


Kampen om naturen 

Om miljöhistoria och politisk ekologi 

Gunnel Cederlöf 

Idén om Naturen - dess skönhet, dess okontrollerbara, vilda väsen, 
nyttan av dess resurser, vetenskapens förmåga att "ordna" naturen, 
dess roll i ideologiska manifestationer och dess ändlighet — har länge 
debatterats bland intellektuella och akademiker. Som en röd tråd 
genom de olika debatterna kan man se, hur nära de vetenskapliga 
analyserna och de politiska intressena har stått varandra. Det är inte 
alltid ens lätt att urskilja vilka hänsyn som har präglat antaganden och 
slutsatser eller varför vissa frågeställningar har ansetts vara viktigare 
än andra när akademiker har utforskat sambanden mellan människan, 
naturen och samhällen. 

Vid 1800-talets början hade industrialismens effekter på miljö 
och människor blivit skriande tydliga i Nordvästeuropas svällande 
industristäder. Men de mest alarmerande rapporterna kom ofta från 
andra delar av världen i spåren av de koloniala erövringarna. Inom 
vetenskapen höjdes starka kritiska röster emot vad som kallades 
"utveckling" och "framsteg", och det är viktigt att se hur den kritiska 
debatten om miljön växte fram samtidigt med den koloniala expan
sionen i tropikerna. Runt om i världen kunde botaniker och biologer i 
kolonialmakternas spår studera hur den balans som de uppfattade i 
naturen rubbades av storskaliga skogsavverkningar, stora dammar, 
bevattningssystem och andra lika omfattande tekniska lösningar på 
industriernas, handelns och krigens omättliga behov. Idén att bevara 
och skydda miljön kom att präglas av uppfattningar om den globala 
miljön som kom ur dessa debatter under det tidiga 1800-talet.1 

1 Se vidare Richard Grove, Green Imperialism. Colonial Expansion, Tropical Island Edens 
andthe Origins of Environmentalism, 1600—1860 (Cambridge 1995). 
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Det politiska priset för industrialismens framsteg debatterades med 

samma intensitet. Ett av många antaganden om sambanden i naturen 
var "the dessication theory", ungefär uttorkningsteorin. Den beskrev 
hur kalavverkning på bergssluttningar orsakade en kraftig avdunst
ning, vilken i sin tur torkade ut vattendragen och hotade jordbruket 
1 låglandsområden. Politiker och kolonialtjänstemän, som var väl 
medvetna om det hårda och okontrollerade utnyttjandet av kolo
niernas naturresurser, vädrade oroligt efter missnöje och uppror hos 
bönder och godsägare, som i förlängningen kunde hota kolonial
maktens kontroll över resurserna. Så blev också oron för bonde
revolter en anledning till att begränsa skogsavverkning. Det koloni
ala projektet, långdistanshandeln, industrierna och nationella politiska 
intressen debatterades alla i ljuset av naturens begränsningar, och 
handelskompanierna anställde botaniker och etnologer för att de 
skulle bidra med studier och analyser av miljön. 

Då, framför allt under det sena 1800-talet, förklarade tjänste
männen att vetenskaplig och politisk lärdom behövde förenas för att 
människan - den högt civiliserade och lärda människan - skulle 
kunna dra största möjliga nytta av naturen utan att avkastningen 
minskade på de resurser hon ville ha.2 Debatterna om naturen har 
fortsatt under 1900-talet. Under Europas återuppbyggnad efter 
världskrigen har utvecklingsteorier och utvecklingspolicy kombi
nerats med vetenskapliga studier i syfte att skapa stark ekonomisk 
utveckling och starka stater.3 Först under senare tid har naturen 
tillmätts ett slags egenvärde. I de diskussionerna har ekologism - att 
bevara naturen orörd utan att göra eftergifter för mänskliga behov — 
kommit i konflikt med den miljövård som vill styra produktions-
och konsumtionsmönster efter miljöhänsyn. 

I den vetenskapliga debatten har det hela tiden funnits ett starkt 
stråk av tvärvetenskap. Få forskare har hävdat att det skulle vara 

2 Läs mer om principerna för 1800-talets vetenskapliga skogsbruk och "hållbar avkastning" 
("sustained yield") i Madhav Gadgil och Ramachandra Guha, This Fissured Land. An Ecologi-
cal History ofindia (Delhi 1992), s. 142, och i K. Sivaramakrishnan, Modem Forests. State-
Making andEnvironmental Change in ColonialEastern India (Delhi 1999), s. 252-265. 
3 Läs om utvecklingsteorier och utvecklingsdebatter i Olle Törnquist, Politics and Develop-

ment. A Critical Introduction (London 1999). 
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möjligt att hantera frågor om människans relation till naturen och 
miljön enbart inom en enda vetenskaplig disciplin. Det har gjort att 
det breda forskningsfält som innefattas under benämningen miljö
historia omfattar många fler discipliner än enbart historia. Det har 
inte ens sina disciplinära rötter inom historieämnet.4 

I takt med det ökade globala intresset för miljön, parallellt med allt 
intensivare internationella spänningar och konflikter, har historiska 
studier av relationen mellan människan, samhället och naturen tagit 
nya vändningar. Under 1980-talet var det framför allt antropologer, 
geografer, sociologer och statsvetare som utvecklade begrepp och 
analytiska redskap för miljöstudier inom samhällsvetenskaperna. Para
doxalt nog kom historien och studiet av långa historiska processer att 
vara det sätt på vilket de utvecklade forskningen av samtida miljö
problem. Alfred Crosbys kritiska studie av Europas "biologiska expan
sion" fungerade som en väckarklocka för många samhällsvetare. Den 
gängse föreställningen var att de europeiska erövringarna drivits fram 
med vapenmakt, medan Crosby beskrev en ekologisk och biologisk 
erövring, där sjukdomar, plantor och djur - mässling, syfilis, vete, 
sockerrör, getter, grisar, kaniner, etc. - omskapade de tropiska land
skapen och ofta ersatte inhemska arter genom en okontrollerad sprid
ning. Enligt Crosby var det en utveckling till européernas fördel.5 

Teoriutvecklingen under 1970- och 80-talen skapade nya förutsätt
ningar för att integrera antropologers och ekologers empiriska studier 
av lokala regioner och samhällen med analyser av makt och politik. 
Marxistiska teorier, beroendeteori och världssystemanalys länkades 
till miljöstudier och blev ett sätt att förstå socialt förtryck och miljö
problem i ljuset av större politiska och ekonomiska sammanhang.6 

4 För en introduktion till forskningsfältet miljöhistoria, se David Arnold, The Problem of 
Nature. Environment, Culture and European Expansion (Oxford 1996). 
5 Alfred W. Crosby, Ecolovical Imperialism. The Biolovical Expansion of Europé, 900—1900 
(Cambridge 1986). 
6 Raymond L. Bryant och Sinéad Bailey, Third World Political Ecology (London och New 
York 1997), s. 10-15. Bland de främsta beroendeteoretikerna märks Andre Gunder Frank, 
Fernando Cardoso, Samir Amin, Arghiri Emmanuel och Immanuel Wallerstein. Denna 
teoribildning utvecklades främst av ekonomer som ville förklara en "periferis" (framför allt 

tidigare kolonialiserade länder) specifika och beroende utveckling till ett "centrum" (indu
strialiserade länder och tidigare kolonialmakter). Se Andre Gunder Frank, Capitalism and 

121 



När så miljöforskare och ekologer närmade sig samhällvetenskap-

liga och humanistiska frågeställningar under 1990-talet, fick den 

forskning som hade initierats några decennier tidigare inom "politisk 

ekologi" ny kraft. Anda sedan 1950-talet har den politisk-ekonom-

iska utvecklingsforskningen vuxit fram, och nu förenades den med 

miljöstudier, när miljöfrågor blev ett prioriterat politiskt område både 

inom biståndspolitik och utvecklingsforskning runt om i Västvärlden. 

I dessa diskussioner blev historiska förklaringsmodeller centrala, och 

frågor om samhällsförändringar, miljö och utveckling integrerades i 

många studier.7 

Den här inriktningen inom miljöhistoria har skapat en koppling 

mellan nutida fenomen och historiska förklaringar, som inlednings

vis har fått större utrymme än studiet av specifika historiska utveck

lingslinjer, händelser eller diskurser som sådana. Det finns även de 

som argumenterar i linje med Stephen Dovers, att aktuella policy-

frågor om skuld och relevans måste prioriteras, och att historiska 

studier har till uppgift att förklara rötterna till dagens miljöfenomen. 

Dovers går även ett steg längre genom att föreslå prognoser om 

framtida möjliga vägar för en bättre global och lokal utveckling.8 

Dovers forskningsinriktning är därmed ett tydligt exempel på 

metodologiska skärningspunkter mellan olika discipliner, både i den 

Underdevelopment in Latin America (New York och London 1969); Fernando Cardoso och 
Enzo Faletto, Dependency and Development in Latin America (Berkeley 1979); Samir Amin, 
Accumulation on a World Scale. A Critiques of the Theory of Underdevelopment, 2 vol. (New 
York och London 1974); Arghiri Emmanuel, Unequal Exchange. A Study of the Imperialism 
of Trade (New York och London 1972). I diskussionerna inom beroendeskolan betonades 
kapitalismens världsomspännande inflytande. Immanuel Wallerstein var en av de främsta 
bland dem som utvecklade en världssystemanalys. Se Immanuel Wallerstein, The Modern 
World System, 2 vol. (New York och London 1974-1980). 
7 Politisk ekologi har diskuterats och definierats på olika sätt. En generell bestämning av 
forskningsfältet är att det omfattar studiet av processer genom vilka individer, hushåll och 
samhällen har eller skaffar sig tillgång till resurser inom en strukturerad politisk ekonomi. 
Se Nancy Lee Peluso och Michael Watts, "Violent Environments", i Nancy Lee Peluso 
& Michael Watts (eds.), Violent Environments (Berkeley 2001), s. 5; Arturo Escobar, "After 
Nature: Steps to an Antiessentialist Political Ecology", i Current Anthropology, Vol. 40, 
No. 1 (1999), s. 1-30. 
8 Stephen R. Dovers, "On the Contribution of Environmental History to Current Debate 

and Policy" i Environment and History, Vol. 6 (2000), s. 131-150. 
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meningen att disciplinerna lär av varandras erfarenheter genom fråge

ställningar och forskningsresultat och genom de metodiska konflikter 
som lätt uppstår mellan discipliner när forskare går över disciplin
gränserna. En historiker skulle exempelvis kunna invända mot Dovers 
förslag att risken är stor att nutida miljöproblem och policyfrågor 
skulle komma att strukturera inte bara de analytiska ramarna utan 
även prioriteringen av empiriska fokus och hypotesbildning för studiet 
av det förflutna. Det finns åtskilliga exempel på hur sådana prioriter
ingar har skapat en jakt på miljöproblemens syndabockar, där till 
exempel de så ofta omdebatterade svedjebrukarna antingen har för
klarats vara orsaken till den storskaliga avskogningen i tredje världen 
(ett vanligt argument inom många statliga skogsdepartement) eller 
har idealiserats som "den ädle vilden", vilken lever helt i balans med 
naturen (som ofta hävdats inom olika eko-populistiska forsknings
grenar).9 

Miljöfrågor är gränsöverskridande till sin karaktär. Många avgräns-
ningar som ibland dominerar andra forskningsfält är ofta mindre rele
vanta när miljön och naturen står i fokus. Gränser mellan national
stater hindrar inte spridningen av luft-, vatten- och markförstöring. 
Klyftorna mellan kolonialmakter och kolonier eller mellan industri-
och utvecklingsländer hindrar inte kapital och produktion att flytta 
mellan regionerna och skapa djupa ingrepp i människors sociala och 
fysiska miljö. I spänningsfältet mellan långdistanshandel med varor 

9 Inom miljöstudier, liksom inom många andra forskningsområden, finns välartikulerade 
populistiska argument där syftet eller det politiska intresset bakom argumentet dominer
ar över den empiriska bevisningen. Ett vanligt argument inom miljöhistoria har varit att 
det finns ett "före" och ett "efter" den koloniala erövringen. T.ex. att det före den kolo
niala erövringen i Sydasien rådde en ekologisk balans i skogsområdena där människor 
skyddade naturresurser genom religiösa tabun. Kolonialmaktens ingripande däremot var 
en historisk "vattendelare" som skapade miljökatastrofer. Se t.ex. Madhav Gadgil, Ecological 
Journeys. The Science and Politics of Conservation in India (New Delhi 2001), s. 160; 
Ramachandra Guha, "Forestry in British and Po^t-British India: A Historical Analysis", i 
Economic and Political Weekly, Vol. 18, No. 4^ (1983 a), s. 1882-1896 resp. Vol. 18, 
Nos. 45-46 (1983 b), s. 1940-1947. För en Litik av Gadgil, se K. Sivaramakrishnan & 
Gunnel Cederlöf, "Introduction. Ecological Nationalisms: Claiming Nature for Making 
History", och Claude Garcia & J.-P. Pascal, "Sacred Forests of Kodagu: Ecological Value 

and Social Role", i Gunnel Cederlöf & K. Sivaramakrishnan (eds.), Ecological National
isms. Nature, Livelihoods and Identities in South Asia (Delhi 2004). 
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och kapital eller storskalig krigföring och alla de internationella över

enskommelser, som syftar till att kontrollera desamma, avspeglas också 

den globala karaktären i människans relation till naturen. 

Den här situationen har gjort att studier inom miljöhistoria ofta 

har rört sig på flera geografiska plan samtidigt. Medan den empiriska 

studien kan vara väl avgränsad lokalt, relaterar analysen kontinuerligt 

till likartade fenomen inom mycket större regioner. En detaljerad 

empirisk studie av en lokal region, säg: stor som Uppland, relateras 

med nödvändighet till den ekologiska zon eller kanske delstat som 

regionen är en del av (ett område stort som till exempel Sverige). När 

så problematiken inkluderar en övergripande statlig politik, omfattar 

regionen ett område av Västeuropas storlek. Relaterar den därutöver 

till en kolonialmakt eller globala fenomen blir det analytiska fältet 

ännu större. Studier av regioner med en kolonial historia har ofta 

kommit att röra sig antingen inom den språksfär som kolonial

makten representerat och som dominerar de koloniala arkiven (eng

elska, franska, portugisiska, etc.), eller regionens kontinent (Afrika, 

Latinamerika, Sydasien, Sydostasien, etc.). Även dessa avgränsningar 

betraktas som alltför snäva och som en svaghet bland forskare.10 

Under det senaste decenniet har forskningen inom miljöhistoria 

expanderat snabbt i Sydasien och avspeglar både teoriutvecklingen 

inom ämnet som helhet och politiska förändringar inom miljödebatt
erna. För att få en bättre inblick i diskussionerna ska vi se närmare 

på hur de har kommit till uttryck i Sydasien och framför allt i 

forskningen om Indien. 

Att tolka historia och politisk mobilisering 

Jawaharlal Nehru, det självständiga Indiens förste premiärminister 

och landsfader, uttryckte ofta en paradox eller en motsättning som 

funnits inneboende i moderna staters förhållande till naturen. I 

1800- och 1900-talens nationalstatsprojekt, inte minst då tidigare 

kolonialiserade områden skulle etablera självständiga stater, har rela-

Se vidare Arnold (1996), s. 6-7. 
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tionen till naturen och landskapet varit en central del av nations

bygget. När människor utan en tidigare gemensam historia skulle 

samlas inom en statlig administration fanns inte alltid någon given 

nationell identitet att samlas omkring. Motståndet mot kolonial

makten hade sällan nått ner i folkdjupet, utan hade haft starkast stöd 

inom vissa samhällsskikt. Nehru själv var brahmin med släktens röt

ter i Kashmir, det vill säga han var socialt och ekonomiskt förankrad 

inom de allra högsta skikten i det indiska samhället. Decennierna 

kring de olika ländernas självständighet var också ofta präglade av 

djupa inre motsättningar som ibland växte sig starkare efter själv

ständigheten med krav på autonoma områden och självständiga stater 
som skulle brytas ut ur de nybildade staterna. 

Den brittiska kolonialmakten hade skapat två nya stater av de 

områden den kontrollerat: Indien och Pakistan. Motiveringen var att 

hinduer och muslimer inte kunde leva i samma land och motsättning

ar mellan partier och organisationer som byggde på den föreställ
ningen drev på delningen av kontinenten. Men i det självständiga 

Indiens konstitution förklarades nationen vara sekulär; statliga och 

religiösa frågor skulle skiljas åt, och alla religioner skulle bemötas med 

full respekt. Därmed kunde en indisk nationell identitet omöjligt 

bygga på religiös tillhörighet. 
Nehru var inte ensam om att förankra Indiens innersta väsen, den 

indiska själen, i naturen och i den äldsta historien - de två helt 

sammanvävda. I ett av sina mest kända verk skriver han: 

I wandered over the Himalayas, which are closely connected with old 
myth and legend [...] my love of the mountains and my kinship with 
Kashmir drew me to them [...] the mighty rivers ofindia that flow 
from this great mountain barrier into the plains of India attracted me 
and reminded me of the innumerable phases of our history [...] the 
story of the Ganges, from her source to the sea, from old times to 
new, is the story of India's civilization and culture [...] in my own 
city of Allahabad or in Hardwar I would go to the great bathing 
festivals.11 

11 Jawaharlal Nehru, The Discovery ofindia (Delhi (1959) 1999, centenary ed.), s. 51. 
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I den här texten förankrar Nehru det moderna sekulära Indien i myter 
och landskap där den stora floden Ganges - Indiens och indiers 
urmoder - binder samman nationen från klassiska Vedaskrifter till 
nutid. Den brittiska kolonialepoken förblir en onämnd parentes. Men 
i stark kontrast till denna vördnad inför naturen präglades samtidigt 
Nehrus många år vid makten av genomgripande omvandlingar av 
landskapet genom skogs-, industri-, el- och kärnkraftspolitik. De 
stora dammprojekten blev en av symbolerna för nationens snabba 
tekniska framsteg, som skulle stabilisera staten och ekonomin. De 
romantiska landskapsvisionerna kom snabbt i konflikt med nations
projektets storskaliga negativa konsekvenser för miljö och människor 
- ofta stora grupper av mycket fattiga människor, som inte hade eko
nomisk förmåga att anpassa sig till förändringarna.12 När Nehrus år 
vid makten och den koloniala politiken har studerats inom miljö
historia, har forskare på senare år alltmer kunnat konstatera att det 
funnits en kontinuitet i statlig politik snarare än en tydlig kursändring 
i övergången från kolonial till självständig stat. De har ofta beskrivit 
denna politik i termer av en konflikt mellan "folk" och övermakt.13 

1980-talets forskning kom att präglas av samma teoretiska och 
ideologiska nyorientering som sydasienforskningen i stort. Beroende
teorier, som definierade en ojämn och beroende utveckling mellan 
ett centrum (eller en "metropol") och en periferi, användes för att 
förklara relationen mellan kolonialmakter och kolonialiserade regioner 
och den ekonomiska utvecklingen inom dessa. Det gjorde att etabl-

12 Ett liknande nationellt symbolvärde har "Project Tiger" haft under Indira Gandhis 
regeringstid. Projektet som initierades under 1970-talet framställs ofta som en kritik av 
det Brittiska Indien, där tigrarna i det närmaste utrotades. I det självständiga Indien skyddas 
tigrarna genom reservat. Men förvaltningen av dessa reservat kommer ofta i konflikt med 
de människor som bor inom reservaten men har förlorat rätten att använda resurserna 
inom dem, eller de som har blivit tvingade att flytta därifrån. Beppe Karlsson, Contested 
Belonnng. An Indigenous People's Struqvle for Forest and Identity in Sub-Himalayan Bengal 
(Richmond 2000), s. 123-127. 
13 En intressant jämförelse kan göras med en svensk studie av Sverker Sörlin om debatten 
kring Norrland och naturresurser under industrialiseringen. Sverker Sörlin, Framtidslandet. 
Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet (Stockholm 

(1988) 1999). 
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Kolonialmaktens tidiga romantiska syn på "stamfolkens" naturliga liv kom ofta 
i konflikt med de genomgripande förändringar av miljö och livsvillkor som den 
koloniala politiken skapade för dessa människor. Litografi från södra Indien, 
1856. Ur Frederick Price, Ootacamund, a History (1908). 

eringen av den brittiska kolonialmakten sågs som en historiskt genom

gripande förändring: en övergång från en tidigare form av statsskick 
och ekonomi till något nytt och fundamentalt annorlunda. Rama-

chandra Guhas studie från 1983 inspirerade till många nya kritiska 
analyser av den koloniala skogspolitiken. Det arbetet har en mer 

teoretisk prägel, men också i sin empiriska studie av ekologisk föränd-
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ring i Uttarakhands skogar i västra Himalaya, där han analyserar 
sambanden mellan maktstrukturer och sociala protester, dras en skarp 

gräns mellan förkolonial och kolonial maktutövning och skogs

politik.14 

Parallellt med diskussionerna om beroendeteorier utvecklades 
"Subaltern Studies" till ett nytt teoretiskt perspektiv. Det kom som 
en kritik av nationalistisk historieskrivning, vilken sågs som elitistisk 
och ett resultat av den brittiska kolonialmaktens närvaro och inflyt
ande i Indien. Inom Subaltern Studies skrevs historia "underifrån", 
oftast med utgångspunkt i den arbetande befolkningen och inom 
mellanskikten i städer och på landsbygden.15 

Snart publicerades även studier om "stamfolk" inom detta perspek
tiv, det vill säga studier av människor i skogsområdena, som brittiska 
etnologer definierat som "tribes". Här identifierades en relativt 
autonom kultur, där motstånd mot framför allt statlig makt var ett 
viktigt särdrag.16 David Hardimans historiska studie av motståndet 
mot kolonialmakten under tidigt 1900-tal var nyskapande då den 
kombinerade kultur- och identitetsstudier med politisk och eko
nomisk analys. Den beskriver hur stamfolken, eller adivasi (ursprungs
folk) som Hardiman benämner dem, i västra Indien 1922 fick 
befallningar att ändra sina liv av en gudinna som uppenbarade sitt 
budskap genom ett andligt medium. Människors strävan efter att 
uppfylla gudinnans påbud drev dem snabbt in i konflikt med domi
nerande jordägare och spritförsäljare och snart även rakt in i själv
ständighetskampen, då gudinnan befallde dem att följa Mahatma 
Gandhis politiska budskap.17 

^ Guha (1983 a+b); Ramachandra Guha, The Unquiet Woods: Ecological Change and 
Peasant Resistance in the Himalaya (Delhi 1989). 
15 En programförklaring av Subaltern Studies perspektiv ges i den första volymen: Subalt
ern Studies, Vol. 1, Writingon South Asian History and Society, redigerad av Ranajit Guha 
(Delhi 1982), s. 1-8. 
16 Analysen av motstånd bland jordbruksbefolkningen tog stark inspiration av James C. 
Scotts arbeten, framför allt Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance 
(New Haven 1986). 
17 David Hardiman, The Coming of the Devi. Adivasi Assertion in Western India (Delhi 
1987). 
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Hardimans skildring av hur en religiös rörelse omvandlades till en 
politisk kamp för adivasis rättigheter var en del av den nyorientering 
som präglade många antropologiska studier vid den här tiden. 
Etnografiska studier har genomförts i Sydasien sedan tidigt 1800-tal, 
då britterna började etablera en kolonial administration i större skala 
på kontinenten, och otaliga studier av "primitiva raser", "barbarer", 
"vildar" och "stammar" har genomförts sedan dess. Många teoretiska 
nyorienteringar och kritiska utvärderingar har gjorts inom antropo
login under det förra seklet. Den förändring som utmärkte ämnet när 
antropologiska studier blev en del av miljöhistorien rörde den polit
iska analysen. 

Antropologer, som dittills främst studerat stamfolks kulturer i men
ingen riter, beteenden, språk, levnadsmönster, etc., iakttog nu hur 
människor ställde krav på autonomi i kraft av att vara "ursprungs
folk" (indigenous peoplé). Det organiserade motståndet mot staten har 
en lång historia i skogsområdena. Starka politiska och folkliga rörel
ser har rapporterats från olika regioner av den indiska kontinenten 
sedan sent 1700-tal, och regelrätta krig utspelades mot kolonial
maktens arméer, framför allt i östra, centrala och nordöstra Indien.18 

Under 1900-talet har mobiliseringen gradvis ändrat karaktär och ökat 
i omfattning och inflytande när politiska rörelser har krävt olika grad 
av autonomi. År 2000 bidrog konflikterna till att tre nya delstater 
bidades inom den indiska unionen: Uttaranchal, Chhattisgar och 

Jharkhand. 
Protesterna grundar sig främst i motståndet mot att människor 

förlorar kontrollen över mark och resurser i de områden där de lever. 
Skogar huggs ner av den indiska staten och av privata företag, 
utländska företag tillåts köpa upp och utvinna mineraler ur stora 
områden mark som juridiskt sett bara får ägas av stamfolk, floder 
och vattendrag däms upp eller omregleras så att tillgången till vatten 

18 Se Vinita Damodaran, "Indigenous forests. Rights, Discourses and Resistance in 
Chotanagpur, 1860-2002", i Cederlöf & Sivaramakrishnan (eds.) (2004); Amit Prakash, 
Jharkhand. Politics of Development and Identity (New Delhi 2001); Antje Linkenbach, 
Appropriating the Himalayan Forest: Ecology and Resistance in Garhwal (North India), 
habilitationsavhandling, Heidelbergs universitet 2000 (publiceras 2004). 
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minskar och byar läggs under vatten.19 Anspråket på att vara ett 

ursprungsfolk, det vill säga att ha varit den förste att bebo en specifik 

plats och att leva helt beroende av denna plats skulle ge rätten -

äganderätten - till denna plats. Det är ett krav vars juridiska logik 

anfördes redan på tidigt 1800-tal20 och som länkar dessa folk till 

internationella organisationer och diskurser, eftersom kravet har stöd 

i ILOs konvention 169 och FNs Draft Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples. 

Den här situationen har fört antropologiska studier i kontakt med 

statsvetenskap, historia och ekologiska studier eller miljöstudier. 

Antropologer har till och med själva aktivt dragits in i den politiska 

kampen. Pernille Gooch fann snart under sitt fältarbete bland de 

nomadiserande Van Gujjars i västra Himalaya att hennes närvaro 

och frågor drev fram en medvetenhet om ursprungsfolkspolitik och 

medförde nya politiska kontakter för människor i regionen.21 

Miljöhistoriens fokus på människans relation till naturen och 

hennes agerande i den fysiska världen har givit ett stort utrymme för 

sociala, kulturella och politiska studier av "ursprungsfolkens" situa

tion. Den har också lyckats förena postmoderna och postkoloniala 

analyser av konstruktion av identiteter med en detaljerad lokal- och 

regionalhistoria som betonar politiska och ekonomiska analyser (ofta 

sammanfattade som "den nya materialismen"). Den här analysen är 

framträdande i de studier där den postkoloniala kritiken, snarare än 

att vara ett teoretiskt komplex, används som ett kulturanalytiskt an

greppssätt. De människor som av de koloniala och självständiga stat

erna i Sydasien betecknas som "stamfolk" är starkt överrepresenterade 

bland alla de människor som förlorat kontrollen eller tillträdet till 

19 Se Bengt G. Karlsson, "Indigenous Polirics: Community Formation and Indigenous 
Peoples' Struggle for Self-Determination in Northeast India", i Identities, Vol. 8, No. 1 
(2001), s. 7-45; Amita Baviskar, In the Belly of the River: Tribal Conflicts over Develop-
ment in the Narmada Valley (Delhi 1995); Nandini Sundar, Subalterns and Sovereigns. 
An Anthropological History ofBastar, 1854—1996 (New Delhi 1997); Ajay Skaria, Hybrid 
Histories, Forests Frontiers and Wildness in Western India (Delhi 1999). 
20 Se Gunnel Cederlöf, "Narratives of Rights: Codifying People and Land in Early Nine-
teenth-Century Nilgiris" i Environment and History, Vol. 8, No. 3 (2002), s. 319—362. 
21 Pernille Gooch, At the Tail of the Buffalo. Van Gujjar Pastoralists between the Forests 

and the World Arena (Lund 1998). 
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den plats och de resurser de lever av. "Displacement" och "relocation" 

är vanliga ord i rapporteringen från "stamfolksområden". I den post
koloniala analysen diskuteras detta i termer av alienation (främling
skap) och heterogenitet (en motsägelsefull mångfald som uttrycker 
sig i tid och rum) som några av kännetecknen på den "senmoderna" 
tid vi lever i.22 

Som en konsekvens av forskningsfältets ursprung i kritiska studier 
av industrialismens miljöeffekter dominerade länge frågor om för
valtning och reglering av resursutnyttjande. Först under de senaste 
åren har frågor om ägande och rättsuppfattningar blivit en del av 
diskussionerna. Likaså har en förändring märkts i den historiska ana
lysen då allt fler historiker publicerar studier inom forskningsområdet. 
Detta märks dels i de empiriska studierna, där referenserna numera 
som regel leder till primärdokument snarare än till rapporter och 
officiella tidskrifter (gazetteers). Dels avspeglas det i att de längre 
historiska skeendena analyseras empiriskt snarare än att i huvudsak 
vila på teoretiska antaganden. Historikern Sumit Guhas studie, som 
spänner över en mycket lång period (1200-1991), ifrågasätter kolo
nialismens dramatiska inbrott i historien kring 1800. Genom att 
relatera till ett brett källmaterial, inte minst med hänsyn till språk, 
diskuterar Guha en longue durée i indisk miljö- och socialhistoria.23 

Men historiker är inte alltid vana att hamna i centrum för heta 
politiska debatter. Guha vill bevisa att den koloniala etnologins defi
nitioner av "stamfolk" har fixerats till ett slags etnografiska stereotyper 
(Baigas, Todas, Mundas med flera "stammar") som saknar grund i 
äldre dokumentation. Dessa har i sin tur varit den samlande punkten 
för organisationer som ställer politiska krav i kraft av att vara "ur
sprungsfolk". Guhas slutsats blir alltså att krav som baseras på idéer 
om att vara ursprungsfolk saknar faktisk grund. Reaktionerna från 
andra historiker, vilka studerar identitetsformering och kulturell och 
politisk mobilisering bland "stamfolk", har varit häftig. Vinita 
Damodaran menar att Guha skjuter över målet när han drar slutsats-

22 För en introduktion i postkolonial analys, se Bart Moore-Gilberg, Postcolonial Theory. 
Context, Practices, Politics (London och New York 1997). 
23 Sumit Guha, Environment andEthnicity in India, 1200—1991 (Cambridge 1999). 
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er om nutida politisk mobilisering utifrån 1700-talsdokumentation. 

När människor identifierar sig själva som indigenous (ursprungliga) 
eller adivasi ska det förstås i ljuset av sättet på vilket kolonialmakten 
underkuvade ett stort antal grupper och folk. I enighet med Ajay 
Skaria hävdar Damodaran att innebörden av att vara adivasi är att 
dela en erfarenhet av alienation. En sådan självupplevd erfarenhet 
kan inte falsifieras av historisk dokumentation.24 

Forskningsfälten miljöhistoria och politisk ekologi utforskas och 
integreras i snabb takt i Sydasien liksom i andra regioner av världen. 
Metodproblemen är många, eftersom det är ett tvärvetenskapligt fält 
där ekologiska studier, historia, antropologi, geografi, sociologi, filo
sofi, statsvetenskap, botanik och andra discipliner bidrar till debatt
erna. Samtidigt ger just den tvärvetenskapliga karaktären hos ämnet 
en möjlighet att förena de teoretiskt grundade diskussionerna inom 
de olika disciplinerna till en djupare förståelse av komplexa historiska 
processer. Antropologins långa erfarenhet av att studera identitets
bildning och symbolers betydelse för samhällen kan till exempel med 
fördel förenas med statsvetenskapliga och historiska studier av nation
er och nationalstatsprojekt. Jawaharlal Nehru talade om hur Hima
laya och Ganges uttryckte den indiska kontinentens historia i myter, 
civilisation och kultur. Det är värt att minnas att det självständiga 
Indiens främsta emblem och ikon är hämtat från 400-talet f.Kr. i en 
symbol för Ashokas omfattande politiska makt. Tre lejon på en kapi-
täl manifesterar den moderna nationalstaten i kontinentens uråldriga 
landskap. Mer än något annat är miljöhistorien en utmaning - inte 
minst för historiker. 

24 Vinita Damodaran, "Review, S. Guha", i Journal ofPolitical Ecology: Case Studies in History 
and Society, Vol. 7 (2000) (www.library.arizona.edu/ei/ipc/ipeweb.html), Ajay Skaria, Hyb
rid Histories, Forests Frontiers and Wildness in Western India (Delhi 1999), s. 281. 
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