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Dövstumma och blinda i Indien. 

Tlabindranath Tagore - den store indiske skal
den - har besökt Sverige samt varit föremål för 
vördnadsfulla.· hed('rsbetygelser. Under sitt besök i 
Stockholm har han hållit ett par föredrag om In
<l ien, om dess kllltur och religion m. m. Hans 
besök har gi Yet vis v�ickt ett visst intresse för det 
avläg5na o�terlandet, och vi äro i tillfälle puhli
cera efterföljande artikel om förhållandena bland 
de dövstumma och blinda i Indien, som säkerligen 
kommer att mottagas med intresse. 

Dövstu rr.skolan i Mysore� 

Det indiska samhället t:iget s:°lrnm sådant känner 
mycket litet om de blinda. och döva, vilkn senare 
ofta kallas stumma. Befolkningens likgiltighet är 
så stor att de sällan komma i beröring med detta 
slags rnänniskor, vilket resulterar i att de senare 
försummas i högsta grad. 

En jämförelse. mellan främmande länder och In
dien visM att i de förra de döva och de blinda 
nästan alla utbildas att bliva nyttiga medborgare, 
under det att i det senare de mestadels äro tiggare 
och till naturen lättjefulla och tjn vak tiga. Deras 
tillstånd i Indien, vare sig det är beroende på dem 
själ va eller på den lyckligare befolkningen, har gjort 
dem till landets olycka. De fresta på den idoga 
befolkningens tålamod och sWra omgivningtnnas 

Dövstumlärareelever i Mysore. 

lugn genom sina regellösa krav på dennas barm
härtighet. Själva deras närvaro anses olycksbådande 
och de få icke uppehålla sig vid de indiska fur
starnas slott. Detta förhållande beror på de ge
mena och fula levnadsvanor, som dessa människor 
hava på grund av bristande uppfostran och brist 
på sociala erforenheter, som hjälpa så väl mannen 
mm kvinnan i deras förhållanden. 

För ett ha.l vt århundrade sedan var ingenting 
känt i Indien om de dövas och de blindas under· 
virning. Till och med i våra dagar anses det. i 
Indien som ett underverk att döva kunna under
visas. Över 90 proc. av den vanliga befolkningen 
i Indien är fullständigt okunnig om att de döva 

El�ver vid dövstumskolan i Mysore. 


