MEDLEMSBREV 1–4 ÅR 2003

Medlemsbrev nr 1/2003
Kära medlemmar i SFIB!
Med detta brev kommer kallelse till årsmötet, verksamhetsberättelse för 2002 och kassörens rapport samt
revisionsberättelse. Även inbetalningskort för medlemsavgiften 2003 eller för gåva.
På förra årsmötet togs beslut om nytt namn på föreningen, Jagriti Viharas Vänner. Vid detta årsmöte fattas det
definitiva beslutet. En sådan fråga kräver enligt stadgarna beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav
det ena måste vara ett årsmöte.
Dagen före julafton fick vår ordförande Ola Friholt ett telefonsamtal från Sida om att vår ansökan om bidrag
beviljats. Vilken julklapp! Det formella namnet på det nya projektet är "Uppsökande utbildningsinsats"
I tidigare brev har vi kallat det helt familjärt för PAFF, Plan för Aktivering av FotFolk. Det säger vad den nya insatsen
handlar om. Detta är inte ett helt nytt arbete utan en fortsättning på och utveckling av Jagriti Viharas verksamhet, så
att den når flera byar. På nästa sida kan ni se den godkända budgetplanen för två år. (LEO betyder Lokal Enskild
Organisation, alltså Jagriti Vihara.) För att få dessa Sida-pengar måste vi bidra med en egeninsats på 20 %, det vill
säga 41 000 kr för år 2003 och 42 000 kr för år 2004. I Verksamhetsberättelsen skriver Ola initierat och upplysande
om vårt nya Sida-projekt.
Genom mejl och i telefonsamtal med Jaya har vi fått höra att också Jagriti Vihara är drabbat av den stränga kylan i
norra Indien. I mitten av januari var det bara +3° nattetid.
Det senaste Nyhetsbrevet från Jagriti Vihara är daterat 11 december 2002. Det finns inlagt på SFIB:s hemsida i den
engelska originaltexten. (www.go.to/jagritivihara) Brevet ger bland annat en enastående inblick i den mentalitet som
utmärker bykvinnorna. Här delar av brevet på svenska:
Under samexistensens träd framför köket på Jagriti Vihara samlades en dag i början av december Lucy, Rajesh, Sushil,
Suman och kvinnorna från yrkesutbildningscentret. Syftet med samlingen var att diskutera de problem som flera av
kvinnornas självhjälpsgrupper hade stött på, när de sökte lån från de regionala Gramin/landsbygds-bankerna. En
allvarlig diskussion började.
Plötsligt blev vi avbrutna av ljudet av en sång som sjöngs av några barn som lekte under mangoträden bakom köket.
Sången var en välbekant bön. De första orden var ett tilltal till Gud, Modern. Alla de närvarande kvinnorna vände sig
mot barnen och deras ansikten fick ett gladare uttryck. Kanske den här sången gav kvinnorna en känsla av att lyftas
till en behagfullare position i det mansdominerade samhället. Kvinnorna ville sedan uppehålla sig lite vid ordet Moder
och de känslor som väcktes av det.
Efter en liten paus följde en lång diskussion om de byråkratiska knutarna i bankerna. Mötet beslöt att fortsätta
övertyga bankmännen tills de går med på att bevilja de begärda lånen till de i vederbörlig ordning formade
självhjälpsgrupperna av kvinnor.
Brevet visar också att det arbete Sida-bidraget kommer att stödja, redan har påbörjats.
Nu en tid senare kan vi se att de envisa ansträngningarna att övertyga bankmännen har gett resultat. Idag har
åtminstone två av grupperna redan blivit beviljade lån för att starta sin inkomstgenererande verksamhet.
Jagriti Vihara har samtidigt distribuerat broschyrer och bett människor om hjälp att ta följande steg:
1. att organisera möten för ökad medvetenhet kring ämnen som "Brott mot kvinnor", "Mänskliga rättigheter och
kvinnor" osv.
2. att organisera utbildningsaktiviteter för att stärka kvinnor
3. att hjälpa fler och fler unga flickor till skolgång.
Vi i styrelsen önskar er alla hjärtligt välkomna till årsmötet som hålls på Ljungskile folkhögskola lördag 15 mars.
Hoppas många kan komma, så att vi efter årsmötesförhandlingarna också får tillfälle att samtala och gemensamt
komma på idéer om hur vi kan samla pengar till vårt stora, nya och spännande åtagande. Vi visar också den norske
filmaren Trond Bergs aktuella videofilm "Derfor trengs Jagriti Vihara" – Därför behövs JV.
Mycket välkomna!
Ljungskile 17 februari 2003
Inger Dejke

Medlemsbrev nr 2/2003
KäraJagriti Vihara Vän!
Nu har vår förening bytt namn. Det skedde i och med årsmötet 15 mars.
Svenska Föreningen för Indisk Byfolkhögskola, SFIB, har blivit Jagriti Viharas Vänner, JVV, med förklarande rad: Stöd
för Indisk Byutveckling. Där finns bokstäverna SFIB kvar. En ny logo har ritats av Anders Dejke. Vi använder den för
första gången på det här brevomslaget. En vänskap runt jorden!
I SFIB:s arkivförråd finns en affisch från tidiga år i föreningen. Den har en bild av Jayas ansikte och följande text,

som är en god sammanfattning av de 30 åren med SFIB, och som uttrycker inte bara byfolkhögskola utan också
tanken på något större, indisk byutveckling. Vårt nya föreningsnamn rimmar väl med detta.
Jaya S Upadhyay
son till en fattig bonde i Bihar,
norra Indien, fick chansen att
utbilda sig till lärare
Hos Jaya växte en dröm...
Han ville bygga en skola
för de allra fattigaste
– en folkets skola –
som skulle kämpa mot orättvisor,
arbetslöshet, sjukdomar, undernäring,
miljöförstöring...
Pedagogiken skulle bygga på erfarenheter
från svensk folkhögskola.
Genom att tillsammans med byborna
diskutera och planera, bygga och odla,
skulle elever och lärare
förena teoretisk kunskap med
praktiska färdigheter.
... en hjälp till självhjälp ...
Årsmötet
Vi hade ett gott årsmöte i begynnande vårsol över Ljungskile lördagen 15 mars. Du finner protokollet och
förteckningen över nya styrelsen i det här medlemsbrevet.
Brev från Jagriti Vihara 13 mars
Lagom till årsmötet hade vi fått ett brev från våra vänner på Jagriti Vihara daterat 13 mars.
Det innehöll ett varmt tack till medlemmarna i SFIB för stöd och ekonomisk hjälp. Brevet berättade om hagelbyar
som förstört skörden på många åkrar. Också häftiga regn hade demolerat de fattigas lerhus i byar i Ranchi och Latehar
distrikt. Försök gjordes att förmå myndigheterna att starta hjälparbete bland offren för de svåra hagel-och
regnovädren.
Internationella kvinnodagen hade uppmärksammats genom ett informellt möte om hur man ska kunna stödja utsatta
och ekonomiskt pressade kvinnor i området.
Mars är en arbetsam månad på Jagriti Vihara, eftersom den omständliga ekonomiska redovisningen till indiska
myndigheter äger rum då, liksom revideringarna.
Ny folder kommer
Namnändringen till Jagriti Viharas Vänner innebär att vi måste göra en ny folder. Vi ska också göra några förändringar
och tillägg i info-skriften. Det blir inte klart förrän till hösten. Ny postgiroblankett är beställd. Den tar tid på sig. Men
vårt postgironummer är ju detsamma, så vi skickar med den gamla blanketten. Den fungerar.
Pengar, pengar, pengar
Gåvor behövs mer än någonsin för att vi ska kunna betala vår andel av Sida-bidraget. Första delen har vi betalat in, 18
000 kr. Andra delen för år 2003 är 23 000 kr och ska skickas till Sida i juni. Dessutom det vanliga åtagandet som hjälp
till driften av Jagriti Viharas arbete, för närvarande 700 dollar i månaden.
Ett sätt att få in pengar regelbundet är att använda idén att "Adoptera en lärare". Försök att få med vänner och
arbetskamrater. Är ni 20 personer blir det 40 kr/månad, är ni 10 personer blir det 80 kr/månad. Man måste ju inte
vara medlem i JVV för att deltaga. Vi skickar med ett lockande vårgrönt blad om detta.
Utställningen
Vår nya utställning på 12 skärmar har nu visats i Ljungskile, Uddevalla, Falkenberg, Varberg och Billströmska
folkhögskolan (under en internationell temadag). Den fungerar mycket bra som information och bakgrund till föredrag
om Indien och Jagriti Vihara. Försök att komma på någon lämplig offentlig plats i Din omgivning att visa utställningen!
Hör av Dig till Ola Friholt, tel 0304-51215.
Köp filmen om Jagriti Vihara!
Vill du själv veta mer och kunna berätta om Jagriti Vihara så finns nu ett jättebra sätt. Vi har ju fått löfte att använda
den 30 minuter långa filmen "Derfor trengs Jagriti Vihara" av den norske filmaren Trond Berg, "Därför behövs Jagriti
Vihara".
Nu kan Du beställa den och få den kopierad och hemskickad till dig för 55 kr. Det kostar alltså inte mer än en
middag på ett matställe. (Att låna den kostar lika mycket: porto 25 kr + kuvert 5 kr + porto vid återsändning 25 kr.)
Filmen är mycket informativ om allt det arbete som utgår från Jagriti Vihara, inte minst arbetet för kvinnors rätt till
utveckling och möjlighet till inkomster. Dessutom är filmen vacker. Att se den är som att besöka Jagriti Vihara. Filmen
fotograferades förra våren. Huvudperson är en 14-årig skolflicka.
Stort tack till norska stödföreningen Jagrits Venner och filmaren Trond Berg som ger oss chansen att se och använda
filmen.
Norska folkhögskolor har en gemensam biståndsorganisation som kallas Interfolk. Den stöder två projekt i Tredje
världen. Det ena i Afrika, det andra i Indien, nämligen Jagriti Vihara. Därför har filmen nu delats ut som gåva till alla
norska folkhögskolor. I Indien har filmen fått text på hindi för att kunna visas i indisk TV. Också i Indien behövs
nämligen info om Jagriti Vihara i den avlägsna delstaten Jharkhand.
Se filmen Du också! Beställ per telefon 0522-22822 (Inger Dejke) eller mejl: id@oringe.pp.se

Besök Jagriti Vihara
Kanske vill du besöka Jagriti Vihara själv. Ett sätt är att söka till Världens kurs på Ljungskile folkhögskola, en
terminskurs om rättvisa, fred och miljö med 3 veckors resa i Indien, då vi bland annat tillbringar några dagar på Jagriti
Vihara. I höst blir det tionde besöket där. Det kan finnas några platser kvar till höstens kurs. Start 18 augusti. Klicka
på nätet och läs om Världens kurs: www.ljungskile.fhsk.se
Hör av dig omgående om du vill gå kursen! 0522-686900 (Ljungskile folkhögskola) eller 0522-22822 (Inger Dejke,
kursledare)
Norsk-svenskt samarbete
Även norska folkhögskolor har internationella kurser med resa i Indien och besök på Jagriti Vihara. Ringerike
folkehøgskole besökte senast februari 2003 och Sund folkehøgskole november 2002. Även Gaute Gunleiksrud,
kontaktperson för Jagritis Venner, med fru Inger besökte Jagriti Vihara under våren. Han deltog bl.a. – med stor
uppskattning – i ett seminarium om "Självhjälpsgrupper för Kvinnor". Senare i sommar kommer hans rapport från
resan.
Det är roligt att vi nu samarbetar i den svenska och den norska stödföreningen.
När telefonen inte fungerar
Vi uppger telefonnummer till Jagriti Vihara på adresslistan, men det kan vara lönlöst att försöka ringa. Däremot
fungerar mejl-adressen till kontoret i Ranchi. Det är en nyhet som är mycket bra.
Ett mejl från Suman i Ranchi häromdagen ger en liten inblick i hur svårt det är att hålla kontakt också mellan Jagriti
Vihara och dess kontor i Ranchi cirka 5 mil därifrån.
"Telefonen har inte fungerat sedan i början av april. För varje liten sak att uträtta måste man alltså resa med buss
mellan Ranchi och Jagriti Vihara. Men bussen går bara en gång per dygn och mycket ofta har den inte gått alls på
grund av strejker eller gerillan. Dessutom gör den extrema hettan just nu och den politiska oron att varje framsteg går
mycket långsamt."
OBS! Titta nu och då på hemsidan: www.go.to/jagritivihara
Där lägger vi in senaste nytt, till exempel Newsletter från Jagriti Vihara som kom 16 maj.
Hoppet
En poet som är fullt levande i Indien i alla sammanhang är Rabindranath Tagore. Han fick Nobelpriset i litteratur 1913.
Ett litet poem av honom får utgöra sommarhälsningen.
Hoppet
är den fågel
som känner
gryningen
och sjunger
i mörkret.

Ljungskile 18 maj 2003
Varma hälsningar från oss i JVV-styrelsen
genom Inger Dejke

Medlemsbrev nr 3/2003
KäraJagriti Vihara Vän!
I denna mörka tid vill vi fortsätta arbetet för det vi tror på och för en bättre värld. Genom Jagriti Viharas Vänner kan vi
tillsammans hjälpas åt att göra livet bättre för utsatta människor i Jharkhand i Indien.
Nyhetsbrev 28 augusti 2003
Det har kommit ett nyhetsbrev från Jagriti Vihara och som vanligt kan du läsa det i original på engelska på vår
hemsida. Här följer en svensk översättning:
Kära vänner!
Sedan början av april har de flesta av oss ägnat vår tid åt att genomföra den anti-malaria-kampanj som startats av
Jagriti Vihara. Fyra kvalificerade läkare, fem sjuksköterskor och 25 frivilligarbetare har hjälpt oss med lägren för
behandling av svårt malaria-sjuka patienter. Det största lägret, som behandlade ca 250 patienter, organiserades på
Hälsocentret på Jagriti Vihara den 15 augusti. De åtta personer som får utbildning genom vårt nya Sida-stödda "PAFFprojekt" har också medverkat generöst i vår anti-malaria-kampanj.
Sushil och Rajesh har arbetat med att förbereda Watershed Development-program som ska genomföras i fyra
vattenavrinningsområden omfattande tolv avlägsna byar i Latehardistriktet. Kartläggningsarbeten har genomförts,
kartor har ritats och tekniska och finansiella förslag har förberetts. Vi hoppas kunna börja bygga de föreslagna
dammarna i början av oktober.
Det arbete som är knutet till Nari Jagriti Kendras inom "Programmet för att stärka kvinnor" går framåt som vanligt.

En del av undervisningsaktiviteterna i barnskolorna har dock minskat till följd av att några kvinnliga lärare sagt upp sig
efter att ha gift sig och flyttat till sina mäns byar och bostäder. Under ganska lång tid har vi nu letat efter nya kvinnliga
lärare.
Tyvärr måste vi berätta att de flesta medicinalväxterna som växte på fältet intill Sushils hus dog under den svåra
torkan i maj. Vi har ännu en gång börjat sätta ut nya plantor på det lilla fältet framför Miljöcentret. Alla på Jagriti
Vihara hoppas nu att medicinalväxterna ska ta sig och att vårt "Medical Plants Demonstration Scheme" ska lyckas.
Med hälsningar
Jagriti Viharas Nyhets-och Informationsgrupp
Från stöd till samarbete
Styrelsen har ändrat något på orden som förklarar vår förenings namn. Under namnet "Jagriti Viharas Vänner" står nu
Samarbete För Indisk Byutveckling i stället för Stöd För Indisk Byutveckling. Vi har skrivit till Jaya om detta och han
tycker att det är ett mycket bra förtydligande om vad Jagriti Viharas Vänner står för. Det ligger också i linje med
dagens synsätt i biståndsarbete.
Videofillmen om Jagriti Vihara
Ett femtontal medlemmar har redan köpt filmen "Derfor trengs Jagriti Vihara". Det finns fortfarande möjlighet att
göra kopior. Beställ du också och sätt in 75:- på JVV:s postgirokonto 527280-2. Märk talongen "Film".
Ekonomi
Tack för alla gåvor som gör att ekonomin just nu ser ganska bra ut. I slutet av september skickar vi 17000 SEK som
är vårt vanliga stöd till driften för oktober - december. I januari 2004 ska vår egeninsats på 26000 SEK betalas till det
Sida-stödda PAFF-projektet. Som ni förstår kan vi inte slå oss till ro så alla gåvor mottages tacksamt.
Bra tips: Uppvakta på födelsedagen med ett medlemskap i JVV. Vi skickar en vacker korthälsning.
Vår kassör Lena Nyström tror att många medlemmar skulle vilja stödja JVV regelbundet genom att använda
auatogiro. Hon skickar med en anvisning om hur det går till.

•

Man går till banken och får hjälp med uppläggning av automatisk
överföring.

•

Om man gör sina bankaffärer via internet kan man själv lägga upp
automatisk överföring. Det brukar vara ganska enkelt.
Pengarna skall överföras till vårt bankkonto 8368-3 343 318 866-5.

Indienresor
I slutet av september besöks Jagriti Vihara av två av våra medlemmar, makarna Birgitta och Markku Nykänen
(suppleant i styrelsen). Eftersom de flera gånger tidigare besökt och arbetat på Jagriti Vihara hoppas vi på en
intressant och sakkunnig rapport i nästa nyhetsbrev.
Ljungskile folkhögskolas terminskurs "Världens Kurs" besöker i år Jagriti Vihara 1-4 november med Inger Dejke och
Kajsa Perneman som ledare.
Utställningen
Kom ihåg att ni kan rekvirera vår fina utställning om Jagriti Viharas verksamhet och den miljö de verkar i. Ring eller
faxa till Ola Friholt
0304-51215.

Foldern
Ny folder och info-skrift är under utarbetande och väntas bli klara under hösten. Om du behöver material för
information om JVV före nästa utskick så hör av dig till Inger Dejke 0522-22822.
Till sist en fin liten bordsbön som Jaya tycker mcyket om. Den uttrycker ödmjukhet både inför naturen och
människan. Rudolf Steiner har formulerat.

I solljuset mognar
vad jorden oss ger.
Så mognar i gudarnas ljus
människans växande själ.

Varma hälsningar från oss i JVV-styrelsen
Ljungskile 12 september 2003
genom Inger Dejke och Kajsa Perneman

Medlemsbrev nr 4/2003

KäraJagriti Vihara Vän!
Dags för årets sista medlemsbrev som innehåller senaste nytt från Jagriti Vihara, julklappstips, nya foldern,
brevmärken, information från styrelsen och inbetalningskort som gäller årsavgiften för 2004.
Nytt från Jagriti Vihara
Världens kurs från Ljungskile folkhögskola besökte Jagriti Vihara i början av november. Här ger Inger Dejke några
glimtar.
Att hjälpa de tysta höja rösten. Det är en del av Jagriti Viharas arbete som imponerar och inger respekt. Nya foldern
för JVV har en uppräkning av olika verksamheter. Arbete för mänskliga rättigheter är en av punkterna.
Några färska exempel från två byar i Jagriti Viharas närhet belyser detta arbete.
Byn Birsanagar
I den nya byn Birsanagar vid kolgruvorna i Khelari, där det mäktiga kolbolaget CCL (Central Coalmine Limited) lagt
beslag på bybornas mark för att utvidga kolbrytningen, bor 52 familjer.
I sin nya tillvaro kan byborna inte försörja sig på traditionellt vis med kreatur och odling. Varje familj har bara en yta
på 10x10 meter. Där finns 73 barn. Alla föräldrarna är analfabeter, de flesta arbetslösa. Att dricka sprit hjälper
männen att döva tristessen, men hjälper knappast kvinnor och barn.
CCL byggde en skola med två klassrum men avsatte inga pengar till lärarlön och skolböcker. Barnen har ingen vana att
gå i skolan och föräldrarna driver inte på. Jagriti Vihara har anställt lärare. Förhoppningen är att den yngre
generationen ska få ett bättre liv. Och barnen kommer verkligen till skolan. Undervisningen är bra och bedrivs till och
med klass 4. Men skolhuset är så dåligt byggt att det redan är hål i golv och väggar. Miljön för studierna är helt
undermålig.
CCL har låtit gräva en brunn i Birsanagar och förstärka kanten med tegelstenar, men så dåligt att brunnen
kollapsade nu i början av oktober efter bara två år. Sushil fick veta att byborna blivit utan vatten. Han sammankallade
till ett möte där representanter för byborna och ansvariga i CCL träffades. Själv hjälpte han till att föra bybornas talan.
CCL-mannen påpekade att det inte finns någon fond med pengar att laga brunnen för. Först i april 2004 kan brunnen
åtgärdas.
Ska de fördrivna byborna i Birsanagar inte ha något vatten att dricka förrän i april? Sushils röst darrar av ilska. Han
lovar att kalla till möte var fjortonde dag, tills byborna får sin brunn lagad eller en ny med friskt vatten.
Byn Dumaro
I byn Dumaro, en timmes fotvandring från Jagriti Vihara, bor Bonesher, som arresterades av polisen för drygt ett år
sedan. Han gick som pojke i skolan på Jagriti Vihara. Nu är han gift och har två barn.
Polisen påstod att han hade vapen och tillhörde gerillan. Vittnen hade sett vapnen. I tre månader hölls han i
fängelse, innan folk från Jagriti Vihara lyckades få honom fri. Sushil ägnade mycket tid åt att lägga fram hans fall inför
domstolen, som faktiskt tog sig an fallet och fann att vittnesmålen var falska. Bonesher kunde släppas fri.
Nu är han en stark ledare i byrådet i Dumaro och mycket tillgiven Jagriti Vihara. Han kallar Jaya sin farfar. Utan
stödet från Jagriti Vihara hade han aldrig kommit ut ur fängelset. "Vem skulle brytt sig om hans fall och fört hans
talan?" säger Sushil.
Det är Bonesher som först talar när Världens kurs från Ljungskile folkhögskola besöker Dumaro den 3 november.
Många av byns åkrar är gröna, andra nyplöjda och klara för årets andra sådd. Bonesher håller en liten pojke i handen.
Han är påfallande vacker, har vit skjorta och rakat huvud med en liten tofs av några strån mitt på hjässan, en riktig
Gandhi-frisyr.
– Vi har väntat på er. Ni kommer långt ifrån. Välkomna!
Sedan följer en nykomponerad välkomstsång till trumackompanjemang. "Den här byn har jord och vatten, flod, berg
och ett bra klimat. Vi är stolta över den här byn." Så är texten i sammanfattning.
Ytterligare en sång får vi lyssna till. Den lovprisar bevattningsprojektet. "Alla i byn är förenade i detta, det gör livet
lyckligt." Sången avslutats med namnen på alla grödor och frukter. Den starka, vackra rösten kunde göra även en
operasångare avundsjuk.
Vi gäster sitter på sängar utanför vävaren Jharias hus. Framför oss sitter många av männen i byn på indiskt vis
hopvikta utan varken pall eller säng. Alldeles fullt av barn i alla storlekar stirrar på oss vita främlingar.
Vävarens fru Sukri går runt och bjuder alla på chai och kex. Drycken serveras i små muggar av plast – ett exempel på
begynnande välstånd!

Bybor i Domaro tillsammans med Sushil från Jagriti Vihara.
Så småningom vågar några kvinnor ansluta sig till gruppen där i skuggan under träden, granna i rödorange saree.
De går fram till oss svenskar och tar i hand och hälsar innan de sätter sig bakom oss.
En frågestund vidtar. Vi är nyfikna på varandra. Frågor och svar.
– Ni som kommer varje år, ser ni skillnaden? Det är bevattningen (Watershed) som vi gjort. Nu vill vi bygga en bro
över floden. Får vi inte pengar från regeringen till det, så bygger vi ändå.
Till historien hör att byn Dumaro varit mycket fattig. Vid tidigare Världens kurs-besök där, har folk i byn varit skygga
och dragit sig undan. Nu är läget definitivt förändrat. Byborna i Dumaro har månad efter månad till delstatsregeringen
ansökt om pengar för Watershed project. Personer på Jagriti Vihara har hjälpt till att skriva och formulera, och
dessutom bifogat ett extra brev som rekommendation. Under månad efter månad kom inte ens ett svar från
myndigheterna, än mindre pengar.
– Varför är ni bara kvinnor som kommer till oss? (Världens kurs består i höst av 18 tjejer och en kille, förutom Kajsa
och Inger som ledare)
Ja, vad svarar man på det? Flera av männen i samlingen frågar och vi försöker svara.
– Har ni watershed i Sverige?
– Vad odlar ni?
– Har ni korruption i Sverige?
– Nästa år hoppas vi att kvinnorna sitter här med er, säger en av männen, när vi frågar om planerna i Dumaro för

framtiden.
Rajesh översätter åt oss. Kvinnorna förstår naturligtvis direkt vad mannen säger. När vi ska gå tillbaka till Jagriti
Vihara och kvinnorna tar i hand igen, känner vi åter deras hårda, små, arbetsmärkta händer i våra. Det slår oss att
detta, att vi är många kvinnor som kommer till deras by år efter år, kanske rent av stärker dem: Kvinnor är också
viktiga! Kvinnor kan!
Sukri gör ytterligare en runda med kokaren och serverar mera chai i de små plastmuggarna. "En vänlig grönskas rika
dräkt har smyckat dal och ängar" är den avskedssång som vi bjuder på. Hem till Jagriti Vihara vandrar vi fulla av
beundran och glädje över att männen i Dumaro nu kan försörja sig och familjen och få bo kvar i sin by tack vare
bevattningen. Sådan skillnad att som tidigare tvingas söka arbete i en luftförorenad, stökig storstad och sova hemlöst
på en trottoar!
Det är förövrigt vävarens fru Sukri som binder en kvast av strån på framsidan av den nya foldern för JVV.

Vår styrelsemedlem Markku Nykänen och hans fru Birgitta reste i Indien i höstas. De besökte Jagriti Vihara under en
vecka. Här saxar vi några intressanta avsnitt ur Markkus resebrev daterat 19 oktober 2003. Hela resebrevet finns att
läsa på JVV:s hemsida.
Den här gången kom vi till Jagriti i slutet av monsunen. Vi fick höra att regnet hade börjat 6 veckor senare än normalt.
Det hade medfört en del problem för bönderna som hade sått sina grödor tidigt. En del bönder väntade med sådden
tills det började regna och det verkade vara lyckat den här gången. Det visar sig att hela monsunperioden har
förskjutits. Det regnade fortfarande där, när vi lämnade JV och vi har hört att regnet bara fortsatte efter att vi lämnat
Indien. Det innebär ganska goda förutsättningar för normal skörd.
Monsunen är dock mycket nyckfull i Indien. Bara ”ett stenkast” från JV, i norra Bihar, har översvämningar skördat
hundratals människoliv och hela skörden har förstörts. Vi besökte också Solapur i Maharashtra, där vi har arbetat i 2 år
på 70-talet. Där har det i år regnat bara två dagar. Redan nu transporterar tankbilar hushållsvatten till torra byar och
det finns inget hopp om regn före juni nästa år. Man har hyrt amerikanska flygplan för att sprida kemikalier ovanför
molnen för att de ska bilda större vattendroppar, som då faller ned. Det har dock inte gett tillräckliga mängder med
vatten och folk är rädda för kemikalieinnehållet i vattnet.
/... /
Korruptionen är ett gissel i detta samhälle och just Bihar och Jharkhand är de värsta och mest ökända trakterna i
Indien. Vi har hört många fall av tjänstemäns godtycke och utnyttjande av sin makt. Vi kan berätta ett exempel, som
nyligen hänt:
Byn Dumaro ligger några km från JV. Byn har fått ett statligt lönebidrag för att bygga en damm som erosionsskydd,
bevattning och för att öka grundvattnet genom infiltrering. Jobbet var gjort och arbetarna gick till lokalbanken, som
hade fått order att betala ut pengarna från banken i delstatens huvudstad Ranchi. Men några pengar fick männen inte
ut utan att betala 5000 Rs i mutor!
Männen kom till JV och bad om hjälp. Jaya hänvisade männen till Antikorruptionsbyrån i Ranchi. Dit gick de och fick
hjälp. De gick till banken med 5000 Rs i sedlar där siffrorna var uppskrivna för bevis. Mutorna betalades och männen
kom ut från banken med sina löner. Då gick polisen in och tog fast tjänstemannen på bar gärning med bevis som håller
i rätten. Tjänstemannen sitter nu i fängelse och har förlorat jobbet.
/... /
När vi kom till JV hade de varit utan elektricitet i tre veckor. Takpannetillverkningen stod stilla eftersom vibratorn
kräver el. I köket lagades mat i stearinljusets sken. Efter ett par dagar kom spänning i ledningarna, men glödlamporna
gav bara ett svagt mörkrött sken. Spänningen låg kanske vid 50 volt, mot det nominella 250. En ny transformator har
installerats nära JV, men det fattas några bultar och små grejer. De lär inte komma på plats utan att vissa tjänstemän
ska ”smörjas först”. Elverkets tjänsteman kom en kväll och ville ha betalt för strömmen. Jaya frågade honom: ”Ska vi
betala för strömmen som inte strömmar?” Sedan sa han: ”Now we will pay for the darkness.”

Ny folder och infoskrift
Som en julklapp kommer här den guldgula nya foldern. Du får ett exemplar av den, men behöver du flera för att sprida
till vänner och bekanta, så skickar vi gärna.
Infoskriften om Jagriti Vihara skickas gratis till nya medlemmar som introduktion. Nu finns en ny upplaga av denna
från sept. 2003, där även det nya Sida-stödda projektet beskrivs. Om du som gammal medlem inte har fått någon
infoskrift, så skickar vi den gärna gratis. Annars kostar den 10 kr/st.
Hör av dig – om du vill ha foldrar och infoskrifter – till Inger Dejke, id@oringe.pp.se – tel 0522-22822.
Pengar, pengar, pengar
JVV:s ekonomi är under kontroll. Vi har fått ett gott tillskott genom en 60-åring som önskat att vänners och släktingars
uppvaktningar på födelsedagen skulle gå till att stödja Jagriti Vihara. Vi tackar!
Men som vanligt behöver pengar flyta in regelbundet. Vårt bidrag till driften av Jagriti Viharas verksamhet för första
kvartalet 2004 är 2 100 dollar, alltså 700 dollar/månad. Vår kassör Lena Nyström skickar detta före jul. I januari ska vi
betala vår egeninsats på 26 000 kr som gäller det Sida-stödda PAFF-projektet.
Som vanligt skickar vi med ett rött julklappstips. I år får du två kort. Stjärnan är köpt i Indien.
En ytterligare möjlighet att sprida information om JVV är att använda det nya gröna brevmärket. Du kan beställa fler
av oss.

Medlemsavgift
Inom kort är det nytt år 2004. Vi ber dig betala medlemsavgiften så snart som möjligt, om du inte redan gjort det. 100
kr/ 50 kr för studerande, pensionär, arbetslös. 300 kr för organisationer, föreningar och folkhögskolor.
Nästa årsmöte
Redan nu vill vi inbjuda till årsmöte lördag 13 mars på Ljungskile folkhögskola. Motioner behöver vi ha senast en
månad i förväg.
Olas Indienresa
Vi hoppas få Sida-bidrag för fortsatt PAFF-projekt ytterligare två år. En ny ansökan måste göras och en lägesrapport
skickas in till Sida om vad som skett under de två åren som projektet pågått.
I detta syfte reser Ola Friholt till Indien och Jagriti Vihara den 17 mars 2004. Vi har ansökt om ett bidrag från Sida
på16 000 kr. För detta är vår egenavgift 4000 kr.
Med bästa önskningar från JVV-styrelsen om en god jul och ett gott nytt år
Ljungskile 7 december 2003, genom
Inger Dejke Kajsa Perneman

Stäng fönstret

