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Årsmöte
Välkommen till JVV:s årsmöte 
lördag 14 mars på Ljungskile folk-
högskola.

Lunch serveras kl 12. Årsmötet
börjar kl 13. Då behandlas Verk -
sam hets  berättelsen, som bifogas till
det här Medlems brevet. Den speg-
lar det gångna årets verksamhet.
Läs den och gläds över att JVV fått
31 nya medlemmar under året. En
viktig insats är ett års Camp school
för 15 flickor från fattiga familjer
som inte fått gå i skola tidigare
utan arbetat i stället. 

Efter årsmötet blir det fika för
20 kr och föredrag: ”Några veckor
med Jagriti Vihara” – Inger och
Anders Dejke berättar och visar
nya bilder.

Anmäl deltagande i årsmötet till
Roy Berntsson:
raberntsson@telia.com
senast fredag 6 mars. Kommer du
till lunchen – alltid roligt att få en
pratstund över maten innan mötet
börjar – så anmäl också detta till
Roy. Meddela om du behöver
någon slags specialkost. Pris för
lunch: 60 kr.

Medlemsavgift
Om du inte betalat medlemsavgif-
ten för 2009 än, så är det hög tid
att göra det nu. Vi vill inte förlora
någon enda JVV-medlem. Du är
mycket viktig för Jagriti Vihara
som vän och stödjare. Enligt beslut
vid förra årsmötet finns nu en sär-
skild medlemsavgift för familj. 100
kr för enskild, 150 kr för familj, 50
kr för studerande, pensionär eller
arbetslös. 300 kr för folkhögskola,
förening eller organisation.

Bankgiro: 5649-3034

Efter en skumpig resa med Jagriti
Viharas närmast terränggående jeep på
en bitvis obefintlig väg kommer vi till
byn Malhan, 12 km från JV. Där bor ca
25 familjer. De vidsträckta risfälten
breder ut sig varmt gula. Skörden
pågår med skära och riskärvarna bärs
bort på huvudet till tröskningsplatsen.
Fälten kantas av en grönkullig skog.
Där håller gerillan till. 
Vi ska få se byns bevattningsanlägg-

ning. En stor damm speglar träden vid
vallen. Det ser rofullt ut. Men när
dammen grävdes var det svett och
möda. Alla i byn hjälpte till med hacka
och plåtskålar att forsla bort jorden i.
Självklart bars de på huvudet. Hur
lång tid tog det ? Dammen är cirka
50x50 m och 5 m djup, under
monsuntid ända till 7 m. Staten
har betalat en del
och JV en del. Men
mycket har gjorts
helt gratis. Vatten -
ledningen är ned-
grävd i jorden och
leder ut till olika vat-
tenposter på fälten. I
närheten av byns
centrum finns ytter-
ligare en damm.
Förändringen i

byn genom ”Water
shed project” är näs-
tan ofattbart stor. Nu
kan jordbruket ge tre
skördar om året.
Efter risskörden vatt-
nas fälten och man
odlar grönsaker som
tomater, kål, ärter,
potatis. Därefter sår
man vete. Det bety-
der tillgång till mer

och bättre mat för familjen, ett ökat
välstånd i byn och framför allt innebär
det att männen i byn inte måste ge sig
iväg för att söka arbete i städerna för
att få inkomster. Detta har lett till
splittrade familjer, en frånvarande far,
osäker förtjänst då pengarna lätt
omvandlats till alkohol. Tack vare vat-
tendammen kan familjerna leva till-
sammans i byn.
Förarbetet till dammgrävning inne-

bär att iaktta i naturen hur vattnet nor-
malt rinner under monsuntiden, rita
karta över terrängen och bestämma
var en fungerande damm kan grävas.
Regeringen i Jharkhand har anlagt

BESÖK I BYN MALHAN

I tolv byar har JV arbetat med anläggningar för bevattning. Självhjälps -
grupper för kvinnor finns i många byar, ett 70-tal är registrerade och de
flesta har egna bankkonton. Ett gott exempel är byn Malhan som Inger
och Anders Dejke besökte i höstas.

Del 1: Water shed project – en självhjälpsgrupp för män

Vishwanath i gul huvudbonad och Ganjhu 
med keps demonstre rar dieselpumpen. 
I bakrunden den handgrävda dammen.

(fortsättning på nästa sida)



Den 7 februari kom en grupp på 16
flickor och en annan grupp på 16 poj-
kar, alla i åldern mellan 8 och 14 år, till
Jagriti Vihara. De är nu våra elever och
får speciell undervisning vid Adarsh
High School i McCluskieganj, som JV
driver. Deras utbildning kommer att
innehålla också träning i sporter och
bollspel. Båda grupperna har redan
installerats i vårt internat. Detta skol-
program ska finansieras av staten. Vi
kommer att ha den här ”Sport och
bollspelsgruppen” (Games and Sports
group) som ett experiment under ett
år, och vi får se hur bra det går för
Jagriti Vihara och staten att samarbeta.
Allt hänger på vilka garantier staten
ger.
Vid sidan av ovan nämnda grupper

fortsätter den vanliga gruppen på 15
flickor från mycket fattiga familjer
(som lever under fattigdomsgränsen)
att bo och studera på Jagriti Vihara.
Som ni vet är den här flickgruppen
helt beroende av oss för sina studier
och sitt uppehälle. Därför är vi tack-
samma till JVV i Sverige för både
finansiellt och moraliskt stöd, så att vi
kan genomföra detta vårt projekt.
Alla 15 flickorna blir kvar här till

slutet av mars. Sedan kommer en del
av dem att fortsätta att bo och äta på
Jagriti Vihara men gå i skola i
McCluskieganj, en del fortsätter i sko-
lan på Jagriti Vihara. Den 1 april bör-
jar en ny grupp flickor som är analfa-
beter och som vi valt ut bland dem

som kommer från svåra omständighe-
ter och har lust att gå i skola.
Vi kommer med tacksamhet ihåg

det givande besöket av en studiegrupp
från Ljungskile sista veckan i oktober.
Samtidigt vill vi uttrycka vårt upprik-
tiga tack till Markku Nykänen och
Inger och Anders Dejke för deras
besök och för att de på ett inspireran-
de sätt deltog i och utförde olika arbe-
ten på JV.
Jharkhand, den delstat som Jagriti

Vihara tillhör, styrs nu av presidenten i
New Delhi, så kallat ”President´s
Rule”, och den tidigare valda lagstif-
tande församlingen (Parlamentet i
Jharkhand) är satt åt sidan tills vidare.
Sedan ”president´s rule” infördes har
det skett en viss positiv utveckling i
Jharkhand vad gäller lag och ordning.

Folket i vår delstat är desillusionerat
vad gäller den tidigare delstatsrege-
ringens förmåga att styra, och man ver-
kar nu inte vara särskilt pigg på tanken
att hålla nya delstatsval. 
För närvarande arbetar vi med att

sprida kunskap om den snabbt ökande
skogsavverkningen och föroreningarna
från kolbrytningen i regionen. Många
jordbrukare, självhjälpsgrupper och
industriarbetare i området har kontak-
tat Jagriti Vihara med förslag om häl-
sokampanjer, för att bekämpa sjukdo-
mar som malaria, diarré och tuberku-
los. Vi gör vårt bästa för att finna lös-
ningar och ett sätt att arbeta med de
här problemen som folk brottas med. 

Hälsningar från Jagriti Viharas
informationsgrupp

NYHETSBREV FRÅN JAGRITI VIHARA

JVV:s medlemsbrev februari 2009

dammar men utan föregående projek-
tering. För regeringsfolk kan det vara
alltför farligt att besöka ett gerillabe-
härskat område. Vi fick se ett sådant
misslyckat projekt, mera som en torr-
lagd sjö. Ändå hade 150 000 rupier sat-
sats på den statliga dammgrävningen.
Men de projekt JV stöder lyckas

bättre, eftersom JV har både folkets
och regeringens förtroende. Första ste-
get är att organisera en bevattnings-
grupp i byn. Regeringen kräver att en
ansvarig styrelse väljs, att gruppen
registreras officiellt och att bankkonto
öppnas. Detta undertecknas också av

JV. Därefter kan byn få pengar från
regeringen, när vattenprojektet visar
sig fungera. 
Tyvärr händer det ibland att projekt

blir stående halvfärdiga. Lägre tjänste-
män kräver ofta mutor för att göra
utbetalningar. Men i Malhan har det
gått bra. I männens självhjälpsgrupp
sam arbetar man om inköp av utsäde,
sådd, bevattning, skörd och försäljning
av överskottet. Även kvinnor hjälper
till vid behov. 

När det är varmt flyttar läraren 
Madhu ut med skolflickorna.

Vattnet leds ut på åkrarna och ger
möjlighet till flera skördar.

Byns kvinnor har en själv-
hjälpsgrupp med tvåltillverk-
ning. Om detta berättar vi i
nästa medlemsbrev, nr 2/09.
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Upprop för peng-
ar till transporter

Snälla ni medlemmar, skicka pengar,
stora eller små, till JVV:s bankgiro
5649-3034 och märk talongen
”Transporter!”
På vårt senaste styrelsesamman-

träde var Jaya med. Ola Friholt och
han hade just gjort ett förslag till
rikt linjer för nästa ansökan om Sida-
bidrag, som ska färdigställas vid
Olas uppföljningsresa till Jagriti
Vihara i januari 2010. Vi diskutera-
de hur viktigt det är att stötta trans-
porterna till och från byarna. 
Med gott humör och sedvanlig

humor föreslog Jaya vad vi skulle
skriva till JVV-medlemmarna som
vädjan: ”Help she!” Det handlar allt-
så om personer vi ska hjälpa – inte
fordon – och det är både kvinnor
och män, hon och han (he inneslu-
ten i she).
Jaya var på besök i Sverige och

Norge i april för att träffa vänner,
diskutera nya ansökningar till Sida
och ordna nödvändiga papper hos
svenska myndigheter. Hans resa
bekostades inte av JVV. Men vi som
fick träffa honom blev återigen
inspirerade. Han hälsar så gott till
alla JVV-medlemmar.

När vi kom till byns centrum togs vi
emot av en grupp stolta och självmed-
vetna kvinnor i färgsprakande sarees.
Barnskaran höll sig ännu i bakgrunden.
De minsta barnen var fastbundna på
mammornas ryggar. Kvinnogruppens

ordförande Rhodmani gick oss till
mötes och räckte handen till hälsning. 
Metoden att tillverka tvål är gammal

kunskap i byn, men nu sker det av
kvinnogruppen för försäljning på den 

Gammal kunskap används för att tillverka tvålar till försäljning.

Med Jagriti Viharas jeep kan ledar-
na ta sig ut till byarna. Vägarnas
standard är högst varierande. På
bilden går den över en uttorkad
flodbädd. Handen på ratten som
syns i backspegeln tillhör Vincent,
Jagriti Viharas chaufför. 

Tillverkning av tvål i Malhan

Självhjälps grupper för kvinnor finns i många byar, ett 70-tal är registre-
rade och de flesta har egna bankkonton. Ett gott exempel är byn
Malhan som Inger och Anders Dejke besökte i höstas. I tolv byar har JV
arbetat med anläggningar för bevattning. Om detta handlade den första
rapporten från byn Malhan (se medlemsbrev nr 1/2009). 

Del 2: Möte med en självhjälpsgrupp för kvinnor

(forts. nästa sida)

Maj 2009

Jagriti Viharas Vänner
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(forts. från sidan 1)
lokala marknaden. Kvinnorna arbetar
tillsammans och de går själva och säl-
jer på marknaden och direkt i byarna.
Pengarna sätter de in på ett gemen-
samt bankkonto. Det behövs ingen
reklam, ”alla familjer behöver tvål”.
Männen hjälper till genom att passa

barnen medan kvinnorna lämnar byn
för att sälja tvål. 
Vid bergen finns gott om mahuaträd.

Av frön från frukten pressas olja som
används för mat och vid tvåltillverk-
ning. Därför finns i varje hus en olje-
press av trä, men man kan också gå till
en större by Tori och få fröna pressade

maskinellt. Även frön från trädet karanj
används. I ett stort tråg över öppen eld
kokas olja, pressrester, kaustik soda, sili-
kat, tvålpulver, fait och vatten. Tvål -
massan läggs i runda små lerformar, en
del i större lådor. När det torkat skärs
tvålarna ut i lämplig storlek. 
Som när det gäller de flesta själv-

hjälpsgrupper för kvinnor, tar de upp
en gammal kunskap. Tvål har man all-
tid gjort för eget behov. Men nu har
metoden finslipats genom att kvinnor-
na deltagit i en kurs på JV, där några
personer från tvålindustrin anlitats
som lärare. 
Redan nu är tvålprojektet fram-

gångsrikt och har lett till att kvinnorna
har pengar som männen inte kommer
åt (kan supa upp!). Det är deras eget:
sparkapital, lånefond, nödhjälpsfond
och resurs för framtida investeringar.
Att bykvinnor, som traditionellt är en
eftersatt grupp, får självkänsla och att
demokrati lärs ut så här rent praktiskt
kan få oanade konsekvenser för kon-
takter och inflytande i det civila sam-
hället. 

26 april, 2009
Barnskolan på Jagriti Vihara fungerar
bra. Samtliga 47 elever, varav 33 är
flickor, trivs med sina studier som
också innefattar idrottsaktiviteter.
Både flickor och pojkar är inneboende
på Jagriti Viharas hostel.
Vårt land, världens största demokra-

ti, röstar nu fram en ny demokratisk
regering. Fram till nu har två av röst-
ningsprocessens sex valomgångar
genomförts. Valet förs under hot och
våld från personer som inte tror på det
demokratiska systemet. 
Den 23 april, mitt under valets

andra fas, stoppade Naxaliter (den
maoistiska gerillan) ett tåg i Latehar
med över 700 passagerare. Man kid-
nappade passagerarna och höll dem
under fyra timmars tid, innan de
släpptes. Vi tackar Gud för att inga
passagerare dödades! Vidare har land-
minor exploderat och väpnade sam-
manstötningar ägt rum mellan polis
och maoister på flera platser i
Jharkhand, samt i delstaterna Bihar
och Chhatishgarh. Många poliser
dödades vid dessa incidenter.
Maoisterna sprängde sönder järnvägs-
stationen i Untari i Palamudistriktet
och brände upp flera lastbilar med

bauxit. I Chatradistriktet, inte långt
från Jagriti Vihara, sattes en skola och
en hälsovårdcentral i brand.
Valet är nu över i Jharkhand.

Omkring 49 % av befolkningen rösta-
de, och visade därmed sitt intresse för
det demokratiska systemet. ”The bal-
lot wins over the bullet!” – Val vinner
över kulor! –  I övriga delar av vårt
land återstår nu fyra röstningsomgång-
ar. Vi hoppas att valet får ett fredligt
förlopp och att den nya regeringen
kommer att arbeta för en utveckling av
landet. 
Sommaren verkar bli mycket varm i

Jharkhand även detta år. Början av
sommaren visade temperaturer på upp

till 41 grader Celsius, och det kommer
att bli ännu varmare. Den extrema
hettan och bristen på dricksvatten i
regionen, gör Jagriti Viharas arbete
svårare. Men trots svårigheterna fort-
sätter utvecklingssamarbetet med
byarna och dess invånare.   
Regeringen påstår att inflationen för

närvarande är låg. Trots det är mark-
nadspriserna höga – mycket konstigt!

Med tack,
Jagriti Viharas informationsgrupp

Översättning: André Rodin
(Originalet kan läsas på www.jvv.se)

NYHETSBREV FRÅN JAGRITI VIHARA

Styrelsen: Raija (sekreterare), Rhodmani (president), Sarifan (skattmästarinna).

Volleyboll har blivit en stor sport på JV.



Sidabidraget blev betydligt lägre än
det vi ansökt om. Det beror bl.a. på att
fler organisationer ansökt, men det har
inte skjutits till mer pengar från staten.
JV har nu ett Sida-bidrag på 205 000
kr att användas under 18 månader
(227 000 kr med egeninsatsen). Ola
och Jaya har gjort en reviderad budget
som anpassats till den nya situationen.
Den tidigare budgeten gällde det sökta
bidraget på 1,2 miljoner kr för 3 år.
Bl.a. har allt Sida-stöd till dagliga
transporter strukits. Detta måste nu
finansieras på annat sätt.
För att det utvecklingsarbete, som

pågår i ett stort antal byar kring JV, ska
fortsätta, är det helt nödvändigt att
kunna ta sig dit. Det handlar om att

inspirera och stödja pågående själv-
hjälpsgrupper, även organisering, råd-
givning och uppsökande verksamhet.
Allt detta rimmar väl med Sida:s nya
modeord: ”Att stärka det civila sam-
hället”. 
JV har 2 jeepar och 2 motorcyklar.

Det är tåliga fordon som tar sig fram i
den mest otillgängliga terräng, nöd-
vändigt för att nå avlägsna byar där
bevattningsanläggningar pågår och
självhjälpsgrupper behöver stöd.
Eftersom vägarna till stor del är obe-
fintliga, så slits ändå fordonen snabbt
och måste ofta repareras. Därtill kom-
mer utgift för drivmedel som är för-
hållandevis dyrt.

Medlemsavgiften
Titta på den bifogade resultaträkning-
en! Där framgår att medlemsavgiften
är en stor och viktig del av JVV:s intäk-
ter. Vi diskuterade detta på årsmötet
och beslutade om höjd avgift för 2010:
150 kr/år med reducering till minst 50
kr/år för studerande, arbetslösa och
pensionärer. Möjlighet finns att välja
familjemedlemskap á 200 kr/år.
Hör med Roy i JVV-styrelsen, ifall

du glömt, om du betalat medlems -
avgiften eller inte. Ring 0522-154 51
eller skicka e-post:
raberntsson@telia.com
Det saknas en revisorsuppleant. Har

du ekonomisk talang och vill jobba för
JVV, hör av dig till valberedningens
Eva Erlandsson. 0304-672 205.

Ny flickskola
Posten ”Kontantbidrag Indien” var
2008 större än vanligt. Det beror på att
vi under 2008 bekostat flickskolan på
JV. För detta hade vi ett särskilt upp-
rop vid jultid 2007. Vi är glada över att
det gick så bra. 
Nu har vi redan – tack vare en riklig

donation från JVV-medlemmarna
Olof och Lone Svenfelt – kunnat lova
JV att bekosta en ny 1-årig internat-
skola för fattiga flickor utan tidigare
skolgång. Den startade 1 april med 15
flickor. 

Utgifter och gåvor
Att ”Övrig administration” varit större
än vanligt beror bl.a. på att vi under
året haft tre viktiga besök i
Sverige/Norge från JV. Det har gått åt
pengar till resor, logi m.m. för Rajesh,
Suman och Sushil.
”Gåvor från enskilda” under 2008

har varit färre än tidigare. Men nu finns
starka skäl att skänka extra pengar till
JVV för vidarebefordran till JV. 

Förkortningar: JV=Jagriti Vihara
JVV=Jagriti Viharas Vänner

Från årsmötet: 
JVV:s kassör
Lena Nyström
redogör för
ekonomin.

En träff med ledare för norska Jagritis
Vänner och några från svenska JVV-
styrelsen ägde rum i april. Vi har till-
sammans ett ekonomiskt åtagande för
själva JV- centret, de fast anställda,
skolorna och de dagliga transporterna.
Kan vi uppfylla det? Hur kan vi öka

våra insamlade medel, när Sida-bidra-
get minskar eller uteblir? Vi var över-
ens om att besök på JV är ovärderligt
för norska och svenska resegrupper
och viktigt för kontakten med våra
vänner på JV. Det innebär även en viss
inkomst för JV av vår ”turism”.

Norsk-svenskt möte i Strömstad

JVV:s medlemsbrev maj 2009

Kommentarer
från årsmötet

Sida-bidraget

JV har startat såväl
bevattning som
tvåltillverkning i
byn Malhan. Den
ligger 12 km från
JV. Med jeep eller
motorcykel kan
man ta sig dit trots
dåliga vägar. 

Från norska vängruppen: Otto Brørby, Dag Meland och Trond Berg.
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Träff med norska
Jagritis Venner
”Vi er på vei til noe stort!” står tryckt
utanpå bussen som Otto, Trond och
Dag kom med från Ringerike folke-
høgskole till träff med JVV-styrelsen
i Strömstad 29 april. Så sant! Vi
skrev om det svensk-norska mötet i
förra medllemsbrevet.

Just nu i augusti och september
är Jaya i Norge och träffar vänner
och stödjare och berättar om Jagriti
Vihara för barn i norska skolor.

Vår kassör Lena Nyström låter
hälsa att det behövs mer peng-
ar i kassan. Vårt bidrag till drif-

ten av Jagriti Vihara måste vi hålla fast
vid, 6 000 kr i månaden. Det skulle
behöva vara större, om vi kunde samla
mer pengar i föreningen. 

Extra medel behövs till transporter
m.m., eftersom Sida-bidraget minskats
så drastiskt i förhållande till beräkning-
arna för projekten som JV startar och
stöttar. Egeninsatsen för det Sida-
bidrag vi fått är nu åter 10%. Adoptera
lärare är ett stort och viktigt stöd vi ger.

Många skickar in bidrag, små och
stora. Fantastiskt! Tack för alla gåvor!
Men ändå behövs mer. Nästa gång vi
skickar pengar till driften av Jagriti
Vihara för fyra månader, november –

februari, måste vi ha 6 000 kr x 4 =
24 000 kr. Just nu finns på JVV-kontot
20 622 kr. 

Några tips: Uppvakta släkt och vän-
ner som fyller år med en gåva till
Jagriti Vihara. Det är en present som
växer. – Tillverka kassar, kuddar, disk-
dukar med trevliga tryck, gör tavlor,
märk alla varorna med JVV-etiketten,
ordna utställning, hyr marknadsstånd,

sälj och skicka förtjänsten till JVV. Så
arbetar en medlem i Värmland. Vilken
uppfinningsrikedom att ta efter! –
Berätta om Jagriti Vihara på ett kaffe-
rep, en bjudning, en fikastund på job-
bet och låt hatten gå runt. – Värva nya
medlemmar till JVV! 

Säg till om du vill ha foldrar att
använda vid sådana spontana insam-
lingar och möten!

September 2009

Jagriti Viharas Vänner

Vi diskuterade de svårigheter som
uppkommit genom nya regeringsdi-
rektiv för statligt stöd till solidaritets-
arbetet i Indien och annorstädes.
Endast ett fåtal ändamål godtas.
Verkligheten varierar dock starkt, och
ett realistiskt mål på en plats ter sig
orealistiskt på en annan, isynnerhet
som resultat på kort sikt premieras.

Övertygad av sina tidigare erfarenhe-
ter föreslog den norske ordföranden att
vi alla skulle satsa på att finna enskilda
eller grupper av välbemedlade perso-
ner som vill åta sig en varaktig spons-
ring av våra indiska vänners aktiviteter:
folkbildning om mänskliga rättigheter,
byggandet av demokratiska beslutsfor-
mer och ekonomisk självförsörjning i
de tjugotvå byar vi hittills nått.

Vi skulle som motprestation leverera
utförliga årliga rapporter om bysamhäl-
lenas realiteter och arbetets fortskri-
dande. Så hade de gjort i Norge under
en förgången treårsperiod enligt ett
uppgjort avtal med ömsesidiga förplik-
telser. De hade då en enda bemedlad
givare som skänkte 100.000 kr per år.

Hur har vi det i Sverige? Inom vår
trehundrahövdade medlemskår kan vi
kanske kläcka idéer och ta initiativ till
något liknande? Hör av er med tips
och ta gärna själv initiativ!

Ola Friholt

Sponsra JV!
Några reflektioner från vår ordfö-
rande efter träffen med norska
Jagritis Venner.

Läs mer om Jagritis Venner på:
www.folkehøgskole.com

Gunvor Skagersten från Åtorp tillverkar kassar, kuddar med mera, hyr ett
marknadsstånd och säljer. Hela behållningen går till Jagriti Vihara.

Vi är många medlemmar och när nu Sida-
bidraget minskar är det oss det hänger på.
Med lite fantasi, bör vi kunna hitta metoder
att bidra till driften. Alla bidrag är välkomna.

Fyll på JVV-kontot!

Ola Friholt
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Kära vänner, Namaste!
Allt står väl till här på Jagriti Vihara
och alla aktiviteter genomförs enligt
uppgjorda planer. Stort tack till våra
vänner och stödjare. 

Två ministrar i den tidigare delstats-
regeringen i Jharkand har arresterats
av säkerhetstjänsten. De har förklarats
skyldiga till korruption och för att ha
tillskansat sig stora egendomar. De är
nu fängslade. De flesta ministrarna i
den tidigare regeringen undersöks nu
på samma sätt av säkerhetstjänsten,
vilket bådar gott för framtiden.

Monsunen har under innevarande

år inte följt de vanliga tidsramarna, vil-
ket gjort att nästan halva landet av lan-
dets regering officiellt förklarats som
torkområde. Också vår del av landet
har drabbats av torka på grund av för
lite regn. Förväntningarna är nu låga
vad gäller jordbrukets skördar. Priserna
på de viktiga grödorna har stigit över
det förväntade, och situationen kom-
mer att förvärras. 

Svininfluensan har nu också nått vårt
land, och folk är mycket rädda för smit-
tan. Dödsfall har också rapporterats
från västra Indien. Jagriti Vihara infor-
merar om smittan med hjälp av organi-
serade möten ute i byarna. För närva-
rande har dock folk i vår region större
problem med malaria, och Jagriti
Vihara planerar därför att organisera en
hälsokampanj på flera ställen. 

Den nationella motortrafikleden
(National Highway 33), vilken förbin-
der vår delstat Jharkand med övriga
landet, har skadats svårt vid en under-
jordisk eldsvåda som ägde rum mellan
städerna Ranchi och Hazaribag.

Motor trafikleden passerar genom
koldistrikten i Hazaribag, och på
grund av illegal och riskfylld kolbryt-

ning bröt en eldsvåda ut där för
omkring ett år sedan. Vare sig kolbola-
get eller den lokala administrationen
har tagit något ansvar, och under året
som gått har elden slagit ut på många
ställen med bland annat rökutveckling
som följd. Regeringen försöker att få
grepp om händelseutvecklingen men
har inte lyckats, vilket gör att de
underjordiska bränderna fortsätter. På
grund av detta har trafik lagts om, med
stora tidsfördröjningar och andra pro-
blem som följd.

Hälsningar från
Jagriti Viharas

Informationsgrupp

PS. Alldeles nyss fick vi ytterligare en
hälsning från JV. Nu har det regnat i
flera dagar. Det är bra för bönderna,
men det har stört dagligt liv för folk.
Många broar har kollapsat, elledningar
brutits sönder och mängder av träd
och stolpar fallit ner. På grund av att
regnet kom så sent har 40% av risplan-
torna redan dött, men regnvattnet är
ändå till stor hjälp på annat sätt.

NYHETSBREV FRÅN JAGRITI VIHARA
Från Jagriti Vihara kom i början av
september ett nyhetsbrev med
både goda och dåliga nyheter. Två
korrumperade ministrar i förra
regeringen i Jharkhand har satts i
fängelse. Monsunregnet är alldeles
otillräckligt. Stora delar av Indien
är förklarat som torkområde.

Som vanligt reser Världens kurs
från Ljungskile folkhögskola till
Indien och besöker JV i månads-
skiftet okt–nov med Kajsa
Perneman och Eva Erlandsson som
ledare, båda JVV-medlemmar, Kajsa
sekreterare i styrelsen.

Markku Nykänen och Inger
Dejke, styrelsemedlemmar, liksom
Anders Dejke, ansvarig för JVV-
hemsidan, kommer att arbeta på JV
som volontärer under november. 
(JVV= Jagriti Viharas Vänner, 
JV=Jagriti Vihara)

Besök på Jagriti
Vihara i höst

Studerande vid flickskolan på JV.

En bonde i byn Malhan, och hans sonhustru arbetar med risskörden. Här sklijs 
ris kornen från skalen efter tröskningen, genom att vinden får göra en del av arbetet. 

I nyhetesbrevet från JV här nedan,
berättas om problemet i år med till-
gång till vatten i Indien. Jagriti Vihara

har ett omfattande arbete i de om -
givande byarna med att konstruera
dammar som kan ta vara på regnet och
på så sätt försörja jordbruket med vat-
ten, vilket kan ge flera skördar om året.

Att utnyttja regnvattnet
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Kitimoni arbetade i köket på
Jagriti Vihara när hon var 13 år,
en söt och pigg flicka. Hon blev

kär i en man som bodde i närheten,
och han i henne. Varje kväll smög hon
ut genom ett hål i muren och vidare
ljudlöst på en slingrande stig i gräset.
Det här var högst hemliga möten i åtta
månader. 

Men en dag kom Kitimoni till Jaya
och grät hejdlöst. Jaya tänkte att hon
kanske blivit ovän med husmor och
fått bannor. Men nej! ”Jag är kär i en
man och han säger att vi inte kan gifta
oss för vi är av olika kast”, snyftade
flickan och stirrade ner på sina nakna
fötter. Jaya blev rörd av tårarna. Men
han förstod allvaret och sa: ”Nej det
går ju inte förstår du. Glöm honom!
Det är inget att bygga på. Det går
över.” – ”Nej!” ropade flickan utom sig
av förtvivlan.

Några dagar senare hade maoistge-
rillan möte i skogen på natten. Många

var inbjudna till ett
hemligt ställe. De våga-
de inte annat än att
komma. Kitimoni var
där, hennes far och även
den man som hon var
kär i. 

Gerilla ledaren fråga-
de Kitimoni varför hon
grät. Hon gav samma
svar som till Jaya.
Ledaren frågade om
hon haft fysisk kontakt
med mannen. ”Ja”, sva-
rade hon och grät ännu
mer. Då fick mannan
samma fråga. Också
han svarade ”Ja”.

Gerillaledarens ord
kom strängt ur mörkret: ”När du älskar
betyder kast ingenting. Och när ska ni
gifta er?” Frågan blev hängande i luften. 

Kärleksparet be fall des att ställa sig
på knä. Sedan fick hon fyra piskrapp
på ryggen och han åtta. Det var straf-
fet som utmätts för deras förbindelse
utan att vara gifta. Därefter kallades
flickans far fram. Också han måste
falla på knä. Han fick åtta piskrapp för
dotterns omoral. Det var ju tydligt att
han försummat hennes uppfostran. 

Hela den omgivande naturen höll
andan när sedan gerillaledaren gifte
ihop de två slagna, gråtande och
skamsna ungdomarna. En mängd män-
niskor där i nattens mörker var bröl-
lopsvittnen. Kitimoni fick röd färg i
benan i håret, som en gift kvinna ska
ha. Ledaren skrev ett intyg och tillkän-

nagav att Anil och Kitimoni nu var
äkta makar, man och hustru.  

Brudgummen kom inte på en vit
häst. Brudens ansikte var inte dolt av
en slöja, men hennes ögon var för-
dunklade av tårar. Ingen hade arrange-
rat deras äktenskap, som annars är
brukligt. Kärleken kom först och gif-
termålet efteråt – som en alldeles
oväntad och oplanerad händelse. Ingen
fotograf tog ett bröllopsfoto där i
djungeln. 

Men Kitimonis och Anils  kärlek
består, det kunde vi märka som fick
hälsa på en kväll i deras hem, nu väl-
signat med tre små barn.

Inger Dejke

Kärleken övervinner alla hinder sägs det. Kan det
vara så? Besöket hos makarna visade att kärleken
består. Det var så här det började.

En kärlekshistoria

Nu är Kitimoni och Anil gifta. De har tre barn. 
Den minste hänger på mammas rygg. 

Alldeles bortom gamla mat salen
går kärleksstigen till öppningen
i muren. På kvällen är det helt
mörkt här, men Kitimoni hittade
ändå vägen.

Jagriti Viharas Vänner är en svensk samarbetsorganisation för Jagriti Vihara, ett byutvecklingsprojekt i den indiska del-
staten Jharkhand. Du blir medlem i Jagriti Viharas Vänner genom att betala medlemsavgiften på bankgiro 5649-3034. Avgiften
är 150 kr per år (studerande/arbetslösa/pensionärer: minst 50 kr/år, famlj: 200 kr/år, folkhögskolor/föreningar: 300 kr/år).
Uppge namn, adress, telefonnummer och e-post. Vill du veta mer om föreningen kan du studera hemsidan, www.jvv.se eller
kontakta föreningens ordförande, Ola Friholt, Torget 1, Stocken, 474 92 Ellös, tel.: 0304-512 15, e-post: erniola@tele2.se
Ansvariga för medlemsbladet är Inger och Anders Dejke.

Den här historien är bakgrund till besö-
ket hos makarna Kitimoni och Anil som
Inger Dejke gjorde hösten 2008. Läs hela
artikeln på vår hemsida. Där får du bland
annat veta hur familjen bor och hur Anil
ser på sitt arbete som lärare. 
Adress: www.jvv.se
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Jagriti Viharas Vänner

Elden sprakar och gnistrar på pla-
nen framför barnskolan på JV.
Mörkret är kompakt utanför ljus-

ringen där ett 30-tal flickor står i klung-
or. Vi gäster från Sverige har fått det
ärofulla uppdraget att tända bålet med
en fackla. Pojkarna i volleybollskolan på
JV står i rundeln vid flaggstången och
grejar med en bandspelare. 

Dans runt elden
Modern musik dånar ut över området
och en flicka med exakt taktkänsla rör
sig rytmiskt, en dansuppvisning i
Michael Jackson-stil. 

Sedan följer sång av adivasiflickor på
kända melodier med nya texter som de
hittar på: »Jag vill inte vakta getter. Nu
vill jag gå i skolan.« eller med tanke på
oss så långt ifrån: »Välkomna hit. Vi ska
plocka blommor till er och dansa med
er.« 

De 15 flickorna från mycket fattiga

familjer, flera av dem tonåringar, som
gått i internatskola på JV sedan 1 april,
är lyckliga över sin unika chans att lära
sig läsa och skriva och mycket mer.

Medan elden flammar allt kraftigare
bjuds vi tre svenska pensionärer upp till
dans, Markku, Anders och Inger. I bör-
jan snubblar vi. Men flickan som håller
mig under armen kan dansa hela natten
om så krävs för att lära mig: 

Ett steg bak, tre fram, ett åt sidan,
böja ryggen framåt, vagga med i sångryt-
men. Efter ett tag följer kroppen med
utan tanke, en puls genom alla som rör
sig. Fötterna river upp små moln av
damm, vi gungar som en gemensam
varelse i takt med trummorna,  ibland
ut mot mörkret. Det är magiskt. Så här
dansar människorna i byarna nätterna
igenom, när det är fest.

Vi fick inte tillfälle att besöka några
byar, eftersom gerillan störde alla nor-
mala kontakter i området. Mycket lärde

Det är sällan elektricitet på JV även
om ledningar och lampor finns.
Mellan 6 på kvällen och 6 på mor-
gonen är det nattsvart. Då är fick-
lampan räddningen. Men den kos-
tar... Nu finns en ny sorts lampor att
köpa som lyser då det finns elektri-
citet och som har ett batteri som
laddas automatiskt av elen. Den
lampan kan lysa alltid. I JV:s kök
och matsal finns sedan ett år sådana
lampor som fungerar utmärkt. 

Nu vill vi pröva sådana mindre
lampor som barnen i flickskolan
kunde använda i sina rum, så det är
möjligt att läsa läxor på kvällen och
slippa vara rädda för mörkret.
Annars stearinljus som är en extra
kostnad och en eldfara. 

En sådan Fågel Fenix-lampa kan
bli en underbar julklapp, om du vill
ge till en vän som redan har allt.
Dubbel glädje för att den lampan
skulle lysa upp livet för en fattig flic-
ka på Jagriti Vihara och visa att du
och din julklappsvän vill henne väl.
Kan det finnas bättre juleljus?

Skicka din gåva till JVV bankgiro
5649-3034, märk talongen
”Juleljus”

Använd det bifogade kortet! Du
kan få flera per post, om du hör av
dig omgående till Inger Dejke:
id@oringe.pp.se 
eller tel. 0522-22822

JVV:s årsmöte 2010 äger rum på
Ljungskile folkhögskola lördag 27
mars. Skriv upp det i almanackan
redan nu. Efter gängse förhandlingar
får vi diverse färska glimtar i ord och
bild från medlemmar som besökt
Jagriti Vihara. Dess utom är det
Vårmånad vid Havet då.
Välkommen!

Årsmöte

Juleljus Några veckor på Jagriti Vihara
Under november deltog Markku Nykänen, Anders och Inger Dejke i livet

på Jagriti Vihara. Det är bekymmerslöst att bo på internat, mat och

omsorg ordnat. Ett 50-tal pigga barn och ungdomar i centret delar denna

förmån och studerar flitigt. Det är en fröjd att arbeta som volontärer i

den miljön. 

»Jag vill inte vakta getter, nu vill jag gå i skolan« sjunger flickorna och dansar.

forts. sid. 2
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vi oss om våldet, verkligt och fruktat.
Hoppas att lugnet återvänder, när
valet är över. 

Julen – fest och glädje
Delar av risskörden är spolierad p.g.a.
torka, men grönsaker och säd kan
växa nu när det regnat. Då förbereder
sig folk på JV att fira jul. Religionerna
är många, men julen firas som en fest
av ljus, glädje och värme i vinterky-
lan. Det behövs, för vardagen är hård. 

Med stor beundran har vi följt den
kloka balansgång JV-folket lever
med, inte för nära kontakter med var-

ken polis eller gerilla, men med en strä-
van att alla ska få ett drägligare liv. 

Till jul kan kanske våra små volontär -
insatser lysa upp något: En stor och nyt-
tig dragkärra gjord av Joseph och
Markku i verkstaden. Omröstning om
färgen. Plåten målades starkt ljusblå.

Vatten som solpaneler värmer är
skönt till tvätt och disk. Women’s
Hostel med sina 14 rum har fått en
uppfräschning. Springor på taket har
fyllts igen med betong. Trappor är laga-
de så ingen behöver snubbla.  Dörrarna
till rummen har termiterna knaprat på. 

Snickaren Mahadeo har lagat och
flera av dörrarna är nu lysande vita.
Några fönstergaller är befriade från rost
och målade grant röda. Må de lysa:
GOD JUL!

Vi är många som saknar Sten. Särskilt
minns vi hans många insatser för SFIB
och därmed för fattiga indiska ur -
sprungsfolk. Och Sten var en sann vän
till dem han mötte och kände därifrån.
Hans eftertänksamma och insiktsfulla
inlägg under den förtroendekris som
utspelades 1999 ledde oss så småning-
om ut ur den och fram till dagens stabi-
la samarbete med Jagriti Vihara.

Sten lade också grunden till våra
goda relationer med Forum Syd, vilket
har lett till ett långvarigt ekonomiskt
stöd från Sida fram till idag. 

På Ljungskile folkhögskola, där Sten
var lärare i Na-ämnen, smittade han
många – både studerande och anställda
– med sitt brinnande engagemang. Det
var en studiecirkel under Stens ledning
i slutet av 70-talet som startade en u-

bod för praktisk solidaritet och handel.
Nu heter den Världens butik och har
genom åren haft stor betydelse som
stöd för människor i tredje världen, inte
minst för Jagriti Vihara, och som ett
fönster med utblickar från vår bekväma
svenska vardag. Sedan Sten besökt
Indien och vänfolkhögskolan Jagriti
Vihara, blev han än mer ivrig. Särskilt
hade han många idéer för bevattnings-
anläggningar, något som nu är en verk-
lighet i tolv byar kring JV.

Sten var helhjärtat engagerad med
stark inlevelseförmåga och ändå försynt
och stillsam. På hemmaplan var hans
kunskap stor bland annat om fåglar och
blommor. Också ett skimmer från detta
spred han kring sig. Vi ville tacka
honom för allt han betytt och pryda
hans minne, helst med Marigold, den
doftande gula blomma som används i
kransar som hedersbetygelse i Indien.

Sten Larsson, Ljungskile, var SFIB:s
andre ordförande, efter Bengt
Kjellman. Svenska Föreningen för
Indisk Byfolkhögskola var det tidigare
namnet för Jagriti Viharas Vänner. 

En levande Sten har gått ur tiden

Besök på Jagriti
Vihara 
Vår ordförande Ola Friholt kommer
att besöka Jagriti Vihara på nyåret för
att tillsammans med nyckelpersoner
där planlägga ansökan om nytt bidrag
från Sida.

Ola befinner sig i Indien 7 jan–12
feb. Under februari får Jagriti Vihara
besök av tre olika studie- och rese-
grupper från Norge. Som vanligt är en
av grupperna studerande och lärare
från Ringerike folkehøgskole i
Hønefoss, kursen »Internasjonale
spørsmål og media«

Nya krafter i
Dumaro
När Världens kurs från Ljungskile folk-
högskola besökte JV under sin studiere-
sa i Indien fick de bl.a. vandra till grann-
byn Dumaro, som genom JV:s försorg
utvecklats till en blomstrande by. Där
går alla barn i skola nu och staten har
efter kraftiga påstötningar från byrådet
låtit uppföra en ny, stor skolbyggnad.

En av lärarna där har vuxit upp i
Dumaro, även gått i skola på JV, och nu
återvänt för att tjäna sin by. Han höll ett
tal till besökarna från Ljungskile. Det
gjorde starkt intryck, och genom sin
självkänsla förmedlade han hopp och
framtidstro.

OBS! Dags att betala
medlems avgiften.

Medlemsavgift: 150 kr/år 
Familj: 200 kr/år
Studerande/arbetslösa
/pensionärer: minst 50 kr/år
Folkhögskolor/föreningar: 
300 kr/år

Det här lilla JV-märket av tyg sitter på
högra ärmen på flickskolans blå skol-
uniformer.

Markku Nykänen har byggt flera sol -
drivna varmvattenanläggningar på
Jagriti Vihara. Här justerar han sol -
panelen på lärarbostadens tak.

Ansvariga för JVVs medlemsbrev är
Inger Dejke och Anders Dejke
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På JV var det full aktivitet i november.
Toaletter byggdes, några inom JV:s
område, men hela 40 små toaletthus av
tegel i den by, Jobhiya, där JV ligger.

Detta är ett statligt projekt som
genomförs över hela Indien. År 2015
ska det finnas sanitet överallt. Det är
viktigt för att förhindra sjukdomar och
ge särskilt kvinnor möjlighet att i skydd
uträtta sina toa-ärenden och sköta
hygienen. Männen kissar ju ogenerat
överallt, men kvinnor måste gömma sig
och blir inte sällan antastade. Dessutom
har toamodellen separering av kiss och
bajs. Det går åt bara lite vatten och efter
en tid finns nyttig kompost att använda
på åkrarna. 

Allt detta är gott och väl och dess -
utom ger byggandet folk arbetstillfällen,
men problemet är att byborna är skep-
tiska mot detta lilla hus med ventila-
tionsrör. Det går åt mängder av upplys-
ning för att bryta en vana och införa
något nytt. Där har JV ett jobb! 

Vi fick veta av toaprojekt-ledaren
Babu, att en komponent i bygget kom-
mer från Stockholm Environment
Institute.

Nytt litet kök
Ett annat bygge som pågick var »kött-
köket« längst bort på området vid det
hus som var tänkt som kooperativ affär.
De 32 eleverna i volleybollskolan måste
ha extra energirik kost, alltså kött några
gånger i veckan. 

Två kockar är anställda för denna
matlagning. På JV är man traditionellt
veganer liksom många av adivasi. Så det
är ett stort avsteg från en viktig princip
för att uppnå något annat viktigt.
Ledningen för JV ser den här satsning-
en på ungdomar från olika byar i
Jharkhand, som rätt väg att kunna
påverka med goda vanor när de bor på
JV, samtidigt som de studerar på JV:s
högstadieskola i McCluskieganj. De har
dessutom en manlig och en kvinnlig
volleybollärare. 

Efter dessa studier har ungdomarna
lätt att få bra tjänster i samhället. Och
särskilt för flickor är det en nyttig
kroppslig och mental träning att våga ta
sin plats i samhället. 

Flicklaget är så framgångsrikt att det
vunnit en distriktsturnering och några ur
gruppen fortsatte till en landsomfattan-
de turnering i Bangalore, när vi var där.

Detta skolprojekt drivs av staten.
Problemet är dock att Jharkhands valda
politiker sköter sina uppgifter så full-
ständigt undermåligt och korrumperat,
att JV ännu bara fått betalt för tiden
april–aug för maten till volleybollele-
verna. Och inget för boendet. Detta är
pressande och svårlöst. 

I mars ska JV:s ledning besluta om
detta samarbete med staten kan fortsät-
ta. För eleverna är det en oerhörd chans
och för JV som har resurserna är det
trevligt med så många glada ungdomar.
Jharkhands framtid!

Val i Jharkhand
Att välja en annan regering handlar det
ytterst om. I Indien hölls val i novem-
ber. Gerillan försöker på alla sätt att för-
hindra valet. Osäkerheten om framti-
den, rädslan för olyckor och död, våldet
hela tiden aktuellt. Vägar kunde stäng-
as av och mineras. Att rösta kan leda till
att få högra handen avklippt. Tåg stop-
pades och intogs av gerillan som vädja-
de om frigivning av en fängslad ledare.

Poliser och soldater inkallades för att
garantera säkerheten vid valen. Men
vem törs rösta? Några gånger gjorde
statsmakten räder in på JV:s området.
Fullt beväpnade poliser i jeepar på
vägarna i den lugna och grönskande
mangoparken är en otäck syn. Men inga

gerillamän gömmer
sig där. Och lojala
personer i alla de
byar, där JV hjälper
till med bevattnings-
anläggningar och
kvin nor s självhjälps-
projekt, ringer i mo -
bilen och varnar JV
om något farligt är på
gång.

Jeepen
På JV finns en jeep
som är helt nödvän-
dig för kontakt med
byarna, för resor till
Ranchi där JV:s kon-
tor finns, för inköp,

för transporter av människor och varor.
Inte minst som ambulans om någon av
de 50 skolbarnen på JV och om anställ-
da och deras barn skulle drabbas av
sjukdom eller olycka. Men i valtider har
staten rätt att beslagta alla privata for-
don som behövs för att frakta soldater
och poliser, alltså för att säkra demokra-
tin. 

På allt sätt har JV försökt få tillstånd
att använda sin jeep utan risk att den
tas. Men förgäves. I hela fem dagar
köade personal från JV i Ranchi för att
få en namnteckning på ett intyg som
gav dem rätt att använda jeepen.

Kanske hade en muta hjälpt, men
sådant värjer sig JV mot. Så nu har jee-
pen fått »semester« till 18 dec, då valet
lär vara över. Istället måste man anlita
taxi, som är dyrt och besvärligt, för livs-
nödvändiga resor. Kontakten med byar-
na måste ställas in. 

Polis tar över högstadieskolan
När valet i närmaste ort, McCluskie -
ganj, skulle äga rum 25 nov, hade myn-
digheterna förberett genom att installe-
ra 500 beväpnade poliser i kamoflage-
färgade uniformer i JV:s högstadieskola. 

Där bodde de i skolsalarna och laga-
de mat på gården, upprättade vägspär-
rar utanför och hade naturligtvis stängt
skolan för barnen. Allt för att kunna
hålla stånd om gerillan angrep. Val -
boxarna placerades i skolan. 

Rektor var mycket rädd att skolan
skulle sprängas av gerillan. Detta sked-
de med ett tiotal skolor, dock inte i de
byar där JV arbetar. 

Inger Dejke
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De små
toaletter-
na muras
upp av
tegel.

Stolta volleyboll-tjejer poserar glatt med sin pokal framför
den nymålade skolbyggnaden.


