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Jagriti Vihara genljuder av tjoanden
och skratt. 15 flickor finns sedan dryga
tre veckor här på ettårig skolning (non
formal education).

Nu på eftermiddagen har också ele-
ver från McCluskieganj-skolan kom-
mit hit för att spela volleyboll med
dem. När Ola och jag kom för två
veckor sedan tog flickorna emot med
blommor, mycket blyga leenden och
sänkta huvuden. Idag idel strålande
ansikten, fulla av skratt. En fantastisk
förändring!

Flickorna kommer undantagslöst
från ytterst fattiga förhållanden. De
tillhör olika adivasigrupper med delvis
olika språk. Alla har de tidigare arbetat
i kolgruvan, på byggen, i tegelbruk och
på vägbyggen. De 15 valdes ut av mer
än 100 sökanden...

Nu ståtar de i sina fina uniformer:
oranga blusar och mörkblåa kjolar, vita
sockar och vita tygskor!

Störst glädje utbröt när vi kom från
Ranchi med volleybollnät och bollar.
Inte för att de någonsin hållit i en boll,
men de hade ju sett... Och på
Republic Day den 26.1 gick första
provspelet av stapeln. Sedan har det

gått fort. Varsamt bär de nätet och bol-
larna varje morgon från förrådet som
de ansvarar för. Vi möts på vägen:
Namaste hälsar vi alla med samman-
förda handflator och Hej och Hello
också.

På kvällen sjunger vi för varandra.
De kan nya sånger var kväll som de har
övat på under dagen. Madhu, gift med
Ashok, är deras lärare. Den välutbild-
ade Sushma, Sushils fru, hjälper till på
sin fritid, liksom dottern Neha. Och
Madhus 9 månaders pojke får vara
med hela tiden. Han går från famn till
famn medan undervisningen pågår.
Redan har de skrivit prydligt i sina
skrivböcker. Ashok vet hur man spelar
volleyboll.

När 25 norska ungdomar från
Ringerike folkhøjskole var här blev det
ett härligt utbyte av sånger. Med liv
och lust deltog JVs jäntor i de norska
ringlekerna och lärde sig t o m sjunga
We shall overcome på hindi.

Jag kan inte tänka mig annat än att
detta år blir till det bästa de upplevt i
livet. Och förhoppningsvis kan det
leda dem till ett bättre liv och en bätt-
re och mera medveten framtid.

Flickorna på Jagriti Vihara

Tack för alla gåvor
Nu har flickskolan för analfabeter,
Camp School, kommit igång som
planerat, 8 januari 2008, men utan
statliga pengar. JV förlitar sig på
svenska och norska vänners stöd för
att driva den under ett år.

Vi har fått en noggrann budget
som visar att det behövs 65 000 kr.
Många medlemmar har skickat in
stora och små belopp, så vi har gott
hopp om att kunna klara denna
extra uppgift utöver driftsbidraget
till JV, som vi inte får släppa. Tusen
tack alla trogna och generösa giva-
re! 

Det har också kommit gåvor från
skolor, folkhögskolor, syföreningar,
en fredsförening, operation dags-
verke, uppvaktning på 50-årsdagar,
till minne av bortgångna vänner
osv. Allt är mycket betydelsefullt
och innebär ett viktigt stöd till för-
bättring för många människor. Så
snälla ni, fortsätt att ge!

www.jvv.se

Från Erni Friholt har vi fått en härlig rapport om den nya flickskolan.

Nya medlemmar
Under 2007 blev 30 personer nya
medlemmar i föreningen Jagriti
Viharas Vänner. Ni är hjärtligt väl-
komna. Det är glädjande att för-
eningen växer. Ju fler vi blir, desto
mer kan vi uträtta tillsammans.

Gamla medlemmar
100 kr är medlemsavgiften. Nu är
det hög tid att skicka in den på vårt
nya bankgiro 5649-3034. Som van-
ligt ber vi dig att meddela e-post-
adress – om du inte gjort det tidiga-
re. Och om du ändrat postadress
eller e-postadress, hör av dig till
Inger Dejke, tel:0522-22822 eller
e-post: id@oringe.pp.se

Flickor från ytterst fattiga förhållanden får just nu chansen att studera på Jagriti
Vihara. De bor och äter på skolan. Bilden: Elever från skolan i McCluskieganj.
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På morgonen här i delstaten Jharkhand
skriver vi med stela fingrar. Köldvågen
drar fram över norra Indien. Längst
norrut snöar det. Till och med Bombay
har drabbats. Här på JV fryser vi som
hundar trots tredubbla filtar och lika
många långbyxor och ollar därunder.

Vår självömkan fryser dock inne när
vi betänker hur många som sover på
jordgolv med ett bomullstyg över sina
nakna ben och fötter och en handduk
om huvudet.

Dagligen redovisas i pressen några
hundra ihjälfrusna i de norra delstater-
na. Den verkliga siffran är förstås
mångfaldigt större. De många som
föds, lever och dör utan att någonsin
registreras som medborgare räknas väl
inte nu heller. Ironiskt nog redovisas i
varje val tusentals röstande som redan
avlidit. Deras röster avgavs av seger-
sugna partiarbetare.

Kvinnogrupperna
På Jagriti Vihara, två timmars bilfärd
från Ranchi, fortsätter vi vårt plane-
rande för de närmaste tre åren. De 63
kvinnogrupper vi bidragit till att starta
fram till 2007 är i dag något tiotal fler.

Det är numera en självgående process
med engagerade kvinnor som sparar på
bank för att senare låna ett matchande
belopp för att starta getuppfödning,
tvåltillverkning, fruktodling, tillverk-
ning av mangomarmelad och mycket
annat. Detta ska marknadsföras så för-
delaktigt som möjligt. Kvinnor ska lära
sig resa med sina varor, argumentera
och förhandla på fjärran orter, där pri-
serna år bättre än på deras bymarknad
med utsugande mellanhänder.

Fair Trade
En dag kan vi i Sverige nås av deras
varor, sedan de kvalitetsförbättrats och
kontrollerats efter det internationella
regelverket för Fair Trade. Vi arbetar
på detta, för att skapa en genväg till
rättvis betalning åt så många kollektiva
företag som möjligt.

Medvetna svenskar som genomskå-
dat bluffen med billiga skräpvaror och
som kan betala ett rättvist pris för rik-
tiga varor kommer sakta men säkert att
bidra till urbefolkningarnas rättmätiga
plats i världens utan jämförelse största
demokrati.

Självgående kvinnogrupper
JVV-ordföranden Ola Friholt och hans fru Erni har besökt Jagriti
Vihari under några veckor i januari och februari. Tillsammans
med Jaya och andra ledare har Ola arbetat med en ny ansökan
om Sida-bidrag. Han har skickat ett nyhetsbrev som i sin helhet
kan läsas på hemsidan, www.jvv.se. Här några utdrag:

Årsmötet 15 mars
Rykande färskt från Jagriti Vihara
med nyhemkomna Ola och Erni
Friholt och våra indiska gäster Rajesh
och Suman. Detta är den extra attrak-
tion vi har vid årsmötet på Ljungskile
folkhögskola i år.

Program för dagen:
Lunch kl 12
Årsmötesförhandlingar kl 13
Kaffe med fikabröd kl 14.30
Nytt från Jagriti Vihara kl 15–17
Utställningen om JV i biblioteket.

Tag chansen att vara med på årsmö-
tet och träffa ledarna från Jagriti
Vihara! Och de vill träffa oss!

Lunchen kostar 65 kr. Möjlighet till
övernattning finns i 2-bäddsrum, kos-
tar 250 kr. Stadig frukost serveras
söndag morgon för 55 kr.

Anmäl deltagande senast 7 mars till
Inger Dejke, tel 0522-22822, 
e-post id@oringe.pp.se

Från 23 februari och en månad framåt
är våra vänner från JV på Sverige- och
Norgebesök. Först reser de till
Stockholm, beser staden och besöker
Sida och Forum Syd.

I Göteborg studerar de särskilt soli-
darisk handel och arbetet med Fair
Trade.

Under en vecka i Norge besöker de
Ringerike folkhøjskole och några andra
folkhögskolor som stöder JV. Även i
Norges huvudstad hinner de vara turis-
ter i någon mån.

Sedan är det dags för JVV-årsmötet
i Ljungskile och i påskveckan några
dagar bland studerande och personal
på folkhögskolan, innan flyget 22 mars
för dem hem till Indien igen, förhopp-
ningsvis fulla av goda intryck.

Resplan för Rajesh och Suman

Rajesh och Suman från Jagriti Vihara
besöker Sverige och Norge i februari
och mars. Bland annat är de med på
JVV:s årsmöte lördag 15 mars.

Tillverkning av mattor i byn Dumaro.

Ansvariga för JVV:s medlemsbrev:
Inger Dejke och Kajsa Perneman
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Vi fyra Indienresenärer, Erni och jag,
Rajesh och Suman, landade på Land-
vetter den 21 februari och for direkt
till Stocken på Orust. De indiska gäs-
terna installerade sig i vår övervåning
för att vila ut efter en häftig vecka i
Chennai, på vägen. Men redan nästa
dag kom stormen med 36 sekundme-
ter och vågor över bryggan och in i käl-
laren. Stor dramatik.

Vi pustade ut nästa dag och sen i väg
till Stockholm. Där besökte vi stiftel-
sen för Rättvisemärkning av solidarisk
import och fick ett informativt samtal.
Samma sak på Forum Syd, som finan-
sierat uppbyggnaden av våra byprojekt
sex år i rad.

Vidare till Emmaus återbruksaffär,
där de båda botaniserade med tanke
på sina vänner hemma. Att komma

med rupier till Sverige är ju en
extremt hopplös situation – en rupie
är 16 öre.

Nationalmuseum, Riksdagshuset,
Kulturhuset, Stadshuset, skidtävling
runt slottet och mycket annat gav en
bild av vår huvudstad innan färden
gick tillbaka till Orust och sen till
Göteborg. Där gjordes givande besök
hos Fair Tradeimportörerna Sackeus
och The House of Fair Trade, förutom
hos Alternativ Handel, Emmaus och
kooperativa butiken Fram.

Vi såg Botaniskas exotiska växthus,
Götaplatsen, Stadsbiblioteket och
mycket annat, vilket allt avslutades
med pampig demonstration på
Internationella kvinnodagen, följd av
stort seminarium på Världskultur-
muséet.

»»Vi har varit på turné«

www.jvv.se

Ola Friholt berättar om Rajesh och Suman på Norden-turné.

Suman och Rajesh besöker Stocken på Orust. I bakgrunden Ola Friholt. 
Foto: Erni Friholt

Planering för nytt
Sida-bidrag

Ola Friholt har återigen tagit itu
med en ansökan om Sida-bidrag 
för ytterligare tre år, perioden
2009–2011. Under det fyra veckor
långa besöket på Jagriti Vihara i
vintras satt Ola och personer i led-
ningen för Jagriti Vihara i den osed-
vanliga kylan och drog upp riktlin-
jerna för det fortsatta arbetet.

Bland annat ingår träning i biolo-
giskt jordbruk, gatuteater, mark-
nadsföringens praktik och juridik
samt tillämpning av fair trade. Det
interkulturella arbetet för att före-
bygga konflikter ska fortgå.
Publicering av skrifter och inköp av
en liten fyrhjuling och en motorcy-
kel för att nå de avlägsna byarna
med produktidéer. Dataträning för
aktiva bykvinnor. Medel för repara-
tion av ett befintligt hus på Jagriti
Vihara för att skapa ett idécentrum
för produkter, för fair trade och för
att befästa ursprungsfolkens kultur
som är grunden för deras självkänsla.

Det är ett mångsidigt formulär
med 87 frågor som ska besvaras
utförligt. Ansökan inlämnas senast
1 augusti. Vi hoppas få fortsatt
Sida-stöd – 1 200 000 kr för de tre
åren.

Forts. nästa sida
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Ansvariga för JVV:s medlemsbrev:
Inger Dejke och Kajsa Perneman

Efter en rundresa till Orusts fiske-
lägen och leende inland och till
Havets Hus i Lysekil bar det av till
Norge och fyra dagar på Hallingdals
och Ringerikes folkhögskolor, där
basen för den norska stödföreningen
finns. Där fick de två också uppleva
halvmeterdjup snö och ett storslaget
landskap.

Tillbakaresan gick till Ljungskile
med inkvartering på folkhögskolan,
årsmöte med Jagriti Viharas Vänner
och fyra dagars vistelse under samtal

med eleverna, möten med styrelse-
medlemmar och vandring i höglänt
och skogig natur.

De sista två dagarna summerade vi
allt, diskuterade fortsatta projektakti-
viteter och löste packningsproblem
innan avfärden till Landvetter kl 4 en
söndagsmorgon för återresan till
Kolkata och tåget hem till Ranchi och
den invanda verkligheten.

Vi hade en fin månad med Rajesh
och Suman. Och vi känner att det var
ömsesidigt.

Ola Friholt

Utanför Emmaus affär.
Foto: Erni Friholt

Årsrapporten för 2007 från Jagriti
Vihara visar hur arbetet som stötts av
Sida utfallit. Läs den på hemsidan.
André Rodin har översatt till svenska.
Några klipp:

Korta teaterpjäser har satts upp och
spelats för att tydliggöra situationen
för de fattiga på landsbygden och kvin-
nor som är analfabeter. Syftet är att
påverka attityden i relationen mellan
män och kvinnor, ge kraft att proteste-
ra mot förtryck och orättvisor, skapa
social harmoni trots olikheter och
utveckla bybornas estetiska förmåga.

För att undvika mellanhänder som
exploaterar de fattiga jordarbetarnas
arbete, anknyter de gärna till Jagriti
Vihara. Kurser för kvinnor i själv-
hjälpsgrupper: tillverka nya varor, för-

bättra kvalitet och utseende för att
kunna konkurrera, iaktta god hygien
vid produktion av matvaror.

Trots den väpnade konflikten i
området har starten på projekten varit

fram-
gångsrik.
Men de
måste
fullföljas.
Kulturell
föränd-
ring krä-
ver upp-
repade
försök
och stort
tålamod.

Kulturaktiviteter och marknadsföring

Vi har… forts.

NYTT
En nyhet för nästa år är familjemed-
lemskap i JVV för 150 kr.

Glädjande nog är det många med-
lemmar som skickar in gåvor. Nu är
det bankgiro som gäller: 5649-3034.
Kassören Lena Nyström låter hälsa att
många inbetalningar saknar namn för
avsändare. Kom ihåg att skriva namn
och adress, ev mejladress. Tack!

De femton arbetande flickor som fått
en chans till grundskoleutbildning är
lyckliga och gläder sig åt sina studier.
Kursen är en framgång.

Delstaten Jharkhand har fått en
extremt het sommar i år. Tempera-
turen är på väg uppåt och har passerat
43 grader Celsius.

Den heta vinden har redan dödat
många. Grundvattennivån har sjunkit
mer än tre meter. Det råder brist på
dricksvatten och vatten för odling. I ett
sådant läge borde vi satsa på att inrät-
ta fler vattenhushållningsanläggningar
överallt i regionen.

Vi höll ett möte med byborna kring
denna fråga. De är alla djupt oroade

över läget och har gemensamt beslutat
följande:

a. spara vatten,
b. plantera fler träd,
c. stoppa den illegala skogsskövling 

som pågår,
d. öka medvetenheten hos folket,
e. bygga fler dammar för regn-

vatten.
Som ett led i vårt ständiga arbete på

att utveckla jordbruket i regionen har
vi nu installerat fyra nya dieselpump-
anläggningar som lyfter flodvatten till
åkrarna i fyra olika avrinningsområden.

Matpriserna har rakat i höjden.
Inflationen är den högsta på tre och ett
halvt år. Det är mycket svårt för van-

ligt folk att köpa ris, grönsaker, linser
och bönor, matolja, vete och andra
matvaror. Byborna i vårt område har
bett oss starta ett ”food-for work”-pro-
jekt. Vi vill också hjälpa dem, men vår
ekonomi tillåter oss inte att starta
detta på egen hand. Vi borde tänka
igenom möjligheterna tillsammans
med andra organisationer.

På Jagriti Vihara har vi genomfört
ett träningsprogram i produktion och
marknadsföring för kvinnogrupperna i
vårt område. Och allt övrigt arbete
förlöper planenligt.

Med tack till er alla 
från Jagriti Viharas informationsgrupp.

Nyhetsbrev från Jagriti Vihara 5 maj 2008

Med i detta brev finns Protokollet
från JVV-årsmötet 15 mars 2008
och adresslista för JVV-kontakter.

Foto: Erni Friholt
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När Jaya ringde i mitten av augusti sa
han att det var svårt att besöka huvud-
staden Ranchi. Vattnet av monsunreg-
nen stod högt på gatorna och politiska
demonstrationer och strejker block-

erade gatorna. Sedan dess
är nyheterna om över-
svämningar i grannstaten
Bihar förskräckande.
Dessutom har det bildats
en ny insatsstyrka i Indien
för att bekämpa gerillarö-
relserna. Det kan på sikt
innebära svårigheter för
arbetet som utgår från
Jagriti Vihara, eftersom
gerillan är aktiv och fram-
gångsrikt bekämpar polis-
styrkorna i den trakten.
Men dess idéinnehåll kan

numera ifrågasättas. Våra vänner på
Jagriti Vihara inbjuder oss att med
mod och hopp tillsammans försöka
lösa alla dessa problem.

Under oktober gör Sushil en turné i Norge
och  Sverige och besöker flera folkhög-
skolor. Sushil är en av ledarna för Jagriti
Vihara. Det är en glädje att han nu kan få
hälsa på vänner i Skandinavien och besö-

ka stödjande skolor. I Sverige stannar han
en dryg vecka och besöker Ljungskile
och Kalix/Töre. Även ”Fair Trade-studie-
besök” i Göteborg och Hjo tillsammans
med JVV-ordf. Ola Friholt.

September 2008

Hemsidan på
engelska

Nu finns JVV:s hemsida också i en
version med engelsk text. Det ger fler
möjligheter att nå ut med information
om det arbete som Jagriti Vihara
utför. Vi kan hänvisa internationella
vänner till www.jvv.se/eng/, och de
kan läsa – inte bara bilderna som tidi-
gare. Det känns också bra att våra
vänner i ledningen för Jagriti Vihara i
Indien kan läsa hemsidans text om
deras arbete – och vårt. Stort tack till
Margareta Boström, JVV-medlem i
Ljungskile, som översatt.

Valberedningen
Det är en plats vakant i valberedning-
en i JVV. Vill du hjälpa till att föreslå
personer till styrelsen? Kanske vill du
själv vara med i styrelsen för JVV? På
sikt vill vi föryngra den. Hör av dig! I
nästa brev kommer en beskrivning av
vad styrelsearbetet innebär, så du bätt-
re vet vad du kan ge dig in i. Det är en
intressant utmaning att på olika sätt
arbeta för Jagriti Vihara.

Sushil besöker Norge och Sverige

Regn, regn och gerilla

Sushil är en av ledarna på Jagriti Vihara. Här fotograferad vid skolbyggnaden.

Trafiken är vanligtvis mycket hektisk i Ranchi.

Det här ska bli ett mangoträd.
Skolflickorna på JV satte många
plantor i somras.



Ansvariga för JVV:s medlemsbrev:
Inger Dejke och Kajsa Perneman

OBS! Från 1 januari 2009 finns
endast bankgiro för JVV.
Bankgironr: 5649-3034

JVV:s medlemsbrev september 2008

ienlighet med vår projektplan har
utbildning av självhjälpsgrupper av
kvinnor, med hänsyn taget till de

multikulturella förhållandena i
Jharkhand, ägt rum på Jagriti Vihara
samt i några av de byar i området där
vi arbetar. Särskilt de kulturella insla-
gen blev mycket uppskattade av
byborna. Efter att de hört talas om
dessa intressanta och lärorika utbild-
ningsprogram, fick Jagriti Vihara besök
av flera andra grupper som undrade
om liknande program inte kunde orga-
niseras också i deras byar. Som ett svar
på detta har vi inkluderat ytterligare
några byar i vårt kulturella program.
Dock har de häftiga regnen under
nuvarande monsun omöjliggjort resor

till flera av dessa byar, som saknar
ordentlig väg eller byggnader med tak.

Volleyboll 
De femton flickor som nu studerar
och bor på Jagriti Vihara har med
entusiasm deltagit i trädplantering och
grävningsarbete på området. Några av
flickorna blev förkylda och sjuka efter-
åt eftersom de arbetade ute i regnet,
men nu är de alla friska. Flickorna vän-
tar nu på besök från de svenska och
norska grupperna, och på att få spela
volleyboll med dem. De önskar också
att få lyssna till CD-skivor med sånger
sjungna av barn från Sverige och
Norge.

Ungefär sjuttio pojkar och flickor,

uttagna av Jharkhands Volleyboll-
förbund, har under sex veckors tid
bott på Jagriti Vihara där de deltagit i
träningsläger. Medan Jagriti Vihara
stod för boendet, betalade Volleyboll-
förbundet för deras mat. Vi är mycket
nöjda med att på detta sätt ha kunnat
bidra till ungdomars idrottsmöjlighe-
ter, särskilt för flickor.

Prisökningar 
Jharkhands minoritetsregering har
avsatts. Chefsministern har avgått och
en ny regering kommer nu att sättas
samman från samma politiska parti-
koalition. Folk i Jharkhand är desillu-
sionerade på grund av vad deras poli-
tiska representanter har presterat.
Priserna på dagligvaror, inklusive mat,
är mycket höga och inflationsnivån är
nu över 12%. Prisökningarna är
bekymmersamma eftersom olika sjuk-
domar, som främst är orsakade av
undernäring, nu sprids bland de fattiga
på landsbygden.

Låt oss hålla samman och arbeta till-
sammans för att kunna möta proble-
men med hopp och tillförsikt.

Hälsningar från Jagriti Viharas
informationsgrupp 2008-08-26.

Översättning: André Rodin

NYHETSBREV FRÅN JAGRITI VIHARA

Att byråkratiseringen fortskrider och
växer vad gäller bistånd är vår ordf.
Ola Friholt mer än medveten om. De
30 miljarder SEK som fördelas från
Sverige skickas inte ut hur som helst.
Den 1 aug inlämnades ansökan från
JVV till Forum Syd om fortsatt Sida-
bidrag för tre år. Ola hade då arbetat
heltid flera månader med att ta fram
uppgifter, tidvis tillsammans med leda-
re för Jagriti Vihara, för att besvara de
87 frågorna i formuläret för ansökan.
Ändå kom krav på komplettering vad
gäller genusanalys och indikatorer på
uppfyllande av målen. Den 2 sept
inlämnades denna.

I nästa medlemsbrev kan vi tala om
huruvida ansökan beviljades. I vilket
fall som helst måste då slutrapporten

skrivas för det nu pågående arbetet
som stöds av nuvarande 2-åriga Sida-
bidrag.

Och vi som trodde att Forum Syd
kände oss efter 20 år av samarbete,
men det är väl Riksrevisionsverket
som trycker på... För de större organi-
sationerna är inte all denna pappersex-
ercis något stort problem, eftersom de
har anställd personal för denna. Heder
och tack till Ola Friholt som arbetar så
ideellt och kunnigt med allt detta!

Svenskar 
på Jagriti Vihara
Som vanligt besöker Världens kurs
från Ljungskile folkhögskola Jagriti
Vihara några dagar i början av novem-
ber. Det är en grupp på 21 personer.
Även en mindre studiegrupp kommer
till centret i november med JVV-med-
lemmarna Birgitta och Markku
Nykänen som ledare. Markku stannar
sedan i Indien och arbetar en månad i
Mekaniska verkstaden på Jagriti
Vihara. Inger och Anders Dejke besö-
ker också JV några veckor i november
för att dokumentera och arbeta med
praktiska uppgifter som volontärer.

AAnnssöökkaann oomm SSiiddaa--bbiiddrraagg

JVV:s ordförande Ola Friholt arbetar 
på heltid med att tillfredsställa 

Sidas papperskrav. 

Flickorna
som nu
studerar
på Jagriti
Vihara
spelar
gärna
volleyboll.
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Annie Joseph
I november fick JV besök av Annie
Joseph, grundare av kvinnocentret
Ankur Kala i Kolkata. Det har varit
planerat länge och tänkt som ett
stöd i arbetet för marknadsföring av
självhjälpsgruppernas produkter. 
Annie kom tillsammans med

Kiran som arbetar med batik och
Asmat som leder sömnadsarbete.
Två kvinnogrupper, som arbetar
med klädsömnad i byn Birsanagar
nära kolgruvan, var inbjudna till ett
möte 22 november. Ett 20-tal unga
kvinnor kom, vackra i sina bästa klä-
der, några med småbarn på armen. 
Med största intresse tog de del av

erfarenheter och tips som Kolkata-
borna delade med sig av. Nya idéer
som de vill pröva är att sy kassar och
göra gratulationskort med tygtryck
på. Ledarna för självhjälpsgrupper-
na visade stolta upp två pärmar
med modeller i miniformat av klä-
desplagg som de syr och säljer på
marknaden. 
Detta var första steget i ett sam-

arbete som förhoppningsvis kom-
mer igång och innebär workshop på
JV med olika tekniker att trycka,
kurser om kvalitet och marknadsfö-
ring, studiebesök med övernattning
i Kolkata för kvinnor från JV osv. 

Inbjudan hade gått ut till lärarna i ett
stort område. Sushil hade gjort flera
resor för att organisera. Han sågs
många dagar gå runt och prata på de
ställen på JV där mobiltelefonen har
täckning. Kanske skulle 100 lärare
komma, bland dem åtminstone 1/5
kvinnor. Lokalen städades och pryddes
med växter och stora planscher om
JV:s olika verksamheter. Högtalar -
anläggning installerades. Stolar och
bänkar ställdes i rader. 

Hedersgäster
När dagen kom var spänningen stor. Vi
tre svenska volontärer, Markku, Inger
och Anders, var hedersgäster, blev
prydda med blomkransar om halsen
och placerade vid honnörsbord bred-
vid Jayaji, regeringens representant
och ordföranden i lärarförbundet.
Sushil hälsade välkommen och var en
charmant konferencier. Mötet inleddes
med högtidlig ljuständning och frimo-
dig och stark sång av skolflickorna.
Sedan vidtog en lång rad anföranden,  
2 ½ timme utan rast, och ingen tycktes
somna eller ens gäspa. Nära 200 lärare
hade kommit!
Att träffas och utbyta erfarenheter

och bli eniga i krav gentemot regering-
en som har att tillhandahålla läroböck-
er, men som inte kommer i tid, var vik-
tigt på mötet. 
Med stor entusiasm anknöt talare

efter talare till JV:s värderingar som
framgick av väggtavlorna.  De uttryck-

te också glädje över det internationella
inslaget, alltså vi svenskar, som också är
lärare och fick delge den stora publi-
ken några av våra pedagogiska erfaren-
heter.

En lärandets guru 
Jaya tolkade till hindi. Vid hans eget
anförande var koncentrationen på
helspänn. En lärandets guru talade.
Hur det sedan gick till att alla fick god
middag med många maträtter är en
gåta. Heder åt kökspersonalen med
Ashok i spetsen. 

Lärarmöte på Jagriti Vihara
Lärarfortbildning är en viktig del av det skolarbete JV står för.
Måndagen 1 december hölls ett lärarmöte i den stora samlings -
salen.

Många kvinnliga lärare deltog i lärarmötet, även om de manliga var i majoritet.

Annie Joseph, Kiran och Asmat från
kvinnocentret Ankur Kala i Kolkata.



För ett år sedan bad vi JVV-
medlemmarna om gåvor för
att en flickskola, »Camp
School« för analfabeter skulle
kunna starta på Jagriti Vihara.
Stort tack för allt stöd! Nu har
15 flickor från mycket fattiga
familjer som inte haft chansen
att gå i skolan tidigare, trots
att de är i åldern 9–14 år, bott
och studerat på Jagriti Vihara
ett helt år. De har utvecklats
fantastiskt mycket. Med stor
iver övar de sig i att läsa och skriva på
hindi och att räkna, för några också
engelska språket. Extra svårt för då
måste de använda ett annat alfabet.

Flickorna sjunger gärna
Flickorna arbetar självständigt på olika
nivåer efter sina förutsättningar.
Lärarinnan Madhu går omkring och
hjälper eleverna. Hennes lille 2-årige
son finns med och skapar hemkänsla
för flickorna. De är vana att bära
omkring på småsyskon. Allt som oftast
sjunger de en sång. De hittar också på
text själva allt efter behov. De lär sig

mycket nyttigt för livet på ett infor-
mellt sätt, t.ex. genom att hjälpa till i
köket och i trädgården. På rasterna
sparkar de fotboll barfota eller spelar
volleyboll. Aldrig något bråk mellan
dem. På internatet sköter de sig själva.
De äldre hjälper de yngre och tröstar
om det behövs. Den sprudlande flick-
gruppen är en glädje och inspiration
också för dem som bor och arbetar på
JV. »Vi behöver varandra«, som Jaya
uttrycker det.
Nu när skolåret är över funderar

man på fortsättningen. Flickorna vill
för allt i världen fortsätta. Kanske går
det att göra ett andra år då de också lär
sig något hantverk, som sömnad.
Symaskiner finns redan på JV. Några
flickor som gjort stora framsteg i studi-
erna kanske kan lotsas in i klasser i sko-
lan som JV driver i McCluskieganj. Då
kan de bo och äta på JV och gå där-
ifrån till skolan dagligen 2–3 km.
Redan finns två flickor från förra
»camp school« som är inackorderade
på JV och nu går i högstadiet. 

»Bridge school«
Förövrigt kallas den här skolformen för
flickor som missat skolgången för
»bridge school«, alltså en bro mellan
barnarbete och skola och vidare till
fortsatt skolgång. Låter fint: en
skolbro! Det är vad hela JV arbetar
med – en bro till ett bättre liv både för
de vuxna i byarna och för barnen, inte
minst flickorna.
Eller ska JV ta in en ny grupp på

15–20 flickor, fattiga, analfabeter som
då befrias från slavliknande arbete? Är
det orättvist att de som redan fått ett
år ska få ännu mer? Ännu har inget
bestämts. Och beslutsvåndan är stor

hos ledningen. Allt hänger dessutom
på om det finns pengar för den här
skolan. Det självklara vore att staten
betalade. Det är ju allmän skolplikt i
Indien och de senaste åren har det fak-
tiskt byggts en mängd nya skolor på
landsbygden med hjälp av lån från
Världsbanken. Allt fler småbarn börjar
nu i skolan. De ska också få ett mål
mat om dagen, vilket är ett lockande
erbjudande för fattiga familjer. Men
ett stort problem är att det inte finns
lärare för de nya skolorna, påpekar
Jaya. Så undervisningen blir lidande.

Volleyboll
Ungdomar, både pojkar och flickor,
som spelar volleyboll har tränat och
bott på JV några veckor under hösten
och även tidigare år. Den sporten är
stor i området. Och regeringen vill
starta en volleybollskola. Sedan ett år
har JV många gånger uppvaktat del-
statsregeringen med en skrivelse om
att bli godkänd som en sådan, eftersom
det finns gott om lokaler, bollplan och
erfarenheter på JV. I så fall skulle sta-
ten betala mat, kanske lärare, kanske
också något annat. Tanken är att upp-
muntra adivasi-flickor som har ett
brinnande intresse att få utöva sporten
och samtidigt gå i skola, antingen på
JV eller i McCluskiganj. Men tjänste-
männen arbetar långsamt och vill ha
pengar under bordet för att skriva på
papper. Så utgången är oviss.

Kära JVV-medlemmar! Hur det än blir,
så behövs extra pengar till JV för att
våga satsa på skolbron. Låt en julklapp
i år bli en liten bit av skolbron, så några
fattiga och missgynnade flickor kan få
gå på den. Det gör skillnad…

Camp 
School

Det är en ambitiös grupp flickor som nu studerar på Jagriti Vihara.

Med tvåårig son på armen går läraren
Madhu omkring och hjälper eleverna.
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Balchand Bhagat
finns inte mer.
Han avled 10
oktober 2008.
Men hans minne
lever alltid i mitt
hjärta och i mitt
sinne.
Han var en

mycket hängi-
ven ordförande i
Jagriti Vihara-
styrelsen. Han
var en märkvär-
dig miljövän och
jordbrukare, en
mycket vidsynt
människa, som
inte gjorde
åtskillnad på
folk. Han var
emot diskrimi-

nering av människor av olika kast, folk-
grupp eller religion. 
Själv var han adivasi och hörde till

gruppen Oráon bland ursprungsfolk.
Han var vegetarian, nyttjade aldrig
alkohol och arbetade för ickevåld. Han
hade mycket lite utbildning, var själv-
lärd och mycket klok. Han hade svårt
att läsa böcker, men han skrev glatt sitt
namn och var alltid vänlig. 
Han ville hela tiden vara andra till

hjälp. Innan han lämnade kroppen var
han så bekymrad över människor i
byarna som han lovat hjälpa. Han
nämnde några som hans anhöriga
sedan kom ihåg.
Jag tröstar mig själv med att jag fick

tillfälle att offra mina tårar för honom
vid hans minnesmöte, dit så många
bybor kom för att hedra honom.

Jaya

Den störste kämpen för Jagriti Vihara i
Norge, Gaute Gunleiksrud, avled
också i oktober. Han hade kontakter
med hela folkhögskolevärlden i Norge,
själv lärare och präst. Efter många
resor till Jagriti Vihara och stort intres-
se för kultur, religion och språk var han
något av expert på byutvecklingsfrå-
gor. Han kunde även hålla uppskattade
tal på hindi vid besök i byarna. 
Trots det handikapp han ådrog sig

för tio år sedan, som gjorde honom
delvis bunden till rullstol, fortsatte han
oförtrutet att besöka Jagriti Vihara,
skriva artiklar, agitera, ansöka om
bidrag från Norad (Sidas motsvarighet
i Norge) och på olika sätt stötta och
uppmuntra ledningen på Jagriti
Vihara. Vi i svenska vänföreningen

JVV inspirerades av hans entusiasm
och vill uttrycka vårt tack för hans
stora insatser.

Inger Dejke

Balchand Bhagat

Balchand Bhagat

Gaute

Gaute
Gunleiksrud

JVV:s valbered-
ning och styrelse

Den vakanta platsen i valbered-
ningen är ännu inte tillsatt. Hör av
dig om du vill hjälpa till! På sikt
tänker vi förnya och föryngra sty-
relsen. Du som vill engagera dig
lite extra för Jagriti Vihara har ett
gyllene tillfälle att få arbeta i sty-
relsen.
Vi har fyra längre sammanträden

som hålls i Ljungskile–Göteborgs -
trakten och årsmöte i mars.
Däremellan ibland täta kontakter
via nätet och/eller telefon. Även
kontakt med norska vänföreningen
för JV. Medlems brevet skriver vi
och skickar fyra gånger om året.
Att sköta och uppdatera med-

lemsmatrikeln är en viktig uppgift,
en annan att hälsa nya medlemmar
välkomna och informera om Jagriti
Vihara och vår stödförening JVV.
Att vara kassör är givetvis en
ansvarsfull post, liksom att hålla
kontakt med Forum Syd och Sida
när det gäller ansökan om bidrag.
Därefter utvärdering och uppfölj-
ning i den mån vi fått bidrag bevil-
jade.
Att göra informationsmaterial i

ord och bild, föreläsa och värva
medlemmar är andra uppgifter.
Självklart innebär styrelsearbetet
också en ny vänkrets och en större
insyn och delaktighet i solidaritets-
rörelser i Sverige och världen över.
Det är klart meningsfullt att arbeta
aktivt för JV. Målsättningen fram-
går av skylten vid ingången till JV:
»Centre of Education for Social
Awakening & Rural Re construction«.
Efter en tid i styrelsen har man

kommit in i arbetet och kan in -
stämma i titeln på den norska fil-
men: »Derfor trengs Jagriti Vihara«.
Föreningen Jagriti Viharas

Vänner behövs också, och kanske
är det just Du som behövs i styrel-
sen. Hör av dig!

Årsmöte 
14 mars 2009
Årsmöte i JVV hålls lördag 14 mars 2009
på Ljungskile folkhögskola. Efter för-
handlingarna kommer som extra
attraktion färska bilder från Jagriti
Vihara och byar där omkring. Vi får
glimtar av vad som hände när volontä-
rerna Inger och Anders Dejke och
Markku Nykänen var där nov–dec 2008.
Välkomna!

Medlemsavgiften

Dags att betala medlemsavgiften 
100 kr. Familjeavgift: 150 kr. För stude-
rande, arbetslös eller pensionär 50 kr.
Folkhögskola och organisation betalar
300 kr. Skriv på talongen att din betal-
ning gäller 2009. 

Bankgiro 5649-3034.

Ansvariga för JVV:s medlemsbrev:
Inger Dejke och Anders Dejke

God Jul
Gott Nytt 2009


