hassan Shahid
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bygga luxuösa turistanläggningar och flygplatser. 
– Många öar lider brist på bostäder, jordbruks- 

mark och fria områden som är avgörande för att leva 
ett bra liv, säger Muna Mohamed. Regeringen prio-
riterar tilldelning av öar för att utöka turismen vilket 
skapar en situation där den egna befolkningen frå 
brist på mark. Den lösning som erbjuds oss är istäl-
let att återvinna mark, att fylla igen rev och laguner 
för att odla på bebodda öar. Det resulterar i förstö-
relse av de naturliga barriärer och marina ekosystem 
som är avgörande för att skydda kusterna och säkra 
människors försörjning.

Enligt Shahid behövs en viss markåtervinning på 
grund av ökande befolkning, men han anser att flera 
projekt har genomförts hänsynslöst, på bekostnad av 
miljön, inklusive på hans hemö. 

– På en vertikalt liggande korallö kan du inte bara 
gå in och förändra miljön på ett sätt som förändrar 
hela den naturliga formen på ön. Det är därför vi ser 
ökad erosion och översvämningar.

Han säger att projekt för markåtervinning också har 
påverkat fisket vid kustnära vatten – ett oroande teck-
en eftersom tonfiskbestånden redan riskerar att ut-
rotas på grund av klimatförändringar och överfiske. 
Enligt Indiska oceanens tonfiskkommission, organi-
sationen som reglerar fångsten av tonfisk är beståndet 
av gulfenad tonfisk nästan helt utfiskat, och beståndet 
av skipjack-tonfisk är på väg åt samma håll. Dessa sor-
ter utgör mer än 90 procent av all fisk som fångas här.

Sorgligt nog är det inte bara fisk och odlingsmark 

som den lilla önationen kommer att förlora om den 
nuvarande situationen kvarstår. Det riskerar drabba 
även planerna på att återuppliva det lokala jordbru-
ket för att stoppa den enormt stora livsmedelsimpor-
ten. Maldiverna står inför en svår strid för att överle-
va i en allt varmare värld. 

– Havsnivån stiger oavsett om vi gillar det eller 
inte, och därför måste vi gå vidare med detta i åtan-
ke. Maldiverna är ett land som till 99 procent består 
av hav. Med den senaste IPCC-rapporten är det nu 
ännu mer säkert att vi inte kan fortsätta som vanligt. 
Genomgripande förändringar är akut nödvändiga 
i alla aspekter och detta måste ske nu för att vi ska 
kunna överleva, säger Aisha.  J

Översättning Lars Eklund 

kräver någon pollinering, eller att vi får utföra polli-
neringsarbetet manuellt, säger hon.

Aisha Niyaz, en maldivisk hållbarhetskonsult med 
mer än 20 års arbetslivserfarenhet, delar hans oro. 
Hon har noterat att inhemska arters överlevnad ho-
tas på grund av importerat utsäde och den skenande 
användningen av kemikalier. Hon tillägger att det 
finns rykten om att statstjänstemän ägnar sig åt han-
del med kemiska bekämpningsmedel och gödnings-
medel och därmed försvårar ansträngningarna att 
satsa på ekologiskt jordbruk.

– För mig var det en bra sak med nedstängningen, 
nämligen människors innovativa sätt att börja odla sin 
egen mat och bevisa att ekologiskt jordbruk är möjligt.

På sin odlingsmark skapar Shahid blomsterod-
lingar för att få tillbaka fjärilar, bin och små insekter.

– Min avsikt var inte att tjäna pengar. Jag ville visa 
andra att vi kan odla hälsosamma, näringsrika grö-
dor utan att använda vare sig kemiska gödningsme-
del eller bekämpningsmedel.

Men bönder som Shahid står inför en osäker fram-
tid på grund av de pågående klimatförändringarna. 
På öarna, där 80 procent av marken ligger mindre 

än en meter över havet, har jordbruket fortsatt hög 
risk för översvämningsskador vid intensiv nederbörd, 
stormflöden och saltvattensintrång. Detta väntas bli 
än värre när havsnivåerna höjs ytterligare. Förutsä-
gelser om långa torrperioder och allt högre tempera-
turer sätter press på redan knappa sötvattenkällor.

Gasith säger att mycket forskning krävs för att helt 
förstå klimatriskerna, men bönder rapporterar re-
dan förändringar. 

– Ändrade årstidsmönster har rapporterats av bön-
der. Detta yttrar sig i  långvariga torrperioder, kor-
tare och intensivare våtperioder, frekvent inflöde av 
saltvatten och lägre nivåer av grundvatten. Vissa ska-
dedjurangrepp blir också mer framträdande och det 
krävs mer och mer resurser för att hantera dem.

Grundaren av frivilligorganisationen ”Land Sea 
Maldives” – Muna Mohamed – beskyller regeringen 
för att ytterligare förvärra riskerna för klimatföränd-
ringar genom att genomföra miljöförstörande projekt 
för återvinning av mark. Hon säger att flera obebodda 
öar, som tidigare använts av lokalbefolkningen för att 
odla eller samla kokosnötter, virke och skogsresurser, 
nu har övertagits av den nationella regeringen för att 

Bara för Aishath att 
vänta in rätt tid för 
en första skörd av 

spenat vid gården i 
Fuvamulah.  

Foto: Aminath  
Inan Abdul Muhsin

Den tonfisk som fångas  
numera har sällan nått den 

storlek då de börjat  
reproducera sig. 

Foto: Fiskeriministeriet  
Maldiverna

Ett av projekten för landåtervinning som pågår på Maldiverna. 
Foto: Lubna Hawwa
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Hemvändaren som 
blev mjölkbonde  

Sri Lanka

Han kunde ha fortsatt arbeta och leva ett bekvämt liv i Nederländerna. 
Men Nadaraja Sundaram hade en längtan efter sitt gamla hemland och  
en vilja att vara med och bygga upp Sri Lankas norra del, som sargats av  
inbördeskriget. All tid och kraft läggs nu på den egna mjölkfarmen.

text och foto Johan Mikaelsson

ara axlar och huvud syns på nyblivne mjölk-
bonden Nadaraja Sundaram, där han glider 
fram som ett skepp på stadig kurs genom  

grödorna i sina böljande gröna fält på ägorna i di-
striktet Mullaitivu i nordöstra Sri Lanka. Utanför fäl-
tet står en mjölkkalv i skuggan av ett träd. Sundaram 
går fram och kramar om den snövita kalven.

– Det här är min vän, förklarar han och skrattar.
På Jaffnahalvön, ungefär 50 kilometer norrut, där 

Nadaraja Sundaram växte upp, stegrades oron hela 
tiden under 1970-talet. I början av 1980-talet stod ett 
inbördeskrig mellan regeringssidan och tamilska ge-
rillagrupper för dörren och det bröt ut på allvar i juli 
1983. Som så många andra tamiler i norra Sri Lanka 
valde han och hans fru att lämna ön och de hamnade 
1984 i Nederländerna, där de satte ner bopålarna i 
staden Joure.

Under nästan tre decennier var inbördeskriget sedan en 
realitet i Sri Lanka och framför allt utkämpades stri-
der i öns norra och östra delar, bland annat i det om-
råde vi nu befinner oss. Befolkningen här tvingades 
fly undan strider gång på gång. Många deltog själva 
och stred för gerillan (Tamilska tigrarna, LTTE) mot 
regeringstrupperna. I maj 2009 tog kriget slut bara 
några kilometer från den här platsen. Nu råder efter-
krigstid på ön, en ny era ska byggas.

Det är lätt att förstå att Sundaram och hans fru 
trivs att vara här. Det är en tillvaro där de är aktiva ut-

omhus året runt och gör en skillnad i lokalsamhället.
– Våra barn är vuxna, har bra arbeten och egna 

barn. Vi håller kontakten och pratar och de kan kom-
ma hit och hälsa på oss och vi åker dit ibland, säger 
han. Men vi har vårt vardagsliv här nu.

Förvisso hade han kunnat vara kvar ytterligare 
åtta år i arbetslivet, som processoperatör i produk-
tionen vid en ostfabrik, men vid 60 års ålder ville han 
hellre förverkliga idén om att återvända till Sri Lanka 
och starta en verksamhet.

Idén var i grunden enkel. I stora delar av ön, särskilt i 
de tidigare krigsdrabbade delarna i norr och öster, är 
det svårt att få tag på färsk, lokalproducerad mjölk. 
De större mjölkproducenterna finns i öns södra halva.

Istället erbjuds torrmjölk, som ofta är importerad. 
Han vill bidra till att det blir ändring på detta, att det 
produceras mjölk även i öns norra delar, som däref-
ter distribueras direkt till kunderna. En resterande 
del kan han sälja till företaget Nestle.

Men genomförandet innebär utmaningar och alla 
besparingar plöjs nu ner i den nya jordbruksverk-
samheten. För det dagliga arbetet med skötsel av djur 
och grödor anställs unga män och kvinnor i trakten.

– Många har haft det verkligt svårt. De har lidit, 
förlorat allt och inte vetat vad de ska göra med sina 
liv. Vi vill att de ska få det bra och hjälper dem att bli 
självförsörjande. Alla vill kanske inte jobba med just 
detta, men de får sysselsättning, förklarar Sundaram.

B
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Ytterligare personer får arbete genom byggnatio-
ner och andra projekt som genomförs.

Mullaitivu var ett av Tigrarnas starka fästen i öns 
norra del, som i årtionden upplevdes som mycket 
otillgänglig och avlägsen, en plats som inte gick att 
besöka. Bara kilometer härifrån fanns ett av ledaren 
Velupillai Prabhakarans gömställen, ett helt under-
jordiskt system av rum och bunkrar som kunde stå 
emot bombattacker.

Sedan krigsslutet har nästan all mark runtom i 
norra och östra delarna röjts från minor, delvis med 
internationell hjälp. Allt mer sällan hörs om olyckor 
med minor. Marken här anses helt säker. Å andra si-

dan finns det olika sorters giftormar i terrängen.
I nuläget har han 32 hektar, men har planer på att  

utöka sina arealer och köpa till eller hyra fler mark- 
lotter för att kunna nå målet om 100 djur. I nuläget 
har han cirka 30. Utmaningen är att hitta djur som 
klarar av att producera mjölk i det varma klimatet. 
De sorter som traditionellt används ger inte många 
liter på en dag. Det är ett problem i hela Sydasien att 
djur som är tänkta att producera mjölk ofta är im-
produktiva. De gör helt enkelt ingen nytta i matpro-
duktionen. Istället har han importerat 20 djur från 
Australien och Nya Zeeland.

– Det tar tid att utveckla boskap som verkligen 
kan producera mjölk i varmt klimat. Vi hoppas att 

den andra generationen kommer att bli bättre.
Än så länge används en mjölkmaskin av äldre 

snitt. Mjölken är varken pastöriserad eller homo-
geniserad. Sundaram anser att sådan mjölk smakar 
bättre och är hälsosammare, något han bär med sig 
från den holländska ostfabriken Henri Willik Kaas.

När korna väl är mjölkade, vilket görs såväl morgon 
som kväll, gäller det att mjölken kommer till använd-
ning och konsumeras. Efter mjölkningen förvaras 
mjölken kyld, men få människor här har kylskåp, så 
när mjölken väl säljs måste den drickas samma dag.

Sundaram vill odla ekologiskt och använder vare 
sig konstgödsel eller gifter. Men samtidigt vill han ha 
en så modern huvudbyggnad som möjligt. Här finns 

nu fält med olika grödor, inte minst majs och bönor. 
Stigar förbinder fält med skyddade områden, där 
ungboskap kan stå och beta i skuggan av träd.

Vissa av grödorna skördas och läggs under plast som 
täcks över med jord och på så sätt kan förvaras och 
behålla näringsinnehållet. 

– Här under finns sammanlagt tio ton, förklarar 
Sundaram. Vi odlar också bönor som vi kan äta själ-
va och som också är ett proteinrikt foder för boska-
pen. Korna älskar att äta dem.

En traktor har han, men någon bondgård i van-
lig mening är det inte. De bor i ett modernt hus en 
halvmil bort. Sundaram tar bussen hit tidigt varje 

De grödor som Nadaraja  
Sundaram odlar på markerna 
är proteinrika och kan även 
lagras under jord. Tanken är  
att ett bra foder ska ge en  
god mjölkproduktion.

Merparten av korna har  
importerats från Australien och 
Nya Zeeland. De acklimatiserar 

sig till ett nytt klimat och en  
lummig vegetation – och är till 
synes välmående och starka.

”Många har 
haft det verkligt 
svårt. De har  
lidit, förlorat 
allt och inte  
vetat vad de ska 
göra med sina 
liv. Vi vill att de 
ska få det bra 
och hjälper dem 
att bli självför-
sörjande. Alla 
vill kanske inte 
jobba med just 
detta, men de 
får sysselsätt-
ning.” 



6766 #3 2021 #3 2021

morgon och han hoppar på samma buss hem igen 
vid kvällningen runt klockan 18.

Det här reportaget gjordes i slutet av 2019. Under 
pandemin har Sundaram och de andra kunnat ar-
beta med jordbruket ungefär som vanligt, eftersom 
matproduktionen är viktig för samhället. 

Men priset för mjölk är lågt, uppköparna betalar 
inte tillräckligt för de cirka 50 liter som nu produce-
ras per dag. Problemet är att för få köper mjölk, även 
om många här gillar lassi och curd (hemgjord yog-
hurt). Bristande tillgång på bra foder är enligt Sun-
daram en hämmande faktor och sammantaget gör 
det att han nu funderar på att krympa eller åtminsto-

ne inte öka djurbesättningen. Men kanske kan saker 
och ting ändra sig. En omställning i konsumenters 
invanda köpmönster sker inte över en dag.

– Det såg ut som en djungel här när jag kom hit, 
nu är det lite mer ordnat, som du kan se.

Mäktiga träd med hundratals lianer och kokospal-
mer ger skugga och bidrar med kokosnötter som ger 
mat och lite extrainkomster. Samma sak med banan-
plantor som inom ett år vuxit upp och bär frukt.

Utmaningen är att få ordentlig snurr på produk-
tion och försäljning av mjölk. Utgifterna i verksam-
heten är än så länge betydligt högre än inkomsterna, 
i pengar räknat. Men allt det som verksamheten ge-
nererar kan det inte sättas siffror på. J

Nadaraja Sundaram och några av hans anställda. Byggnaden 
som bland annat ska ge korna skydd från väder och vind kom-
mer snart att stå klar. Kokosnötter och bananer är en bonus.



6968 #3 2021 #3 2021

Pastörisering innebär att mjölken hettas 
upp för att ta död på bakterier som kan följa 
med in vid mjölkningen. Processen kan ske på 
olika sätt, vanligen pumpas mjölken till rostfria 
kärl, där den hettas upp till mellan 63 och 72 
grader, för att därefter kylas ned.

I Sverige är det förbjudet att sälja opastöri-
serad mjölk i butik, eftersom den kan innehålla 
bakterier, exempelvis capylobacter, ehec och 
listar, som kan leda till allvarliga sjukdomar 
som kan vara livsfarliga för framför allt små 
barn och gamla människor. Sådan mjölk kan 
däremot säljas eller erbjudas i mindre mängd 
direkt vid bondgårdar.

Genom homogenisering skiljs fettdroppar 
ut från mjölken, det bildar annars en fet hinna 
högst upp på mjölken.

Enligt beräkningar gjorda runt 2018 står den 
inhemska mjölkproduktionen i Sri Lanka 
för 40 procent av behovet. Runt 1977, då 
marknaden öppnades, var siffran 80 procent. 

Länge sågs torrmjölk som mer praktiskt på 
grund av lång hållbarhet och att den skulle 
vara bättre än riktig mjölk. 

Regeringen fattade 2014 beslut om att 
förbjuda annonsering för torrmjölk och att höja 
skatten på importerad torrmjölk. Men 2017 
fattade en ny regering beslut om att i princip ta 
bort importskatten och att åter tillåta reklam 
för torrmjölk. För landets mjölkbönder har de 
politiska svängarna inneburit en berg- och 
dalbana.

Den regering som tillträdde 2019 har i alla 
fall som mål att minska importen, vilket också 
skulle vara positivt för de ansträngda statsfi-
nanserna som tyngs av stora lånekostnader.

Det finns drygt 1,3 miljoner mjölkboskap 
på ön, mjölkproduktionen sysselsätter cirka 
72 400 människor. Småskaliga jordbruk står 
för 90 procent av produktionen.

Det har vidtagits åtgärder och stöd till mjölk-
bönder för att utveckla verksamheten.

Enligt Sri Lankas statistikorgan, Department 
of  Census and Statistics, uppgick mjölkproduk-
tionen 2020 till totalt nästan 492 miljoner 
liter, varav 414 miljoner liter från mjölkkor 
och 78 miljoner liter från bufflar.

Enligt Sri Lankas motsvarighet till jordbruksmi-
nister, D.B. Herath, är målet att bli självförsör-
jande. Enligt beräkningar ger en mjölkko i snitt 

tre liter mjölk per dag. Enligt andra beräkning-
ar är den endast två liter.

Om produktionen kunde höjas till sex-sju 
liter skulle det innebära att 60-70 procent av 
behovet kunde täckas inhemskt. Då kan im-
porten, som uppgår till hisnande 55 miljarder 
rupier minska. Tanken är att om djuren får 
bättre tillgång till vatten, näringsrik föda och 
bra levnadsförhållanden så ska produktionen 
kunna höjas.

Torrmjölk är ett högst ineffektivt sätt att 
utnyttja resurserna. För att ge 1 kg torrmjölk 
krävs 6,5 liter mjölk. I Sri Lanka har använd-
ningen av torrmjölk sedan 1980-talet blivit 
vanemässig. Riktig mjölk marknadsförs nu 
av bland andra National Livestock Development 
Board och det statliga mjölkproducerande 
bolaget Milco. Det finns också ett drygt tiotal 
privata mjölkproducenter.

Genom ett franskt biståndsprojekt ska fem 
nya mjölkfabriker byggas och mjölkproduktio-
nen decentraliseras.

Sri Lanka har låg förbrukning av färsk mjölk. 
I nuläget importeras cirka 100 000 ton 
mjölkpulver till ön varje år. Sett till siffrorna 
konsumerar den genomsnittlige öbon knappt 
två liter vanlig mjölk i månaden. 

En delförklaring till den låga konsumtio-
nen är att förhållandevis många i Asien har 
laktosintolerans och därför undviker mjölkpro-
dukter. Svinnet uppgår också till 19,6 procent, 
enligt en en statlig undersökning. Så exakt hur 
mycket mjölk som dricks eller används i mat är 
svårt att exakt veta.

En annan utmaning för Sri Lanka är den höga 
sårbarheten för klimatförändringar. Som 
önation med extrema väderhändelser och 
återkommande naturkatastrofer rankas landet 
i den näst högsta riskgruppen i det globala 
indexet för klimatrisk. Enligt FN-organet World 
Food programme (WFP) förekommer det i Sri 
Lanka akut undernäring – mellan 14 och 35 
procent i de undersökta sårbara distrikten.

Ett skolmjölksprogram bedrivs i Sri Lanka 
sedan 2019. Projektet bekostas av regeringen 
och drivs av utbildningsministeriet som sam-
arbetar med livsmedelsbutikskedjan Cargills 
Ceylon. I praktiken innebar det att 150 ml-för-
packningar mjölk varje dag gavs till 185 000 
skolbarn i 400 skolor av det totala antalet. Det 
svenska multinationella företaget Tetra Pak 
som är verksamt i Sri Lanka deltar i projektet. 

Men under perioder 2020 och 2021 har 
skolorna på ön hållits stängda för att minska 
smittspridningen under coronapandemin.

Mjölk från bufflar används bland annat för att 
producera curd, en hemgjord yoghurt som 
ofta serveras med honung och kan köpas och 
avnjutas längs landsvägar runtom på ön.

Mjölkfakta – Sri Lanka och allmänt

Skolmjölksprogrammet i Sri Lanka pågår 
sedan 2019. Foto: TetraPak

För att ge 1 kg 
torrmjölk krävs 
6,5 liter mjölk.
Användningen  
av torrmjölk  
beskrivs som  
vanemässig.

En kalv vid Nadaraja Sundarams  
mjölkgård som så småningom  

ska bidra i det lilla till att fler  
i nordöstra Sri Lanka får dricka  

lokalt producerad mjölk. 
Foto: Johan Mikaelsson
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Röd het chili i Bhutan: 
Från mark till mun

Bhutan

I Bhutan är chilin oumbärlig. En dag utan chili är otänkbar för medel-
bhutanesen, som konsumerar närmare ett kg av den heta kryddan i 
månaden. Alf  Persson redogör här för den röda, heta chilipepparn är 
en del i landets själ. (Jo, den kommer i fler färger...)

text och foto Alf Persson

inefiler kanske kommer ihåg klassiska filmen 
”Some Like It Hot” med bland annat Marilyn 
Monroe. I Bhutan är det dock snarare ”Eve-

rybody likes it hot”, och då är det inte jazzen som är 
i hetaste laget, utan chilin i köket. Detta gäller i syn-
nerhet för nationalrätten ema datse, chili i ostsås.

Men det är inte bara nationalrätten som ska vara 
het; få är de rätter där inte en ordentlig dos med chili 
anses oumbärlig. 

Chili betraktas primärt som en grönsak, både all-
mänt och i officiell statistik, och inte som en krydda 
– ema datse är typexemplet.  Chili odlas överallt där 
klimatet så tillåter, och i land och stad, utspritt på 
marken eller på hustak, hängande från tak och väggar 
möts man av röd chili på tork under de torra och soliga 
vintermånaderna, till fotograferande turisters glädje.

Per-capita-konsumtionen av (heta) chili är en av de 
högsta i världen, runt 11 kg om året. Med andra ord, 
ett typiskt hushåll äter sig igenom ungefär 1 kg chili 
i veckan.

Färsk eller kokt, hel eller uppskuren, mald eller 
hackad, pulver eller flingor, soltorkad eller röktorkad, 
smörfräst eller rostad, sallad eller snacks att knapra 
på med salt, pickles eller pasta – alla sätt är bra! Röd, 
grön eller vit enligt smak, tycke och tillgång.

”En måltid utan chili är ingen måltid, och mat 
utan chili är inte mat” – så skulle inställningen kun-
na sammanfattas.

Eller som ett par forskare mer prosaiskt uttryck-

er det: ”Det är inte en överdrift att säga att hushåll i 
Bhutan som saknar tillgång till chili inte är trygga i 
sin livsmedelsförsörjning.”

Inte undra på att priset och tillgången på chili är 
känsliga politiska frågor.

Chili, liksom så många andra globala grödor, har 
sitt ursprung i Syd- och Mellanamerika. Det finns 
många arter, men de som är mest spridda och odlade 
är capsicum annuum och capsicum frutescens. Det 
finns tusentals olika sorter. Hettan kommer från al-
kaloiden kapsaicin, som binder till smärtreceptorer 
för hetta och sår i till exempel mun och svalg, men 
detta är fysiologisk fake news – kapsaicin anses i sig 
oskadligt och ofarligt, i alla fall i de mängder som 
vanligtvis är aktuella i matlagning. Chili innehåller 
betydande mängder av vitaminer – i synnerhet C-vi-
tamin – och mineraler; olika studier framhäver även 
flera andra positiva hälsoeffekter, och i mindre ut-
sträckning negativa. Många i Bhutan menar att den 
ganska höga förekomsten av magsår beror på hög 
och långvarig chilikonsumtion, men det beror av allt 
att döma på andra faktorer. Kapsaicin har snarare 
positiva effekter. Detsamma gäller ifråga om mag-
cancer som också är vanligt i Bhutan – kapsaicin ska 
även här ha positiva effekter.

Det finns inga belägg för förekomst av chili utan-
för den amerikanska kontinenten före Columbus och 
spanjorernas ankomst på slutet av 1400-talet.

Chilin, alltså odlade sorter av mexikanska capsicum 
annuum, kom först till Spanien, troligen redan med 

C

Chili i Bhutan.  
Foto: Tikiri /Shutterstock
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Columbus andra resa, och därefter till Indien med 
portugiserna i början av 1500-talet – det finns säkra 
belägg för att flera sorter odlades i Goa kring 1530-
1540. De spred sig snabbt och ersatte pepparsorterna 
som het krydda, inte minst eftersom den var mer över-
komlig för den stora massan av folket, billigare, lätt-
are att odla och lagra för husbehov.  Till Kina kom den 
troligen kring 1570, från sjömän på fartyg som angjor-
de kinesiska hamnar, möjligen från spanska Amerika 
via Filippinerna, förutom via portugiserna. Chili var 
inte kommersiellt intressant i den globala kryddhan-
deln, utan spreds nog framför allt via besättningarnas 
matförråd. Liksom i Indien ersatte den ganska snart 
den tidigare använda och dyrare Sichuanpepparn som 
inte heller lämpade sig lika bra för husbehovsodling.

Men när och hur kom chilin till Bhutan? Källor saknas. 
De flesta bedömare anser att den kom via Indien, 
men den kan möjligen ha kommit från Kina via Tibet, 
en tes som framförts av en japansk forskare – den 
traditionella sorten av capsicum annuum i Bhutan 
förekommer inte alls i Indien, men liknar genetiskt 
sorter som finns i Yunnan bland hanifolket. Yunnan 
ligger förvisso långt från Bhutan, men tekaravaner 
från Yunnan till Indien via Tibet och Bhutan kan ha 
varit en möjlig spridningsväg.

Men när skedde då detta? Även här saknas käl-
lor. Dock finns två referenser till chili i europeiska 
besökares rapporter från senare delen av 1700-talet: 
en maträtt med getkött och gurka ”välkryddad med 
röd peppar” serverad av Dharma Rajah (den religiö-
se ledaren, dagens Je Khenpo) i Tassisudon (dagens 
Tashichhodzong i Thimphu) samt chili växande i en 
frukt- och grönsaksträdgård nedanför slottet Wan-
dipur (Wangdue Phodrang dzong).  Med andra ord 
var chili redan för cirka 250 år sedan en del av det 
bhutanesiska köket. Enligt Kunzang Choden använ-
des innan chilin tog över bladen från en växt kallad 
”namda” (pogostemon amaranthoides) för att sätta 
piff på maten med en het, bitter smak.

Chili odlas överallt i Bhutan i fuktiga och varma 
låglandet i söder 250 meter över havet till kallare och 
torrare trakter på 2 600 meters höjd i Bumthang. 
Men över 40 procent kommer från de tre västliga 
distrikten Paro, Punakha och Wangdue Phodrang i 
mellersta Bhutan. Den totala produktionen de senas-
te åren har legat på knappt 8 000 ton per år.

Fram till 2016 importerades dessutom runt 2 000 
ton per år från Indien, framför allt under vinterpe-

rioden december till mars. Importen förbjöds på 
grund av att man hittat höga halter av pesticider. 
Som sig bör finns en särskild bhutanesisk livsmed-
elstandard för chili odlad i Bhutan med bland annat 
gränsvärden för föroreningar.  Stoppet skapar dock 
periodvisa brister och prishöjningar under vintern, 

med åtföljande folkligt missnöje och skriverier.  Im-
portförbudet till trots verkar det smugglas en del, 
framför allt av starkare indisk chili, hetare än den 
inhemska. Ju hetare desto mer åtråvärt verkar det...

Så sent som i januari i år förklarade premiärminis-
tern dock att importstoppet inte kommer att hävas, 
trots propåer från jordbruksministeriet.

Man har istället sedan 2016 uppmuntrat och stöt-
tat ökad lokal produktion med utrustning och utsä-
de, men lokalt odlad chili förblir något dyrare. Under 
2019 odlades chili på runt 1 500 hektar, motsvaran-
de cirka 1,5 procent av den odlade arealen i landet. 
Till helt övervägande är det olika sorters capsicum 
annuum, cirka åtta cm långa. Några populära sorter 
är sha ema, baegop ema och super solo (dubbelt så 
lång), men totalt odlas närmare tjugo olika lantsor-
ter och tre andra arter. Det odlas även en liten mängd 
dalle chili (körsbärschili, sorten khursani), en liten 
rund och mycket stark sort, populär i södra Bhutan 
hos folkgruppen lhotshampas (nepalitalande bhuta-
neser) men också allmänt i pickles.

Inte bara sorterna gör skillnad utan även ursprunget. 
Många har åsikter om var den bästa chilin kommer 
ifrån. Odlare från bland annat Nubi i Trongsa (sorten 
nubi ema) och från Trashi Yangtse (sorten kangpara 
ema) i östra Bhutan framhäver den speciella kvali-
teten och smaken i sin chili, med förhoppning om 
bättre priser.

Välja och vraka vid chilistånden, Centenary Farmers Market i Thimphu, 2011. 
Foto: Alf  Persson

Chili ligger på tork på fält 
vid Tamchog Lhakang på 
vägen mellan Paro och 
Thimphu, 2014.  
Foto: Alf  Persson

Rätten ema datse, rikligt med chili. Foto: Punap Ugyen Wangchuk, 
Authentic Bhutanese Cookbook, Jomo Publications, Thimphu, 2014

Stoppet av import av chili 
från Indien på grund av 
pesticider har lett till brist 
och höga priser vintertid.
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Som för så mycket annat riskerar klimatändringar-
na framöver att få konsekvenser, negativa såväl som 
positiva. En studie 2017 med internationella och in-
hemska experter tittade på olika klimatscenarier fram 
till 2050 för de fem viktigaste grödorna, ris, majs,  
potatis, tomat och (förstås) chili. Odlingszonerna för 
chili kommer att förskjutas norrut och de södra låg-
länderna riskerar att bli olämpliga. Men det verkar 
inte som att produktionen totalt är hotad. Däremot 
finns det risk för att den ökade avsaluproduktionen 
med fokus på högavkastande sorter leder till att många 
traditionella lantsorter på sikt försvinner och därmed 
traditioner samt kulinarisk och genetisk variation.

Småbarn i Bhutan får redan från tidig ålder gradvis 
vänja sig vid chili, och verkar inte ta skada av det. An-
tagligen har de redan fått lite försmak vid mammas 
bröst. Föräldrar och syskon uppmuntrar, stundom 
positivt med beröm, stundom negativt i jämförelse; 
att kunna äta chili som alla andra är ett tecken på ”att 
man är stor” och att det är något att vara stolt över.

Kunzang Choden är den som skrivit mest ingåen-
de om traditioner kring mat och kultur. Boken Chilli 

Utläggning av chili för tork på taket, Thimphu, 2014. Lägg märke till de vita 
chilifrukterna, redan torra. Foto: Alf  Persson

and Cheese: Food and Society in Bhutan från 2008. 
rekommenderas varmt till den som vill lära sig mer. 
För den som även vill uppleva smaker innehåller den 
många recept på traditionella och typiska rätter.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att chi-
lifruktens roll i maten och hushållningen har fått ka-
raktären av identitetsmarkör, en del av vad det är att 
vara bhutanes. 

Bhutan är givetvis inte det enda landet där chili an-
vänds frikostigt i matlagningen. I synnerhet Mexiko, 
Sichuan, Hunan och Guizhou i Kina är kända för ym-
nigt – för att inte säga överdådigt – bruk av eldiga chi-
li i olika konstellationer som krydda eller grönsak i de 
flesta maträtter. Chili i Mexiko går tillbaka till långt 
före Columbus. 

Man får dock intrycket att chili spelar en större roll 
som markör i Bhutan. Ingen verkar ha studerat detta 
närmare, men kanske kan det bero på att chili i Bhutan 
nog haft jämförelsevis större betydelse som viktig bas-
grönsak i mathållningen. Under vintrarna fanns förr 
inga färska grönsaker, endast några få torkade. 

Chili hade fördelen av att vara lätt att odla, lätt att 
torka och bevara i större mängder. Den behöll det 
mesta av sitt näringsvärde och satte dessutom piff på 
en annars ganska fadd vinterkost. JPizza med lokal chili i Thimphu på The Season’s Restaurant – Pizzeria, 

den första restaurangen med pizza i landet 2001 (högst upp). Chili 
på tork vid husknuten i Haa, 2011, Inte bara lågt hängande frukter – 
husfasad i Thimphu, 2014 (nedan). Foto: Alf  Persson
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Gasol ett första steg  
i nya färdriktningen 

Indien

Luftföroreningar inomhus, främst från rykande spisar, utgör en stor 
hälsorisk i Indien. Sedan några år tillbaka pågår ett stort program för 
att fler familjer ska laga mat med gasol i stället för med kol eller ved.

nvändningen av gasol har 
ökat snabbt i Indien. Det 
beror delvis på den sats-

ning som Indien inledde 2016 för 
att få fler att överge användningen 
av bränslen som förorsakar stora 
luftföroreningar. Enligt en studie 
publicerad i The Lancet är den rök 
som dessa spisar förorsakar den 
näst största orsaken till sjukdomar 
bland barn och kvinnor i Indien, 
näst efter undernäring.

Programmet för att öka använd-
ningen av gasol, kallat PMUY, är 
det största i sitt slag i världen. I 
september förra året hade fler än 
80 miljoner fattiga hushåll i In-
dien fått ta del av den subventio-
nerade gasen.

En studie som publicerats i tid-
skriften Environmental Research 
Communications, visar samtidigt 
att de som omfattas av program-
met konsumerar betydligt mindre 
gasol varje år i jämförelse med an-
dra kunder. Detta även om man tar 
hänsyn till socioekonomiska och 
demografiska skillnader. Rappor-
tens huvudförfattare Carlos Gould, 

verksam vid Columbia-universi-
tetet, säger att en rad orsaker har 
förts fram för att förklara den min-
dre användningen av gasol bland 
de familjer som ingår i satsningen.

– Välstånd, utbildningsnivå, 
kasttillhörighet, hushållens stor-
lek, erfarenhet av gasol är några 
förklaringar. Men vår studie ty-
der på att det handlar om andra 
viktiga faktorer som förklarar 
konsumtionsskillnaderna.

I studien har forskarna granskat två 
undersökningar som genomförts 
bland 8 500 hushåll i en rad indis-
ka delstater. Den första undersök-
ningen gjordes 2015, innan pro-
grammet startade, och den andra 
2018. De visar att många fler hade 
fått tillgång till gasol i den senare 
undersökningen, till stor del bero-
ende på det statliga programmet.

Samtidigt visade samma under-
sökning att 83 procent av familjer-
na även 2018 fortsatte att använda 
framför allt ved, för åtminstone en 
del av matlagningen.

Ett av skälen till att gasolan-

A atlagning med el genere-
rad från rena, förnybara 
källor är förmodligen det 

bästa alternativet för alla och är utan 
tvekan det slutliga målet inom ren 
matlagning. Vi är sannolikt några de-
cennier från att uppnå det målet. 

På landsbygden finns inga utbygg-
da elnät och få hushåll är anslutna. 
Det finns alltså inte möjlighet att an-
vända en elektrisk spis.  Hushåll ten-
derar också att laga mat och äta på 
ungefär samma tid i byar och städer; 
en del modelleringar visar att elnäten 
i dessa områden sannolikt inte skulle 
kunna klara av den belastning som 
skulle bli om alla lagade mat och an-
vände el samtidigt.

Det här är naturligtvis inte oö-
verstigliga utmaningar. Näten kan 
förstärkas, och det har arbetats med 
lokala elnät som stöds av batterier. 
Under de senaste åren har det varit ett 
tryck för att till exempel konstruera en 
kokare som drivs av induktion som får 
sin energi från solceller och batterier. 
Sådana enheter skulle kunna byggas 
”off-grid” för att skapa elbaserad, ren 
matlagning för hushåll utanför nätet 
eller dåligt underhållna elnät i värl-
den. En sådan lösning är realistisk, 
om den blir ekonomiskt hållbar och 
pålitlig och kan då ersätta spisar för 
fastbränsle och gasol. 

Under tiden som dessa lösningar 
utvecklas är gasol ett utmärkt alterna-
tiv för ren matlagning. Den är lätt att 

transportera, ger bra och jämn effekt 
och är en ren och tillgänglig energikäl-
la. Gasolspisar är relativt billiga och 
innebär ett lyft för många hushåll. Det 
används redan idag av väldigt många 
runt om i världen i alla sorters kök, 
från de enklaste till de mest exklusiva. 

Fördelen gentemot vedspisar är att 
de ger mycket lägre halter av utsläpp 
och partiklar till inomhusmiljön och 
är mycket effektivare. Även om det 
är ett fossilt bränsle är klimatpåver-
kan sannolikt minimal. Samtidigt är 
hälsofördelarna och de sociala vin-
ningarna betydande. Enligt min me-
ning uppväger balansen mellan dessa 
fördelar klimatpåverkan, särskilt när 
man tar hänsyn till grundläggande 
frågor om jämlikhet. Dessa frågor 
diskuteras för övrigt på ett utmärkt i 
Environmental Research Letters. 

Gasol är ingen universallösning – 
det finns utmaningar när det gäller 
tillgång och pris. I Indien har reger-
ingen gjort ett fantastiskt jobb med 
att ge hushåll tillgång till gasolspisar 
och i viss mån till bränsle. Utmaning-
en är nu att få hushållen att använda 
gasol och helt gå ifrån ved, kol och 
annat bränsle i fast form. 

I väntan på utbyggd elinfrastruk-
tur och effektkapacitet är gasol en  
utmärkt övergång till matlagning 
med el från rena, förnybara källor.

Ajay Pillarisetti
https://ajayp.org

Gasol är renare än kol och ved – men ett fossilt bränsle som 
genererar transporter. Sydasien frågade Ajay Pillarisetti hur 
han bedömer möjligheterna för fler i Indien att använda el för 
matlagning. Som forskare baserad vid Emory University i  
Atlanta, USA, med fokus på Sydasien är han specialiserad  
på hur matlagning påverkar luftkvalitet, hälsa och klimat.Kvinnor i Malai Mahadeshwara Hills använder 

nu gasolspisar i stället för vedeldade spisar. (Se 
”Övergång från ved till gas positivt för folk och 
natur” på Sydasien.se.) Foto: Sanjay Gubbi/IPS M
vändningen är mindre bland de 
familjer som ingår i programmet 
uppges vara att de i många fall 
tvingas resa långt för att byta ut 
sina gasolflaskor. Detta eftersom 
många av familjerna bor i byar på 
landsbygden.

– Långa reseavstånd kan leda 
till att människor sparar på gaso-
len, förklarar Carlos Gould.

I stället väljer dessa familjer att 
fortsätta använda fasta bränslen 
som finns mer lättillgängligt.

Rapportförfattarna menar att 
en metod för att motverka detta 
problem skulle vara att satsa mer 
resurser på att öka antalet lokala 
distributörer av gasoltuber.

Ajay Pillarisetti, forskare med 
inriktning på miljö och hälsa vid 
Emory-universitetet i USA, be-
tonar att de hinder som gör att 
familjer inte använder sig av gas 
måste åtgärdas för att komma till 
rätta med hälsoriskerna. 

En metod skulle enligt honom 
vara att bygga ut ett stort nätverk 
av mindre distributörer av gasol-
flaskor, samt att koppla samman 
programmet med andra satsning-
ar som är inriktade på att stötta 
fattiga familjer på landsbygden.

Neha Jain /IPS
Artikeln publicerades först av SciDev.Net

Förnybar el slutliga 
målet för matlagning

I Sydasien nr 1 2020 med tema klimat 
och vatten skrev Zofeen T. Ebrahim om 
Yasmeen Lari och de lerugnar/spisar hon 
konstruerat. Dessa utekök är populära i 
Pakistan. För många familjer innebär de 
en förbättring från matlagning inomhus 
över öppen eld. Foto: Heritage Foundation 

Huvudsaklig energikälla i Indien 2030. 
Foto: Mario Osava /IPS 

De som drabbas värst av 
inomhusröken i indiska  
hem är kvinnor och barn  
på landsbygden.  
Foto: Athar Parvaiz/IPS

FAKTA Indien går från kol till sol 
Indiens elproduktion är idag beroende 
av kol, 53 procent, medan förnybara 
energikällor ger 37 procent. En ökande 
andel, drygt tio procent, kommer från 
solpaneler. Den installerade effekten sol-
el är idag 40 GW – målet för år 2030 är 
450 GW. Det är långt mer än dagens in-
stallerade kolkapacitet på cirka 200 GW 
– och dagens totala effekt på cirka 
400 GW. Problemet är att merparten av 
panelerna måste importeras från Kina.

ajayp.org
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Sars-cov-2 som kan leda till covid-19 är långt 
ifrån den enda zoonosen, alltså en sjukdom som 
kan smitta från djur till människa

Under året har det förekommit utbrott av 
fågelinfluensa, framför allt varianten H5N8. Flera 
delstater i Indien drabbades i början av året, 
bland andra Kerala, liksom Herat i Afghanistan. 

I Kina har en människa smittats av varianten 
H10N3. Reuters rapporterar att den drabbade 
behövt sjukhusvård. I juli kom en rapport om 
att en person i delstaten Haryana i norra Indien 
drabbats av influensa typ A (H5N1), den första 
varianten som upptäcktes 1997

Som en följd har tiotals miljoner fåglar och 
framför allt höns slaktats på flera håll i världen. 

Enligt FN-organet FAO har det från 2013 
till slutet av 2019 rapporterats 1 568 fall av 
varianten H7N9 bland människor, varav 616 dött. 
H5N1 är än dödligare, med 628 bekräftade fall 
och 374 döda. Utbrotten har inte lett till att  
smitta överförts mellan människor, men enligt 
WHO föreligger alltid en risk för nya pandemier.

Den högprofilerade 
SVT-medarbetaren Carina 
Bergfeldt gick ut privat på 
Instagram och startade 
en insamling för Svenska 
Afghanistankommittén 
(SAK). På kort tid sam-
lades över 1,1 miljoner 
kronor in. Hon uppgav till 
tidningen Expressen att 
hon var medveten om att hon som public-servi-
ce-anställd inte ska ta ställning, men bestämde 
sig för att ändå handla.

Snart kom frågor kring bristande opartiskhet. 
Kollegor på SVT var enligt uppgifter till tidning-
en Journalisten upprörda. SVT:s divisionschef  
Anne Lagercrantz har meddelat att Bergfeldt 
nu inte får rapportera om frågor som rör SAK, 
Afghanistan eller bistånd. Hur länge Bergfeldt 
ska sitta i en frysbox är oklart. Bergfeldt själv 
har valt att inte kommentera. 

Samtidigt samlar public-service-ägda Radio-
hjälpen in pengar för hjälp till Afghanistan.

Det har under 2021 diskuterats huruvida 
odling av humle kan ge stora inkomster för 
indiska bönder.

”Ett kg av dessa kostar 100 000 rupier, 
världens dyraste grönsak: humlekotten. Den 
odlas av Amresh Singh, en företagare och 
bonde från Bihar, först i Indien. Det kan bli en 
game changer för indiska bönder”, skrev en 
tjänsteman på regeringsorganet IAS på Twitter.

Förutom i öl kan växtdelar från humleplan-
tan ingå i olika mediciner. Kvistar och blad 
kan också användas som foder för djur, men 
faktiskt även ätas av människor som grönsak.

Detta blev starten på en Twitterstorm, där 
intresset för grödan blandades med upprör-
da rop från bönder som odlade humle. Det 
ifrågasattes om den nämnde bonden i Bihar 
verkligen hade odlat humle. Det ska inte ens 
vara möjligt på dessa breddgrader, enligt 
indisk bondepraktika. Och grannbönder som 
sedan intervjuades sa att den nämnde Singh 
inte alls hade odlat någon humle. 

Och med tanke på att nyheten kom i bör-
jan av april sjönk det sakta in att detta varit 
legitim fake news: Ett lyckat aprilskämt.

Tidningen New Indian Express var en av 
de tidningar som gav uppmärksamhet åt od-
larens häpnadsväckande framgång. Nyheten 
spreds. New Indian Express har tagit bort 
artikeln och ber nu om ursäkt till sina läsare 
och konstaterar att uppgiftslämnaren lurat 
en mängd publikationer.

Men Humle, humulus lupulus, och dess 
kottar, basingrediensen i öl har alltså ett 
högt kilopris och intresset att starta nya od-
lingar i Indien är fortfarande växande. Sajten 
Agrifarming.in ger råd till indier som vill odla 
ekologiskt. Många vill få tag på plantor, men 
växten har krav på jord, bevattning och sköt-
sel för att trivas och ge god skörd. En fördel 
är att plantorna är perenna och livaktiga. 
Även sajten Krishijagran, som är inriktad på 
jordbruksjournalistik ger råd och visar bilder 
på hur odling av humle går till.

Samtidigt klagar humleodlare i Himachal 
Pradesh, enligt tidningen Deccan Herald, på 
att det idag betalas för lite, en följd av import 
av humleextrakt. Många odalre väljer därför 
att gå över till andra grödor.

Malin Mendel, korrespondent för Sveriges 
Television i Indien, har ”en passion för att laga 
indisk mat” och kom i slutet av 2020 ut med 
kokboken Mitt indiska liv – klimatsmarta och 
enkla recept som gör gott. Hon har tidigare 
skrivit böckerna Yogaköket: indiska vegorecept 
(2019) och Bombay Takeaway (2013).

Tillsammans med komikern David Batra har 
hon gjort programmet ”Världens sämsta indier”. 
Programmet har gått i flera säsonger och har 
väl som huvudsyfte att fler ska få lära känna 
Indien, på ett humoristiskt och lättsamt sätt. 

Även Batra har skrivit en kokbok, David 
Batras inte så tråkiga indiska mat, i nyutgåva 
under tv-seriens gång. Här delar Batra med sig 
favoritrecept och personliga matanekdoter.

Personligt skrivna böcker, kokböcker, av per- 
soner som gjorts kända i public-service-media 
är uppenbarligen hårdvaluta för stora förlag 
och ger möjligen klirr i författarnas egen kassa.

NÅGRA SLUTLIGA OBSERVATIONER

Fågelinfluensaviruset ruvar 
ständigt på färska varianter

Egna kokböcker: Det går bra!

Stöd för hjälporganisation: 
Inte alls bra!

Skämt gav växande intresse 
för indiers odling av humle

Värdefulla  kottar. Foto: Kosy /Shutterstock 

Omslag: Bonnier Fakta och Norstedts

Välmående fjäderfä på bakgård i Sri Lanka.  
Foto: Johan Mikaelsson

Foto: Bookmark 
förlag

Ett litet frö kan 
ge så mycket.
Foto: PVCHR ASIA 

Nidhi Suresh är frilansjour-
nalist och arbetar också vid 
MR-organisationen Quill Foun-
dation i New Delhi. Hon har en 
masterexamen i konfliktstudier 
vid universitetet i Utrecht, 

Nederländerna. Åren 2017 och 2018 var hon 
som journalist baserad i Kashmir.

Faiham Ebna Sharif är 
forskare, journalist och foto-
graf  med rötter i Sydasien. 
Han har nyligen skrivit en 
masteruppsats i kulturantro-
pologi vid Uppsala universitet. 

Medverkande i Sydasien #3 2021

Styrelsen består 2021 av redaktörerna Johan  
Mikaelsson och Henrik Schedin samt ledamöterna 
Parul Sharma, Troy Enekvist och Elina Kroksjö.

Redaktörerna arbetar med Sydasien.se och tryckta ut-
gåvor och planerar deltagande vid mässor och seminarier.  
Redaktionens lokal är belägen i Mölndal.
Besök oss på: https://sydasien.se
Kontakta oss: redaktionen@sydasien.se
Följ oss på Facebook: facebook.com/sydasien/
Adress: Sydasien, Norra Forsåkersg 37, 431 63 Mölndal
Prenumeration 
Avgiften för 2021 är 200 SEK, alternativt 500 SEK för 
stödmedlemskap i Sydasien. Swisha till 123 211 2068 
och mejla din adress till info@sydasien.se. 
Läs mer: Sydasien.se/medlem 

Sydasien är en tidskriftsförening, grundad 1977. Vi 
ger ut nättidningen Sydasien.se och under 2021 fyra 
tryckta nummer – reportagemagasin, årsbok samt 
två mindre mellannummer. 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 sidan 2.)

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

Hanna Geschewski är 
doktorand i geografi vid 
Chr. Michelsen Institute och 
Universitetet i Bergen. Hennes 
forskning kretsar kring hur 
tibetanska flyktingar och 

internflyktingar i Afghanistan påverkas av 
miljöförändringar. Tidigare har hon bott nio år i 
Nepal och Indien.

Parul Sharma är 
människorättsjurist och 
författare med fokus på och 
lång erfarenhet av arbete 
med mänskliga rättighe-
ter, hållbarhetsfrågor och 

CSR-frågor i och från högriskländer. Hon är vd 
för The Academy for Human Rights in Business. 
Sedan 2020 ingår Parul i Tidskriftsföreningen 
Sydasiens styrelse och hon är sedan hösten 
2020 ordförande för Amnesty Sverige.

Johan Mikaelsson är 
frilansjournalist och en av 
Sydasiens två redaktörer. 
Han är ansvarig utgivare, och 
började skriva för tidningen 
1997. Hans bok När de dödar 

journalister – En personlig skildring av Sri 
Lanka släpptes 2015.

Svante Nilsson är pensio-
när 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.

Alf Persson är ordförande i 
Svensk-bhutanesiska  
föreningen (swedish- 
bhutan-society.org). 

 Han har arbetat i biståndssek-
torn i 40 år, i ett 40-tal länder, 

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

Sharif Safi är skribent och 
aktivist. Han är grundare  
och vd för Mastooraat  
Organization i Kabul. Sedan 
slutet av augusti 2021 befin-
ner han sig i Europa.

Lars Eklund var redaktör för 
tidskriften Sydasien 1982–
2007. Åren 2001–2016 var 
han biträdande föreståndare 
för Sasnet, det akademiska 
nätverket i Lund som har fokus 

på Sydasien. Tillsammans med Staffan Lindberg 
publicerade han 2018 boken Miraklet Indien 
och dess baksida. 

Zofeen T Ebrahim är 
samhällsinriktad frilansjour-
nalist 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 och arbetsrätt.

Lubna Hawwa är journalist 
och människorättsaktivist 
från Maldiverna och baserad i 
Malé. Hon har fokus på  
mänskliga rättigheter, jämlik- 
het mellan könen och anpass- 

ning till klimatförändringar. Hon har en master i 
riskhantering och utvecklingsstudier från Lunds 
universitet och arbetade en tid vid Sasnet.

Beat Lindberg är Sydasiens 
illustratör. Arbetar till vardags 
som diakon och driver podden 
”Vad är det ens” tillsammans 
med Rita Feldman.
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Bekämpa fattigdom med oss

Bli månadsgivare och läs 
mer om vårt arbete på  
www.svalorna.org

Annons

Bani Urang plockar teblad vid Rema Tea Garden, Habiganji, Bangladesh.

Te har en stark ställning i bangladeshisk kultur och tearbetarna har 
skapat egna subkulturer i sina samhällen, som avskilda små världar. 
Faiham Ebna Sharif berättar i ord och bild om resan in i och vistelsen 
i några av dessa annars avskärmade tesamhällen där tebuskarna  
ger liv och mening åt folkgruppen baganiyas.  
Läs reportaget på sidorna 26-31.

In i 
teets  
värld


