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Hull i gjerdet
Indias grensegjerde til Bangladesh. I år fullfører India stengingen
av grensen til Bangladesh. Med 3286 kilometer er det den
lengste geopolitiske barrieren i verden. Men gjerdet er ikke så
ugjennomtrengelig som inderne tror. Folk, språk, kveg, hvitløk,
sarier, krydder, hostesaft, kjøkkenutstyr og 4000 år med bengalsk
historie passerer daglig gjennom.
Elizabeth Rush
Skribent, medlem av fotobyrået Makoto. I Bangladesh for Le Monde diplomatique.

V

est-Bengal, India. I det fjerne går
to personer langs grensen, den
ene kledd i hvitt, den andre i
oransje. Den første klyver ned
mot vannkanten med hendene utstrakt for
å hjelpe den andre. Sammen vasser de i en
smal kanal med vann til livet mellom lilla
vannhyasinter. 500 meter til venstre står
en del av det berømte grensegjerdet, men
her er det ingenting, bare en skumring som
oppløser alt. De to prikkene klatrer opp på
en sti langs vannkanten langt borte. Med
ett er de vekk i det kuperte terrenget i et
annet land. Reisen koster mellom 500 og
1000 rupier (54–108 kroner) én vei, avhengig av hvor godt man kjenner de korrupte
vaktene.1
«Bangladesh er rett bak der,» sier Shoun
og peker på en rad daddelpalmer. Et smil
lyser opp den unge guttens fine ansiktstrekk.2 «Jeg er stolt over å bo her, hvor jeg
ser to land samtidig.» Det andre landet han
snakker om, var en del av India fram til
1947, da britene besluttet å dele regionen
etter religiøse kriterier: muslimene på én
side (Pakistan) og ikke-muslimene på den
andre (India). En internasjonal grense ble
trukket på halvannen måned tvers gjennom et område som aldri hadde hatt noen
slik grense før. Den kulturelle og økonomiske enheten Bengal ble splittet i to deler:
den indiske delstaten Vest-Bengal og ØstPakistan, som løsrev seg fra Pakistan etter
en uavhengighetskrig i 1971 og tok navnet
Bangladesh. Mens India er i ferd med å
bli en av verdens virkelige stormakter, sliter Bangladesh stadig med grunnleggende
infrastruktur og korrupsjon.
Nasjonalistisk frykt

De 25 siste årene har India investert milliarder av dollar for å bygge verdens lengste
grensesperring. I tillegg bruker det indiske
innenriksdepartementet hvert år 1,3 milliarder til vedlikehold og personell for dette
kostbare og ineffektive forsvarsprosjektet.
Gjerdet blir kalt den moderne tids kinesiske
mur: en hermetisk barriere beregnet på å
holde bangladesherne ute. Men virkeligheten har ikke mye til felles med den offisielle
versjonen. Mange steder er den berømte
muren ikke annet enn noen rader med
piggtråd mellom spredte grenseposter. Den
slutter med jevne mellomrom og dukker
opp igjen lenger borte, åpninger der alt kan
bringes over grensen: bønder som dyrker
dette ingenmannslandet, flyktninger, menneskehandel med kvinner og barn, og smuglervarer for flere hundre millioner dollar

(tilsvarende tre fjerdedeler av den offisielle
handelen mellom India og Bangladesh).
Det indiske parlamentet vedtok å bygge
gjerdet i 1986 for å berolige innbyggerne
i Assam, som var engstelige for at illegal
muslimsk innvandring skulle forstyrre den
religiøse balansen i delstaten. Prosjektet
ble bevilget et relativt beskjedent budsjett
og påbegynt i 1989. Først da det ultrakonservative hindunasjonalistiske Bharatiya
Janata Party (BJP) kom til makten, begynte
«sikringen» av grensen for alvor. BJP blåste
opp tallene for innvandringen fra Bangladesh og hausset opp trusselen om en
muslimsk invasjon for å vinne valget. For
å styrke den nasjonalistiske gløden satte
partiet likhetstegn mellom det muslimske
Bangladesh, arbeidsledigheten og terrorangrepene i India. Da «krigen mot terror» ble
global etter 11. september 2001, begynte
det indiske forsvaret å peke på kjente murer
bygd av andre stormakter, som Israel og
USA, for å forsvare grensegjerdet.
Når jeg spør indere hvorfor muren finnes,
lister de ikke uventet opp en rekke nasjonalistiske redsler: innvandrere stjeler jobber,
flyktninger truer den skjøre etniske og religiøse balansen, internasjonale terrorister kan
bruke Bangladesh som base for selvmordsaksjoner i Mumbai. Men beskytter gjerdet
virkelig landet mot truslene som delingen,
BJP og 11. september har manet fram?
Halvparten av alt

Skur med halmtak omkranser veien langs
grensen. For hver 300. meter er det et nytt
skur og en ny uniformert vakt med pumpehagle på skulderen. Grensestyrken (Border
Security Force, BSF) teller 240 000 mann.
Leirene deres fordeler seg langs en 3000
kilometer lang linje som ble trukket på et
stykke papir for et halvt århundre siden.
«Ingenting passerer grensen, ingen folk,
ingen varer, ingenting,» sier brigader Singh,
som har vært i BSF i 25 år. Innbyggerne forteller derimot en ganske annen historie: En
kveghandler i den lille grensebyen Lagola i
Vest-Bengal anslår at 80 prosent av innbyggerne er involvert i grensehandelen.
Natta kommer fort i tropene og med
mørket kryper en annen verden fram. Plutselig høres det dempede hover. Silhuetter strømmer gjennom treskyggene, lykter
lyser på smale stier. Hver kveld danner
det seg menneskerekker på opptil hundre
personer som transporterer smuglervarer
for millioner av dollar til Bangladesh. Så å
si alle grensevaktene tjener godt på å bistå
det de skulle forhindre.

«India og Bangladesh er som to brødre
som er blitt skilt fra hverandre», forklarer
filmskaperen Supriyo Sen, som opprinnelig er fra Bengal. Dokumentarfilmene hans
fra den indiske grensen har vunnet flere
priser. «Det er mye kjærlighet i broren
din, men forholdet er ikke helt uten hat,»
sier Sen. For et århundre siden var Bengal arnestedet for Indias kulturelle renessanse og landets moderne identitet. Men
den både intellektuelle og økonomiske
blomstringen var avhengig av de to halvdelene. Industrien i kolonihovedstaden
Calcutta (Kolkata) bearbeidet råvarene fra
den fruktbare jorda i dagens Bangladesh.
Da Bengal ble partert, mistet bøndene i øst
ikke bare et marked, men også midlene til
å gjøre råvarene til handelsvarer. Fabrikkene som lagde sekker av juten og tråder
av bomullen, befant seg på den andre
siden av grensen.

Etter delingen sto den nye indiske delstaten Vest-Bengal overfor helt andre problemer: matmangel herjet i Kolkata. På
1960-tallet lanserte India en grønn revolusjon. Irrigasjon i delstatene Bihar, Haryana,
Punjab og Uttar Pradesh gjorde den nordlige delen av landet til et kornkammer. Det
kompenserte for tapet av halve Bengal og
lot India fortsette sin industrielle utvikling.
Mens 18 prosent av den deklarerte
importen til Bangladesh kommer fra India,
kommer bare 0,01 prosent av Indias fra
Bangladesh. Det tidligere Øst-Pakistan har
imidlertid også sine spesialiteter. Den viktigste er verken jute eller bomull, men
giftig gjødsel: anhydrert ammoniakk. Men
selv om landet selger klær og råvarer til
tekstilindustrien i hele verden, kjøper India
praktisk talt ingenting.
Bangladesh trenger det som kommer
fra den andre siden av grensen. Storfeet

Under vann
G

anges-Bramaputra-deltaet er et av verdens mest fruktbare områder. Da India mistet to tredjedeler av elveområdene etter delingen, begynte landet å irrigere delstatene
Bihar, Haryana i Punjab og Uttar Pradesh. I dag tappes
Ganges over kapasiteten, noe som fører til katastrofale tap
av dyrkbar jord nedover i regionen.
Bare åtte kilometer nord for Bangladesh har Farakkademningen i 35 år tvunget storparten av den mektige
Ganges over i Hooghly-elva for å skape en naturlig mudring av havna i Kolkata, hovedstaden i Vest-Bengal. Dette
vanstyrte, overdimensjonerte prosjektet tømmer grunnvannsreservoarene og øker saltinnholdet i jorda i hele det
sørvestlige Bangladesh. Ifølge Joint Rivers Commission, et
felles forvaltningsorgan opprettet i 1972, har demningen
halvert vannføringen i nedre del av Ganges.
Ikke bare har vanningen og avledningen av deler av

Ganges redusert vannmengden for Bangladesh, men overraskende nok har det også ført til flom og erosjon. Elvestrømmen er ikke kraftig nok til å rense vekk sedimenter,
noe som gjør elveløpet uforutsigbart og ødeleggende.
Enkelte mener erosjonen er Bangladesh’ verste svøpe
etter korrupsjonen, på grunn av skadene den påfører hele
landet. Befolkningstettheten og de små høydeforskjellene
gjør Bangladesh ekstra sårbart for vannets luner. En studie utført av Irrigation Support Project for Asia and the
Near East (ISPAN), finansiert av USAID, anslår at 70 000
innbyggere må flykte hvert år fra Ganges-Bramaputrabassenget. Mange flykter til India i håp om et bedre liv.
«Jeg vurderer å dra over til India,» forteller 15-åringen
Faharul. «Der er jorda stabil og mulighetene flere.» I fjor
delte en flom landsbyen hans i to og sendte 600 boliger
ut i elva. Da vannet trakk seg tilbake, var hele området

dekket av et sandlag som gjorde jorda udyrkbar. Bøndene
i Allatoli må nå krysse denne ørkenen for å komme til de
nye parsellene sine, som knapt egner seg til å dyrke linser.
«Farakka har skylden,» sier en gammel landsbyboer som
har opplevd to ødeleggende flomkatastrofer.
Av de 59 store elvene som renner gjennom Bangladesh,
er 44 først innom India. Et stort indisk vannkraftprosjekt
vil demme opp de fire største elvene bare ti kilometer fra
grensa. «Bangladesh er vann, vann er Bangladesh,» sier
bangladeshiske Chowdury Sarwar Jahan, en hydrolog som
har spesialisert seg på grunnvannsrestituering. «Demningen Tipaimukh som skal bygges på elva Barak, vil få like
store skadevirkninger som Farraka. Jeg er redd historien
gjentar seg.» I likhet med det som var tilfellet da Farraka
ble bygd, nekter de indiske myndighetene å konsultere
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nabolandet om prosjektet.

