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F em byar, med totalt 33 000 invånare, i delstaten 
Tamil Nadu i Indien är nästan helt beroende av 
fiske på några korallrev i Mannarsundet. Korall-

revens status, och därmed dess fiskproduktion, har dess-
värre försämrats avsevärt de senaste 20–30 åren. Orsa-
kerna är bland annat överfiske och skadliga fiskemeto-
der som trålning och dynamitfiske. Brytning av korall 
för raffinering till kalk och byggnadsmaterial har dess-
utom orsakat stora skador. En studie på 70-talet visade 
att runt 10 000 ton korall bröts varje år i södra Indien. 
Förstörelsen av reven har skapat en nedåtgående spiral, 
då fler och fler fiskemän tagit till mycket skadliga, men 
på kort sikt effektivare, fiskemetoder för att försöka kom-
pensera för de minskande fiskbestånden.

Forskning och utbildning med helhetsgrepp
För att minska trycket på korallreven och för att göra 
fiskebefolkningen mindre beroende av de osäkra fiske-
resurserna startade Suganthi Devadason Marine Re-

search Institute ett forsknings- och utbildningspro-
gram i de fem byarna. Programmet har tagit ett hel-
hetsgrepp på problematiken och har inkluderat upplys-
ningskampanjer för att lära byborna att vårda de mari-
na resurserna och att få fler inkomstkällor för familjer-
na. Man har utbildat ett hundratal kvinnor i krabbupp-
födning, kommersiell produktion av kompostjord och 
livsmedel, samt hur man kan ta tillvara kött från snäck-
or som annars slängs när skalen tas tillvara som kalk-
material eller prydnad. Förutom utbildning och konti-
nuerlig handledning, har man inom programmet till-
handahållit utrustning, byggt komposter, samt ordnat 
pengar från myndigheter till byggnader för krabbupp-
födningen. Detta har kombinerats med restaurering av 
korallrevsområden och övervakning av statusen på rev 
och fiskeresurser.

Kvinnor som målgrupp
När programmet startade var kvinnorna i byarna redan 
organiserade i självhjälpsgrupper, för att med gemen-
sam säkerhet kunna ta riktiga lån och utveckla inkomst-
bringande aktiviteter och därmed slippa ur den onda 
cirkeln med lokala ockrare och skyhöga räntor. Erfa-
renheter visar att självhjälpsgrupper är mycket pålitliga 
låntagare jämfört med andra. Dessutom går överskot-
tet av det kvinnor tjänar i högre grad direkt till hushål-
let och barnens skolgång jämfört med männens inkom-
ster. Kvinnorna i de fem byarna var dock, som på många 
andra håll, begränsade vad gäller utbildning och kun-
skaper om inkomstmöjligheter. Vill man förbättra den 
ekonomiska situationen och minska byarnas känslig-
het för minskade fiskfångster är alltså kvinnorna lämp-
liga målgrupper.

Alternativa inkomstkällor
Krabbuppfödningen går till så att kvinnorna köper små 
simkrabbor, med mjuka skal, av fiskemännen, som an-
nars slänger dessa osäljbara exemplar till fåglarna på 
stranden. Småkrabborna göds upp i bassänger för att 
sedan säljas på den lokala marknaden eller till export. 
De matas med snäckor och sandmaskar från stranden 
intill, vilket gör att odlingarna inte tillför någon extra 
näring till havet.

Kompostjorden tillverkas i förstärkta gropar på bak-

Utveckling och miljövård

Korallreven är hotade på många håll i världen, bland annat av fiske 
och korallbrytning. I södra Indien har ett projekt genomförts för 
att hjälpa lokalbefolkningen att utveckla alternativa inkomstkäl-
lor. Det har, förutom de positiva effekterna på miljön, resulterat 
i minskad fattigdom, höjd utbildningsnivå och ökad demokrati. 
Utveckling och miljövård kan alltså gå hand i hand.

– hand i hand
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gårdarna på ekologiskt vis. Det organiska materialet be-
står av hushållsavfall, kogödsel och växtdelar som samlas 
in i byarna och på stränderna. Maskarna som används 
är av en lokal art som klarar den höga salthalten i det 
vatten som tillförs regelbundet. Jorden säljs sedan med 
framgång till lokala jordbrukare som vill saluföra eko-
logiskt odlade grödor och det finns ofta beställningar 
långt innan jorden är klar att leverera.

Den del av programmet som innebär att producera 
mat av snäckor kan även den komma att bli en inkomst-
källa om den säljs på marknaden, men än så länge utgör 
snäckorna bara en extra proteinkälla i fiskebyarna.

Positiva bieffekter
Upplysningskampanjerna ökade andelen bybor med 
grundläggande kunskap om korallrevens ekologiska 
funktion från 16 procent till närmare 40 procent mel-
lan 2002 och 2004. Detta resulterade också i att kvin-
nor från självhjälpsgrupperna drev miljöfrågorna kraft-
fullt, vilket bland annat bidrog till att stoppa dynamitfis-
ket i ett område och korallbrytningen i ett annat. Upp-
lysningen fick en enorm draghjälp från tsunamin 2004, 
då kustbefolkningen med oönskad tydlighet såg vik-
ten av intakta kustekosystem för att skydda stränderna 
från havets krafter. Korallbrytningen, till exempel, har 
nu upphört nästan helt i området.

En intressant effekt av satsningen på självhjälpgrup-
perna är att kvinnornas status i byarna har höjts avse-
värt, främst genom att de är välorganiserade och affärs-
drivande. Detta har även ökat deras självförtroende. De 
får nu ta del av lokalpolitiska diskussioner och beslut-
fattande. När exempelvis biståndet efter tsunamin dela-
des ut skedde detta med hjälp av kvinnogrupperna. Ef-
ter önskemål från grupperna har vuxenutbildning, som 
att lära sig att läsa, skriva och räkna, påbörjats i några av 
byarna. Hållbar utveckling ingår också som ämne och 
byarna har även fått ett antal datorer. Utbildningen och 
IT-resurserna förbättrar kvinnornas möjligheter att ut-
veckla sig själva och sina verksamheter ytterligare. Även 

en hel del barn som tidigare har varit tvungna att för-
saka skolan för att hjälpa till med fisket deltar i utbild-
ningen, vilket förstås kan bidra till att slussa barnen in 
i andra yrkeskarriärer än fiske.

Artificiella rev byggs
Parallellt med dessa insatser forskas det kring möjlighe-
terna att restaurera delar av korallreven genom transplan-
tering av koraller och utplacering av artificiella rev. Rev 
har byggts inom ett kvadratkilometer stort område. Både 
fiskemän och kvinnor hjälper till i arbetet, vilket natur-
ligtvis fungerar som en form av upplysning och ger en 
direktkontakt med korallerna och ansvarskänsla för re-
ven. Sedan 2002 dokumenterar även en forskningsgrupp 
kontinuerligt statusen på reven i Mannarbukten.

Programmet har visat vad som går att göra och vilka 
svårigheter man kan stöta på och ändå lyckas övervinna. 
Det lyckade utfallet från projektet har medfört att in-
diska myndigheter och större organisationer nu hjälper 
till med att utöka verksamheterna längs delstatskusten. 
Omgivande byar har också på eget initiativ kontaktat 
programmet för att få utbildning i att ta tillvara bland 
annat snäckor, och liksom med krabborna, nyttja de re-
dan uppfiskade resurserna bättre.
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FAKtA om ProgrAmmet
De fem byarna där programmet har genomförts är Tharu-
vaikulam, Vellapatti, Thalamuthu Nagar, Thirespuram 
och Inico Nagar. De är belägna i Tuticorin i delstaten 
Tamil Nadu i södra Indien.

Sughanthi Devadason Marine Research Institute är 
ett marint forskningsinstitut i Tuticorin och är knutet till 
Manonmaniam Sundaranar University. Sedan 2002 har 
institutet drivit programmet i Tuticorin med stöd från 
CORDIO South Asia och senare också från det indiska 
Miljöministeriet och svenska SPIDER.

CORDIO-programmet omfattade i sin helhet 11 länder 
runtom Indiska Oceanen från 1999 till 2007 och stöddes 
främst av Sida, Världsbanken, IUCNs Marina Program, 
Finnida och WWF.

Kvinnor utbildas i krabbuppfödning i Vellapatti.

Korallfragment förbereds för utplacering.
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