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Årsmöte Folkligt utvecklings -
samarbete missgynnas

Jag träffade Asha Kumari i slutet av
förra året. Med läraren Sushils dotter
Neha som tolk berättade hon om sin
bakgrund. 

Asha har två systrar och fyra bröder.
Hon blir särskilt förlägen när hon ska
berätta om sina föräldrar.

– Mamma och pappa är bönder. De
kan skriva sina namn, men inte mer.
Familjen har getter och oxar. 

Innan Asha började på Jagriti Vihara
arbetade hon i jordbruket. Hon har ald-
rig tidigare gått i skola och kunde inte
läsa eller skriva när hon kom. 

– Jagriti Vihara är bra, för här får jag
mat och så får jag tid att studera. Och
spela volleyboll, tillägger hon.

Asha drömmer om att bli lärare och

vill gärna fortsätta utbilda sig efter året
på Jagriti Vihara.  Hon påpekar att hon
förstår att det är viktigt att studera. 

– Nu kan jag läsa böcker, säger Asha.
Anders Dejke

Asha Kumari, 13 år
Hennes namn betyder »hopp«. Hon kommer från byn Lalkitad. Hon är
blyg och allvarlig men har stor integritet. Hennes ansiktsuttryck säger: 
Att bli intervjuad av en västerlänning är inte särskilt märkvärdigt.

Asha Kumari (t. h.) har lärt sig läsa och skriva på
Jagriti Vihara. Här med tolken Neha.

Av Sveriges totala biståndsbudget
på över 30 miljarder kronor gick
förra året en futtig andel på 175
miljoner till de ideella organisatio-
ner som samarbetar direkt med
ideella motparter i länderna i Syd.

Årets underskott i statsbudgeten drab-
bar nu de ideellt arbetande solidaritets-
grupperna. Därmed minskar i nästa steg
stödet till människor som befinner sig
långt under gränsen till extrem fattig-
dom.

Biståndsministern Gunilla Carlsson
har via Sida påbjudit att utvecklingsstö-
det till de förut socialistiska staterna i
Östeuropa ska minskas med 41 pro-
cent. Under januari rådde djup oenig-
het mellan ministern och Sida -
ledningen. Därför kunde Sida först i
februari teckna ett nytt treårsavtal med

Forum Syd, som är mellanhanden mel-
lan oss och Sida.

För Forum Syd självt gäller minsk-
ning av personalen, och från det ovan
nämnda anslaget på 175 miljoner kro-
nor till ideella organisationer som sam-
arbetar direkt med fattiga grupper i syd
dras nu 17 miljoner. Samtidigt tas fler
nya nationella organisationer in i den
ramen för att dela på den minskade
kakan. I procent är ramen 9,1 procent
mindre. I praktiken blir kampen om
bidragen betydligt mer tillspetsad.

Trots allt söker vi ännu ett bidrag
den 1 maj i år. Men vi bör tänka ut hur
vi ska kunna öka vår insamling av peng-
ar i egen regi. Mer av utåtriktade verk-
samheter kommer att krävas av oss.
Och medlemmarnas stöd blir viktigare
än någonsin.                   

Ola Friholt

Välkommen till JVV:s årsmöte
lördag 27 mars på Ljungskile
folkhögskola.

Lunch serveras kl 12. Årsmötet
börjar kl 13.00. Då behandlas
Verk sam hets berättelsen, som
bifogas till det här Medlems -
brevet. Den speglar det gång-
na årets verksamhet – och svå-
righeter. Läs den och gläds
över att JVV fått 22 nya med-
lemmar under året. 

Efter årsmötet blir det fika för
25 kr och »Sena s te nytt från
Jagriti Vihara«. Ola Friholt och
Inger och Anders Dejke berät-
tar och visar nya bilder.

Anmäl deltagande i årsmötet
till Roy Berntsson: 
raberntsson@telia.com 
senast fredag 19 mars. Kom -
mer du till lunch  – alltid roligt
att få en pratstund över maten
före mötet – så anmäl också
detta till Roy. Meddela om du
behöver något slags special-
kost. Pris för lunch: 70 kr. 

En man arbetar med risskörden.
Vinden hjälper till att skilja riskornen
från skalen.
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Verklighet på Jagriti Vihara
I januari och februari befann sig Ola Friholt på Jagriti Vihara för sam arbete kring idéer till ett utvecklings -
projekt för 2011 och 2012, med sikte på att än en gång ansöka om bidrag från Sida. Här är hans tankar kring
utvecklingsarbetet. 

Inför min artonde indienvistelse
kände jag ett visst inre motstånd.
Lönar det sig att än en gång satsa två

månader av arbete, producera 40 sidor
papper av beskrivningar och kalkyler?
Byråkrati seringen av ansökningsförfa-
randet prioriterar terminologiska
schabloner framför verklighetsbeskriv-
ning och årtionden av erfarenheter.

Verkligheten
Väl i Jagriti Vihara tog verkligheten
över, och intresset vaknade igen. Fram
till idag har vi ofta beskrivit arbetet i
byarna som »förpolitiskt«, eftersom de
outbildade byborna också saknade
både en historisk bakgrund och en rim-
lig bild av omvärlden i Indien och inter-
nationellt. 

Vi kunde ha intalat dem den verklig-
hetsbild vi själva föredrar. Men vi ansåg
och anser att de först måste få utmana,
tänka över och diskutera det samhälle
de lever i och att vi främst bör inspirera
dem till egna initiativ och till att kon-

frontera maktförhållandena i familjen, i
byn och på marknaderna på större
orter.

Sidas honnörsord »påverkansarbete«,
»utveckla demokratin«, »stärka det civi-
la samhället« och »bekämpa fattigdo-
men« blir inte entydiga i detta ljus. Ett
intressant bevis för att vi agerat rätt
gavs av en kvartett kvinnor från de
kvinnogrupper vi inspirerat till hand-
ling. De sökte upp Jaya och Sushil i
centret för att rådgöra om en aktion de
ville genomföra mot delstatsregeringens
tjänstemän i Ranchi och deras allierade
affärsmän.

Rabatterat ris
Vissa affärsmän har givits ansvar för att
fördela ris till fattiga bybor, vilka tillde-
lats rött eller gult ransoneringskort.
Rött kort berättigar till rabatterat pris.
Gult kort ger högsta rabatt och vid
vissa tillfällen rätt till gratis ris.
Kvinnorna har sett hur affärsmännen
ger undervikt på risransonerna och

ibland inte lämnar ut något alls, efter-
som de anser att deras egen vinst blir
för låg när de tar emot röda eller gula
kort.

Förråd och affär på Jagriti Vihara
Kvinnorna föreslog att Jagriti Vihara
skulle upplåta det sexkantiga huset vid
gamla inkörsporten att användas som
förråd och affär för ransonerat lågprisris.
En grupp kvinnor skulle turas om att
sköta utdelningen, och en man skulle
hantera rissäckarna och hämta dem i
regeringens lager i Ranchi. 

Det beslöts att våra aktivister Suman
och Rajesh tillsammans med kvinno-
gruppernas representanter ska förhand-
la med de ansvariga tjänstemännen i
Ranchi. Möjligheten att vinna gehör där
är rätt stor. Men misslyckas de blir även
detta en lärdom för kvinnorna. De inser
kanske att makthavarnas brist på förstå-
else kan bero på att de låtit sig mutas av
de affärsmän som blivit ifrågasatta. Och
de utmanade affärsmännen kan öka
trycket genom att låta sina hantlangare
uppträda hotfullt. Detta kan dra ut på
tiden.

Indiens vackra författning
Kvinnornas världsbild får en ny dimen-
sion. Det »förpolitiska« stadiet närmar
sig en mognad genom nya insikter. Den
nya projektplanen inriktas på innehållet
i Indiens vackra författning, på lagen om
rätt till arbete, på lagen om rätt till
information och på FNs deklaration om
mänskliga rättigheter. Kravet att för-
verkliga laggivna rättigheter växer hos
kvinnorna själva.

Kommer de att lyckas? Ja, förr eller
senare. Den vissheten gör varje indien -
vistelse för planeringsarbete till en ny
utmaning.                                 

Ola Friholt

Hårt grovarbete är vanligt i byarna också för kvinnor. 

OBS! Medlems avgiften • Bankgiro 5649-3034
Medlemsavgift: 150 kr/år • Familj: 200 kr/år
Studerande/arbetslösa/pensionärer: minst 50 kr/år
Folkhögskolor/föreningar: 300 kr/år

Ansvariga för JVVs medlemsbrev är Inger Dejke och Anders Dejke
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Sida

Ett seminarium om Fair
Trade anordnas på Jagriti
Vihara 2–3 okt. Det är
planerat för 38 deltagare,
varav två från Sverige: Ola
Friholt från JVV och
Nicolas Berglund från
North & South Exchange.

– Vi hoppas det ska föra oss
närmare ett utbyte med
ursprungsfolkens byar i
Jharkhand och affärer och
Fair Trade-förmedlare från
New Delhi, Kolkata och
Ranchi, säger Ola som till-
sammans med ledarna på
JV dragit upp riktlinjerna
för Fair Trade-mötet. 

– Det ligger ett symbol-
värde i att seminariet börjar
2 oktober, som är Gandhis
födelsedag. Han värnade ju
mycket om utveckling av
landsbygden. Varje by skul-
le inspireras att av egen kraft
resa sig ur fattigdomen.

Utställningslokal
En ombyggnad pågår av den gamla väv-
salen på JV till utställningslokal för
Sarna-kulturen och dess produkter.
Sarna kallas ursprungsfolkens kultur,
som ofta föraktas av människor i områ-
det med annan religion och kultur.
Lokalen ska ha plats för information om
kulturen, och ett syfte är att göra ur -
folken stolta över sina traditioner.
Grupper om 25 bybor ska inbjudas till
återkommande besök och diskussioner
i detta idécentrum, som också ska för-
medla Fair Trade- varor till exportörer i

storstäderna. Det ska öka förståelsen
och stärka självkänslan.

Fair Trade-seminarium
I andra våningen av huset finns den
rymliga samlingssal som används vid
stormöten. Där ska Fair Trade-semina-
riet hållas. Nog så viktigt är det att
huset i och med ombyggnaden försetts
med tre toaletter.

Skulle några JVV-medlemmar vilja
delta i det spännande seminariet, så är
det möjligt för enstaka, betalande gäs-
ter. Hör av er till Ola omgående i så fall. 

Ansökan om nytt Sida-bidrag
för 2011 och 2012 har nu skic-
kats in till Forum Syd. Beslut
väntas i november. Pengarna
ska användas till projekt för att
genomföra seminarier och
kampanjer om mänskliga rät-
tigheter, korruption, jämställd-
het, alkoholmissbruk, rättvis
handel och konfliktlösning. För
detta ansöker JVV om 498 000
SEK. 
Ytterligare information om

projekten finns på www.jvv.se

Sedan slutet av april bor Jaya i
en liten lägenhet, som han hyr i
ett samhälle utanför Norr -
köping. Han har svårt att tåla
den heta sommaren på Jagriti
Vihara. 
Hur länge han stannar i

Sverige är lite oklart. Han ska
vila upp sig till kropp och själ,
innan han återvänder till JV.
Även som pensionär tar han
aktiv del i arbetet på JV. Han är
den självklara gurun där, som
folk besöker hela tiden för att
få goda råd och hjälp då be -
kymren hopar sig. I september
fyller Jaya 80 år!
Adressen i Sverige:

Jaya S. Upadhyay
Sågvägen 5A
617 34 SKÄRBLACKA
tel. 0760-99 51 75

Hör gärna av dig till Jaya! 

Rättvis handel

Sushil visar den lilla utställningen i vattentor-
nets under våning. Den nya utställningslokalen

kan ge mer rättvisa åt bybornas arbeten.

Jaya bor i Sverige

JVV På Facebook
Numera finns Jagriti Viharas Vänner som egen grupp på Facebook.
Gå in och bli medlem:
www.facebook.com/group.php?gid=113134078699315



JVV:s medlemsbrev maj 2010

Upproret började i delstaten Väst -
bengalen 1967, och gerillan kallas
naxa liter efter byn Naxalbari. Det var
en resning till försvar för ursprungs -
folkens rättigheter. Den har senare spri-
dit sig till 20 av Indiens 28 delstater. 

Rajesh, en av ledarna på JV, skickade
ett brev till JVV-medlemmarna med
anledning av denna nyhet. Han berättar
initierat om det allvarliga läget för
Indien i stort med bekämpning av geril-
lan och för delstaten Jharkhand i syn-
nerhet. Ur Rajeshs brev:

»Centralregeringen har i de områden i
landet där maoisterna befinner sig
påbörjat en operation som kallas

GREEN HUNT. Denna bedrivs också i
vår delstat Jharkhand och avser att eli-
minera maoisterna. 

Delstatsregeringen i Jharkhand stödjer
centralregeringen i denna operation. Men
på grund av otillräcklig polisiär träning
och dålig strategiplan, samt en brist på
politisk vilja hos regeringen, har GREEN
HUNT utvecklats till en RED HUNT.
Naxaliterna känner sig hemmastadda i
skogsområdena och står på god fot med

byborna, samtidigt som polisen befinner
sig på okänd mark. Detta är den vikti-
gaste anledningen till att regeringens
plan misslyckas.«

Avslutningsvis har Rajesh ett gott råd
till regeringen: »Satsa på utveckling – poli-
tisk, social och ekonomisk – istället för
GREEN HUNT!«

Läs hela brevet på www.jvv.se

Svenska tidningar rapporterade från Indien
om ett djungelbakhåll 6 april i en delstat
söder om Jharkhand. En maoistisk gerilla
dödade minst 75 poliser. Det var den värsta
massakern på säkerhetsstyrkor. 

JVV-årsmötet 27 mars genomfördes i
en varm och hoppfull atmosfär.
Protokollet från förhandlingarna bifogas
liksom adresslista för JVV-styrelsen
och andra nyckelpersoner. 

Vi deltagare gladdes över bilder och
berättelser från de senaste besöken på
JV. Från ledningsgruppen på JV hade
kommit en färsk hälsning om både gott
och ont. 

Indiska kvinnor har länge kämpat för
ett få igenom en förändring av konstitu-
tionen, så att minst 1/3 i parlament och
delstatsregering ska vara kvinnor.
Överhuset har nu godkänt det.
Underhuset återstår, men det finns
hopp om en rättvisare ordning. 

Däremot innebär regeringens inledda
aktion mot extremister i Maoiströrelsen
ytterligare våld, fruktan och oroligheter.
För JV:s del betyder det att fältarbetar-
na har svårare att besöka byarna. Och
byborna riskerar att bli klämda mellan
de stridande. 

Avslutande ord till årsmötet från JV:
»Hursomhelst så kommer vi inte att
vika i vårt arbete för fred och utveckling
som så väl behövs på landsbygden.« 

Vi känner en ödmjuk tacksamhet
över att få vara med och stödja ett arbe-
te för människors upprättelse och bätt-
re framtid i ett så utsatt område långt
borta i Indien. 

GREEN HUNT har utvecklats till RED HUNT

Verksamhets -
berätttelsen
granskades

noggrant.

Inte bara årsmötesförhandlingar

Från tidningen Bohusläningen 7 april 2010.

Medlemsavgiften! Kassören med-
delar att det är ganska många
som inte betalat för 2010 ännu. Är
du osäker, tag kontakt med Roy
Berntsson (raberntsson@telia.com).
Han ser mer än gärna efter i
registret och talar om hur du har
det. 

Medlem 150 kr, familj 200 kr, pen-
sionär, arbetslös och studerande
minst 50 kr. Pengarna behövs
extra väl nu eftersom Sida-bidra-
get i år är starkt reducerat. Tack!

Bankgiro: 5649-3034

Har du betalat?

Ansvariga för JVVs medlemsbrev är 
Inger Dejke och Anders Dejke

Det förutspås en god monsun i Indien i år.
Det innebär goda skördar och lägre mat -
priser. Bilden: Regn på matsalens tak.



JVV:s medlemsbrev maj 2010

Flickskolan är avslutad. Det tog några
veckor extra, innan de 15 flickorna
kunde förmås att lämna Jagriti Vihara
efter sin ettåriga kurs. De har haft det så
trevligt, lärt sig mycket, blivit vänner
med varandra och med volleybolltjejer-
na. Det var svårt att åka hem. Också
lärarinnan Madhu grät mycket. 

Volleybollskolans elever har åkt hem
för sommarlov. Men de kommer tillba-

ka.  Det har varit 44° C. Ingen kan stu-
dera i den värmen!

Men problemet med regeringens
nonchalans vad gäller utbetalning av
pengar för volleybollskolan finns kvar.
Så här skriver info-gruppen på JV:

»Efter en lång kamp har volleyboll-
projektet fått lite pengar från regering-
en. Vi väntar emellertid fortfarande på
medel för de senaste tre månaderna. Vi

har skrivit till de ansvariga myndighe-
terna många gånger utan att få svar.
Någon gång har vi fått löften, men inga
pengar. Statens sportdepartement har
inte bidragit till sängar, köksutrustning
eller annat nödvändigt material. Jagriti
Vihara har hittills fått stå för elevernas
behov. Men vi fortsätter att sätta press
på myndigheterna för volleybollelever-
nas skull.«

Sommarlov

Volleybolleleverna går i Jagriti Viharas
skola i McCluskieganj, men efter skolan
är det volleyboll som gäller. Här tränar 

pojkarna på planen framför 
skolbyggnaden på Jagriti Vihara.

men Jagriti Vihara
kämpar för att få 
utlovade pengar från
regeringen

Endast den som är väl insatt i de indis-
ka tjänstemännens kultur och har upp-
levt den på nära håll kan förstå, hur
djupt korruptionen sitter i alla nivåer
av samhället och vilket omfattande och
långsiktigt arbete som krävs för att bli
kvitt denna samhällssjukdom. En liten
organisation som Jagriti Vihara kan
förstås inte utplåna denna mång -
hundraå riga tradition, men har ända
från starten haft som princip att aldrig
betala mutor eller på annat sätt hänge
sig åt bestickning. 

Tålamod och envishet
Kampen mot korruptionen kräver tåla-
mod och envishet. När tjanstemannen
säger att han tar emot »i morgon«
(underförstått: »Ge mig en slant så fixar
jag det omedelbart«), svarar Jagriti
Vihara: »OK, vi kommer i morgon«,
även om det handlar om en lång och
mödosam resa. 

När man nästa dag återkommer och
får veta att tjänstemannen inte har tid

just då (underförstått: »Vill ni träffa mig,
får ni betala«), svarar man återigen »Vi
återkommer«.  

Mutbrott är ofta svåra att bevisa, inga
kvitton och inga vittnen, men det har
hänt, att Jagriti Vihara medverkat till
att fall av korruption har överlämnats
till Central Bureau of Investigations
(CBI), som utreder korruptionsbrott på
statlig nivå, eller till antikorruptionsby-
rån som handhar lägre nivåer. 

Skogstillsyningsmannen
En fattig bonde, Etwa Oraon, i byn
Chattinadi avverkade ett stort träd på
tomten. Han sågade upp trädet till
plankor och två köpare anmälde sitt
intresse, Jagriti Vihara och butiksägaren
Mr Ramchandre i byn Lapra. Man kom
överens om att dela på virket. Butiks -
ägaren skulle köpa den ena delen och
Jagriti Vihara den andra. 

Det hela skulle vara ganska okompli-
cerat om inte en skogstillsyningsman
fått tips om affären och vädrat inkoms-

ter. Han meddelade Jagriti Vihara,
Ramchandre och Etwa Oraon, att trä-
det huggits ner i skogen illegalt och att
såväl säljare som köpare var åtalbara
och att långa fängelsestraff väntade
dem. Men naturligtvis erbjöd han sig att
ordna det hela på ett smidigare sätt.
(»Ett litet bidrag, tack!«)

Jagriti Vihara visste dock att skogs-
tillsyningsmannen egentligen inte hade
med ärendet att göra, eftersom trädet
avverkats på bondens mark. Man med-
delade att man inte tänkte vare sig gå i
fängelse eller inlåta sig på någon över-
enskommelse.

Avsked och fängelse
Tillsyningsmannen riktade då hela upp-
märksamheten mot butiksägaren, Mr
Ramchandre. Nu kontaktade emellertid
Jagriti Vihara CBI i Ranchi som grep in,
och här räckte bevisföringen till, för att
skogstillsyningsmannen skulle avskedas
och få avtjäna en tid i fängelse.

Jagriti Viharas arbete mot korruptionen
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En kväll förra hösten
hälsade jag på hemma
hos Mahadev. Vi hade

arbetat sida vid sida i
köket på JV med att måla
väggarna vita. Vi kunde
inte tala med varandra,
men vi log flitigt och hjälp-
tes åt att lyfta stegar och
ställningar och han rörde
ihop färgen och jag spruta-
de på vatten. Han hade
också tillverkat små klin-
kor för att flickorna i köket
skulle kunna stänga skå-
pen ordentligt. Då satt han
på marken, höll fast träbi-
ten med fötterna och
kunde använda båda hän-
derna för kniv och stäm-
järn. Sedan målade han skåpsdörrarna
vackert blå. Han arbetade också på sön-
dagen om det behövdes. 

Tillsammans med sin fru Rita Deva
har Mahadev byggt sig ett rejält hus av
tegel. Det har tagit tid, lite åt gången.
Han måste få ihop pengar att köpa
byggnadsmaterial. Familjen bor helt
nära JV Centre. Mahadev går hem och
äter på lunchrasten. Sonen Badel är 8 år
och går i andra klass i en närbelägen
skola och dottern Ditsha är 4 år. Hon
ska absolut få gå i skola hon också.

Mahadev är den anställde snickaren
på JV, kortväxt med huvudet lite på
sned, alltid vänlig. Hans far är också
snickare, men nu gravt alkoholiserad.
Hans bror har också ärvt snickaryrket
och var faktiskt den som anställdes
först, men också han har druckit sig till
alkoholism. Men Mahadev dricker inte
en droppe. Han har gått fyra år i den
tidigare barnskolan på JV, och där tog
han intryck av undervisningen om att
avhålla sig från alkohol. 

Tillsammans med en annan liten

man på JV, Niranjan, anställd för att
vattna växterna i trädgården, prövar
Mahadev nya arbetsuppgifter. De båda
triggar varandra att klara av allt möjligt.
Det är lättare om man är två. »Vad
andra kan göra, det kan jag« tycks vara
Mahadevs valspråk. Att måla är alltså
något han klarar bra. Det skulle byggas
en mur för att avskilja ett grönsaksland
från köksentrén på JV. »Det kan jag
göra«, sa Mahadev. Normalt skulle man
tillkallat en murare, men Mahadev och
kompisen satte igång. Det gick bra,
muren blev rak och tillräckligt bred för
att hålla. De kom också ihåg att lämna
plats för en grind. Den tillverkades i
snickarverkstaden av träspjälor som
spetsades upptill och målades vita.
Riktigt vackert! 

Det är alldeles mörkt på kvällen när vi
trevar oss fram på vägen, Jaya, Anders,
Markku och jag, och sedan på en stig i
naturen. Uppåt svart himmel med pric-
kar av stjärnor. Inte förrän vi är helt
inne på husväggen upptäcker jag den.

Snickaren Mahadev
Under september månad är det slutspurt med arbetet att få utställnings-
lokalen klar till Fair Trade-seminariet 2–3 okt. En av dem som arbetar
effektivt och bra är den på JV anställde snickaren Mahadev.

Ny flickskola
På JV startade i juli en ny ettårig
internatskola för15 flickor i olika åld-
rar. De är analfabeter och kommer
från mycket fattiga familjer. Detta har
blivit möjligt tack vare en stor och
generös donation av JVV-medlem-
men Lone Svenfelt. Någon skolgång
har inte förekommit i flickornas liv
tidigare, trots att detta är obligatoriskt
i Indien. Flickorna har i stället varit
tvungna att arbeta hårt hela livet. 

Jaya och de som bor och arbetar på
JV är mycket glada över att ännu en
gång kunna erbjuda skola för fattiga
flickor. Det är nu tredje kursen som
JV utan statligt bidrag tar ansvar för.
Första kursen av detta slag var ett ini-
tiativ från staten och berörde 50 flic-
kor. Bidraget  från staten var blyg-
samt, men kursen kunde ändå
genomföras med gott resultat.
Erfaren heterna man fick har alltså lett
till denna positiva fortsättning – men
nu med medel från JVV-medlemmar.

Nu får läraren Madhu en ny grupp flic-
kor att undervisa.

Utan hyvelbänk men med starka fötter.

Upprop till JVV-medlemmar och
alla människor av en god vilja.

I brevet från Rajesh (se sid.3) vädjar
JV om extra stöd för att kunna bistå
människor som drabbats av malaria.
Självklart vill vi i JVV-föreningen
försöka hjälpa till. Skicka pengar
och skriv Malaria på talongen.
Bankgiro: 5649-3034
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I den pågående valdebatten i Sverige
hörs så gott som ingenting om interna-
tionella frågor – förutom de svenska
truppernas eventuella tillbakadragande
från Afganistan. 

Det svenska biståndet och fattig-
domsbekämpning i världen diskuteras
inte. Men JVV ansöker återigen om
nytt Sida-bidrag. Ett första besked kan
komma i november, om det beviljas. 

Slutrapporten för det förra projektet
med Sida-bidrag, »Marknadsföring och

kulturverksamhet«, är nu godkänd. Det
löpte under två år och var en fortsätt-
ning på tidigare genomfört projekt. Vår
ordförande Ola och ledningsgruppen på
JV har gjort ett omsorgsfullt och gott
arbete genom att svara på alla Sidas
omfattande frågor.

Några klipp ur Slutrapporten 
Sammanfattning

Jagriti Viharas Vänner har tillsammans
med Jagriti Vihara i Indien genomfört ett

projekt med målet att skapa
ekonomiska framsteg och
ökad makt hos 400 kvinnor i
70 kvinnogrupper i 20 byar i
Jharkhand. För att uppnå
detta har man under två år
genomfört kapacitetsutveck-
ling av LEO i marknadsfö-
ring samt enande aktiviteter
för att förebygga konflikt.
Den direkta målgruppen var
70 kvinnogrupper. Utbetalt
belopp: 544 000 kr.

(LEO är termen för samarbetspartner,
alltså här föreningen Jagriti Vihara i
Indien)

Resultatuppföljning
Under rubriken Resultatuppföljning är
Forum Syds bedömning: Förändring -
arna är över förväntan. Detta gäller ett
genderperspektiv:

Rapporten delger att både män och kvin-
nor har börjat inse att flickor är lika vik-
tiga för familjens sociala och ekonomiska
utveckling. Idag skickas minst hälften av
alla flickor till skolan, mot cirka 10 %
förut.

Sammantagen bedömning 
av insatsen

Insatsen bidrar till att kvinnor organise-
rar sig, bygger sin kapacitet och ökar
sina och familjens möjligheter till in -
komst. Samtidigt gynnar kulturell verk-
samhet ökad medvetenhet och potentiellt
konfliktförebyggande. Kombinationen
av utbildning för kvinnor och insatser för
attitydförändringar är insatsens styrka.
Sammantagen bedömning av rapporten
är positiv. 

Inga fönstergluggar där det lyser. Det är
klokt att bygga ett hus med få fönster.
Då släpps inte den glödande sommar-
värmen in så snabbt. Och i kylan på
vintern isolerar väggen. Vi går in på
gårdsplanen. Där finns dörren in till
huset, och ett nybyggt toaletthus, ett
papayaträd med en stor klase växande
frukter, en bastant säng och eldplats för
matlagning under tak. Familjen ställer
lite motvilligt upp för fotografering. Fru
Rita tittar ner hela tiden. 

Men inne i huset har hon ställt fram
de fyra karmstolarna av vit plast och
dukat fram på ett litet bord vid sidan
om den stora familjesängen som fyller
nästan hela rummet. Vi bjuds det häl-
sosamma tulsi-teet, torkade, friterade
linser och kex med ordet Priya intryckt,
ungefär som Marie på svenska kex. Jaya
säger att ordet betyder »Käraste«.

Väggarna är cementgrå. En lång hylla
utefter ena väggen och på den står en
fotogenlampa och en TV-apparat under
ett plastskynke. Inte ofta är det möjligt
att se på TV, eftersom elektrisk ström
är sällsynt. Men friden i rummet är stor.
Barnen sitter så fint på sängen. Jag för-

söker få kontakt genom att visa fotogra-
fier från mitt svenska liv, har pannlam-
pan på mig för att vi ska kunna se. De
tittar mycket nyfiket, ser ljushåriga barn
med vitt skinn, ett stort, gult trähus
med massor av fönster, en insjö, rodd-
båt, segelbåt i havet, snö på marken och
på de bladlösa träden. En så annorlunda
verklighet!

Jag försöker leka med barnen, Badel
är en allvarlig pojke med stora ögon.
Han kan skriva sitt namn och demon-
strerar en läsebok. Ditsha är frimodig, så
söt och fjäderlätt. Jag tar upp henne i
knäet och sjunger »Rida, rida ranka, häs-
ten heter Blanka« och gungar henne
upp och ner. Men hon är stel som en
pinne. Hon har aldrig sett en häst, här
rider ingen. 

Då går det bättre med handlekar. Jag
gör en scen med fingrarna: Gubben
hugger ved, gumman plockar undan. En
universell erfarenhet. Jaya är den som
kan prata med familjen. Mahadev stäl-
ler sig upp varje gång han ska svara på
en fråga. För sin gamle lärare har man
alltid respekt. 

Mahadev blev erbjuden jobb som snic-
kare på annat håll, men han tackade nej.
Han är lojal med JV. Förre snickaren
stal verktygen och försvann. Han ham-
nade i fängelse. Så kan det gå. Men inte
med Mahadev. Han följer oss med fick-
lampa i handen till Jagriti Viharas grind.
Säger ingenting men behärskar den när-
maste miljön och sitt liv där fullstän-
digt. Och han är en av dem som sköter
om Jagriti Vihara.

Inger Dejke

Slutrapport för Sida-stött projekt

På väg till skolan 
i McCluskieganj

Familjen samlad omkring några fotografier.
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I höst får Jagriti Vihara besök av flera
grupper från Sverige. I Fair Trade-semi-
nariet 2–3 okt deltar JVV:s ordförande
Ola Friholt och Erni Friholt. Rapport
från detta kommer i nästa Medlems -
brev. Folk i Indien hajar nog till inför
det datum då seminariet inleds, 2 okto-
ber. Det var då den store ickevåldskäm-
pen Gandhi föddes. Året var 1869.

Världens kurs på Ljungskile folkhög-
skola, som nu är förändrad till en dis-
tanskurs, gör ett sedvanligt studiebesök
på JV under tre dagar i början av
november. 

En mindre grupp från personalen på
Folkbildningsrådet i Stockholm företar
en studieresa i Indien och besöker JV.
De passade på att förbereda resan
genom att träffa Jaya då han var i
Sverige i juni. Nu är han hemma på JV
igen. 

JVV-medlemmarna Inger och
Anders Dejke tänker arbeta som volon-
tärer tiden 8–24 november. I år gäller
det att skrapa rost från fönstergallren på
Women’s Hostel och måla efteråt. 

I nyhetsbrevet från informationsgruppen på
JV har vi fått denna rapport

Vi har haft stora problem med värme-
böljor och brist på regn. Vi är därför
rädda att monsunen kommer att utebli,
och att det blir brist på mat i vår region.
Som ni vet lyder vår delstat Jharkhand
återigen under »presidentstyre«
(President’s Rule). Förutom problemen
med upplösningen av den demokratiskt
valda regeringen, lider folket i regionen
brist på dricksvatten och har hälsopro-
blem.  

Möblerna till vår utställningshall är
ännu inte färdiga eftersom Josef varit
sjuk och inte kunnat arbeta. Vi har där-
för beslutat att tillfälligtvis anställa en
svetsare till vår metallverkstad. Arbetet
med vår »Fair Trade Hall« framskrider
tillfredsställande. Det nya toaletten är
färdig. Alla innerväggar är nu målade. 

Allt är bra på Jagriti Vihara. Vi förbe-
reder oss nu inför Fair Trade seminariet. 

Rajesh, en av ledarna på JV, skriver och
berättar om problemen i Jharkhand som
försvåras av delstatsregeringens vanstyre.
Läs hans analys av läget!

Nyheter om hälsosituationen i
Jharkhand
Under juli månad har myndigheterna
publicerat uppgifter som bör karaktäri-
seras som mycket smärtsamma och
skamliga för ett civiliserat samhälle. I
dessa rapporter meddelas att omkring
64 000 personer lider av malaria i
Jharkhand. 

Som ni vet avlider många människor
årligen till följd av denna sjukdom. Den
sprids likt en epidemi och hälsositua-
tionen är nu alarmerande.

Sjukhusbäddarna är upptagna av
malariapatienter. Trots denna förfärliga
situation står myndigheterna handfall-
na. Jagriti Vihara planerar därför att
organisera hälsokampanjer i syfte att
hjälpa drabbade människor i vårt områ-
de. 

Vi uppmanar därför våra stödjare att
utöka sina insatser så att vi kan utföra
detta arbete. Vi uppskattar ert stöd till
de fattiga. 

I Jharkhand drabbas omkring
200 000 personer årligen av malaria. I
början av juni detta år hade 64 000
drabbats, och antalet ökar stadigt.   

Den ekonomiska situationen 
i Jharkhand

Rapporter från FN-organet UNDP visar
att de åtta fattigaste delstaterna i
Indien, inklusive Jharkhand, har ett lika
stort antal fattiga som de 26 fattigaste
länderna i Afrika. Omkring 420 miljo-
ner människor är fattiga, enligt FN orga-
net UNDPs normer, i dessa indiska del-
stater. Jharkhand är egentligen rikt,
med gruvor och mineraler, men dess
folk är fattigt. Detta beror på statstjäns-
temäns och andra ledares misshushåll-
ning och slöseri med resurser. 

Medlemmar av parlamentet agerar
nu dessutom för att öka sin egen lön.
Detta är en skamlig begäran eftersom
Indiens folk samtidigt lider under stora
svårigheter. Prisökningarna på nödvän-
diga konsumtionsvaror har passerat
långt utöver vad folk klarar av att beta-
la. Vanligt folk har idag inte ens råd
med linser och grönsaker till sina famil-
jer. De flesta av Indiens stater kan nu
karaktäriseras som torkdrabbade. Det
betyder att skördarna kommer att ute-
bli där. I en sådan situation kan inte
parlamentarikernas krav på egna löne-
höjningar betraktas som civiliserade
krav. De borde först tänka på sitt eget
folk, och först därefter på sig själva. En
del parlamentariker motsätter sig dock
kraven, men majoriteten är tyvärr för. 

Nyhetsbrev

Vanligt folk har
inte ens råd
med linser och
grönsaker till
sina familjer,
berättar Rajesh.

Besök från Sverige på JV i höst

Fair Trade-
seminarium i
oktober på
Jagriti Vihara.

Ansvariga för JVVs medlemsbrev är 
Inger Dejke och Anders Dejke

Informationsskriften Jagriti Vihara –
ett centrum för förändring med text av
Ola Friholt, 24 sidor, finns nu i ett
omarbetat skick. Vill du ha den, så skic-
ka mejl till Roy Berntsson:
raberntsson@telia.com eller ring till
honom 0522-154 51, så får du skriften
med posten.

Det är också möjligt att läsa informa-
tionsskriften på hemsidan, www.jvv.se

Där finns även de två foldrarna Jagriti
Vihara – Frigörelse och utveckling för
bybor i Indien och Adoptera lärare -
genom Jagriti Viharas Vänner.

Att läsa
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Jagriti Viharas Vänner

Den nittonde Indienresan skulle
vara kort och lätt. Vi skulle delta
i ett tvådagarsseminarium om

rättvis handel. För första gången skulle
den billiga flygbiljetten föra oss ända till
Ranchi. Men anknytningsflyget blev
inställt. Vi erbjöds en lång omväg, men
efter svettig väntan fick vi tågbiljetter
istället. 

Med ett dygns försening nådde vi
nästa eftermiddag Ranchi, som ligger i
gerillakontrollerat område. Jaya och
chauffören Vincent mötte med jeepen.
De hade väntat i ett dygn. Skönt! Bara
två timmar till på landsväg till Jagriti
Vihara. Trodde vi.

I en av sina sällsynta framgångar i kri-
get med gerillan hade polisstyrkorna
dagen innan infångat en kvinnlig gerilla-
kämpe. Det ledde till att gerillan utlyste
»bandh« den dagen vi anlände. Bandh
innebär att all aktivitet måste inställas.
Buss- och biltrafik stod stilla. Regerings   -
kontor och affärer var stängda. Den
annars igenkorkade huvudgatan låg öde,

ungefär som en svensk förortsgata. Ingen
tar risken att straffas med döden.

Vi tog in på vårt gamla hotell
Maharaja, numera skrytrenoverat till
Maharaja Inn. Där var tomt och tyst. Vi
tycktes vara de enda gästerna. 

Nästa dag for vi ut i det vanliga stim-
miga Indien. Med oss i jeepen hade vi
huvudföreläsaren Dr K. Panchaksharam,
som anlänt söderifrån, från Chennai, en
tågresa på 36 timmar. De tilltänkta
seminariedeltagarna från Kolkata,
New Delhi och Varanasi vågade
inte komma. Några tåg på de linjer-
na hade sprängts av gerillan.

Seminariet
Med i jeepen till Jagriti Vihara var
inte bara Panchaksharam, utan så
småningom ris och potatis, olja och
socker, kaffe och bönor, bananer
och kex som inköptes längs vägen
med tanke på att alla seminarie -
deltagare ju också behövde mat. 

Tillgångarna på Jagriti Vihara

centret var knappa. Vår ankomst med
friska pengar var således mycket väl-
kommen.

Vi installerade oss i ett rum nära
Jayas, fick de senaste nyheterna, inspek-
terade det vackert renoverade huset,
där nyss champinjonodling bedrivits
men där nu finns en vacker utställ-
ningshall och ovanpå en stor samlings-
sal där seminariet hölls. 

Vem skulle egentligen komma? Vi,
klena i tron, hade våra farhågor. Men se:
Klockan elva nästa dag fylldes hallen,
som smyckats med stolta banderoller:
International Seminar on Fair Trade med
över sextio personer, förväntansfulla
kvinnor och rätt många män samt de
äldre eleverna från JV-skolan. Framför
talarstolen fanns ett porträtt av Gandhi
som hyllades på sin födelsedag den   
2 oktober. Jagriti Vihara har i alla år
hedrat och tillämpat Gandhis idéer om
ickevåld och stärkandet av byarna och
dess innevånare. Vi »special guests« fick
lägga blomsterkransar kring hans por-
trätt.

Sushil hälsade välkommen och semi-
nariet kunde börja. Plats på scen för en
gudabenådad talare och pedagog, Mr
Panchaksharam, Panchu kallad av oss
som kände honom från Chennai, där
han är ordförande i SIPA (Federation of
South India Producer Associations).

Han anknöt direkt till Gandhi och
hans idéer om självstyrande byar.

Seminarium i medvind Text och bild: Erni & Ola Friholt

—>

Välkomsttal av Sushil, en av ledarna på JV. 

Kvinnor på Fair Trade-seminariet svarar livligt på alla frågor och kommer med egna förslag.
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Vad är Fair Trade? Det betyder rätt-
visa och värdighet, och en möjlighet att
försörja sig. Hur ska det gå till? Vad är
det som krävs? Vad måste vi lära oss? 

Panchu tog fram den rättvisa han-
delns principer och gav målande exem-
pel till alla tio punkterna. Han talade till
var och en av de närvarande, kändes det
som, och alla hängde vid  hans läppar.
Det blev en bitvis uppsluppen stäm-
ning, kvinnorna var med, svarade livligt
på alla frågor och kom med egna förslag.
Ett handfast exempel blev stearinljusen
vi haft med oss från Sverige. Stora fina
ljus i fin förpackning, där till och med
bränntiden stod angiven på paketen.
Ljusen visades upp och jämfördes med
deras egna ynkliga små ljus, handtillver-
kade, kanske enbart av paraffin, rinnan-
de och snabbt nerbrunna.

»Nå, kära kvinnor, vilka ljus skulle ni

köpa om ni kunde välja i affären?« Och
så var diskussionen i full gång. Vilka är
våra kunder? Hur viktig är kvalitén?
Hur finner vi kunderna utan att behöva
anlita mellanhänder? Vad skulle vi
kunna tillverka? Vilka tillgångar har vi i
byn? Hur ser det ut i Indien för övrigt?
Medelklassen ökar, de är våra första
kunder. Även i Indien ökar intresset för
Fair Trade. Medel klassen har råd att
köpa rättvist. Men de måste övertygas
om att de vill det! Hur gör vi det?

Tiden gick fort. Nu var det lunch för
alla. Sedan pratade de utländska gäster-
na, det vill säga Erni & Ola från Sverige.
Vi hängde på där Panchu slutat: Vilka
är kunderna? I Europa liksom i Indien
den välbeställda medelklassen som har
råd att betala rättvisa priser. Och i
Sverige är den klassen den allra största
idag, efter 100 års kamp… Men är den

villig? Även här, eller i ännu högre grad,
gäller kvalitén som bestämmer vad som
kan säljas. Där är ju de stora företagen
alltid hästlängder före rättvisehandlarna
med sina reklammöjligheter. Vi måste
alltså peka på något annat? Vad?
Samtalsämnena fyllde också nästa dag.

Utgångspunkten är vi själva. Insikten
att vi är viktiga. Och starka i vår sam-
manhållning. Det kallas solidaritet.
Sedan: få kunderna att förstå att det
också är till deras eget bästa att köpa
från småproducenterna. Det är en fara i
att några få stora företag äger allt och
därmed kan bestämma över både varor-
na, priserna och lönerna. Många små ger
större frihet än några få stora. Det lokala
ekonomiska kretsloppet gynnar sam-
manhållning och variation. Det ger
arbete åt fler och säkrare levebröd.
Kvinnorna i självhjälpsgrupperna har en
avgörande roll. »Ni ska veta hur viktiga
ni är för Indiens framtid«, blev slut-
klämmen. 

Några högre tjänstemän från delstats-
regeringen deltog några timmar och sa
några uppskattande ord och utlovade
stöd.

Efter tvådagarsseminariet blev det
utvärdering. Efter middagen, i fotogen-
lampors sken i den vackra matsalen,
utbyttes idéer, kritik och beröm och
framförallt idéer om framtiden i den
trängre kretsen. Alla var överens om att
seminariet hade varit framgångsrikt.
Panchu var även här oförtröttlig och
kreativ och föreslog olika inkomstbring-
ande vägar för Jagriti Vihara. ◼

Mr Panchaksharam
från Chennai ger
målande exempel på
principerna för rättvis
handel. Här tillsam-
mans med Jaya som
tolkar från engelska
till hindi.

Uppmärksamma deltagare 
vid Fair Trade-seminariet.

JVV På Facebook
Numera finns Jagriti Viharas Vänner
som egen grupp på Facebook. 
Gå in och bli medlem:

www.facebook.com/group.php?gid=
113134078699315

Se dem dansa
Skolflickorna på Jagriti Vihara sjunger
och dansar gärna. På hemsidan,
www.jvv.se, kan du se ett kort filmklipp
som är in spelat i november 2010.



JVV:s medlemsbrev december 2010

Snart 2011
Dags att betala medlemsavgiften 
för år 2011:

150 kr/år
Familj: 200 kr/år
Studerande/arbetslösa/pensionärer:
minst 50 kr/år
Folkhögskolor/föreningar: 300 kr/år
Bankgiro 5649-3034

Årsmöte
Lördag 12 mars
på Ljungskile folkhögskola

För några månader sedan ansökte vi hos
stiftelsen Emmaus Sundsvall-Luleås
biståndsfond  (ESUL) om stöd till inred-
ning av den nya utställningslokalen i
Jagriti Vihara och till uppbyggnad av
två permanenta utställningar. Den ena
handlar dels om ursprungsfolkens his-
toria och kultur, dels om deras hant-
verksprodukter och möjligheten att
marknadsföra dem via rättvis handel,
fair trade. Den andra utställningen pre-
senterar just den rättvisa handeln och
dess villkor.

Syftet med kulturutställningen är att
de hittills ringaktade ursprungsfolken
ska inse värdet och betydelsen av deras
naturanpassade kultur och andlighet
och därmed stiga i självvaktning, stolt-
het och självförtroende, något vi anser
nödvändigt för att de ska kunna skapa
en lokal kraft som hävdar sig i det glo-
baliserade Indien och blir en ekologisk
förebild inför framtidens krav.

Styrelsen för Jagriti Viharas Vänner
tackar ESUL för deras storartade gåva:
35 000 kronor!

En glädjande nyhet

Den stora byggnaden, som tidigare använts till svampodling, har fått en stor uppryckning
utvändigt och även på insidan. Övre våningen används som samlingslokal. Nedre våningen
har inretts till en rymlig utställningslokal. Den är än så länge tom, men med det nya bidra-
get kan den nu ge plats för en permanent kultur utställning.  

Malariabekämpningen
har kommit igång

Insamlingen i höstas till en Malaria Camp gav gott resultat och
den 23 november genomfördes den första aktionen på JV. Ett
hundratal män och kvinnor från närområdet kom. De fick läkar-
vård och medicin.

På bilden två av de fyra läkare som engagerats. Det här var den förs-
ta Campen. Senare kommer man att flytta ut i byarna för att även de
som bor längre ifrån JV skall kunna få behandling. Inte bara malaria
behandlas utan även till exempel TBC och denguefeber.

Julklappstips
Sätt in valfritt belopp på JVV:s bank-
giro 5649-3034, skriv ”Hälsa barn”
på talongen och ge det bifogade
kortet som julklapp. Kortet finns för
nedladdning för dig som får med-
lemsbrevet via e-post. Om du vill ha
fler kort kontaktar du Inger Dejke,
tel: 0522-228 22, 
e-post: id@oringe.pp.se
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Under tio år har vi fått flera Sida-
bidrag för satsningen på kvinnors
självhjälpsgrupper. Med kraftiga reser-
vationer har vi idag beviljats två fem-
tedelar av kostnaden för det nya pro-
jekt vi ansökt om. Det gäller att inviga
byborna i de fri- och rättigheter som
garanteras (!) dem i Indiens konstitu-
tion, FNs deklaration om mänskliga
rättigheter, rätten till information, till
hundra dagars arbete per år med mera.
Dessutom ville vi starta en kampanj

mot de frustrerade männens växande
alkoholmissbruk.

Till utställningslokalen med inne-
håll fick vi hjälp av ESUL, som nämnts
ovan. Men till det övriga som fick
tummen ner av Forum Syd behöver vi
260 000 kronor under 2011 och
2012.

Som ni vet går alla bidrag till verk-
samheter i Indien. Ingen får någon lön
i Sverige.

Nya projekt

Vem är gerillan?
Det började 1967 i byn Naxalbari i
Västbengalen, nära gränsen till södra
Bihar. Lantarbetare som tröttnat på att
utnyttjas och misshandlas gjorde upp-
ror tillsammans med radikala vänster-
aktivister. Dessa så kallade naxaliter
dödade ett antal storgodsägare i syfte
att dela deras jord, men rörelsen hejda-
des av polisstyrkor och medlemmarna
avrättades.

Ett frö var sått, och i flera delstater
dök det upp beväpnade naxaliter, ledda
av aktivister från kommunistpartiets
maoistiska gren. I södra Bihar bedrevs i
mer än trettio år en politisk och militär
kamp för en ny stat, Jharkhand.
Kampen leddes av JMM, Jharkhand
Mukhti Morcha, och år 2000 kröntes
den med framgång.

Då bildades också delstaten Uttara  -
k hand vid gränsen till Nepal, och söder
om Jharkhand skapades Chattisgarh.
De tre nya delstaterna befolkades till
stor del av ursprungsfolk, vilka ännu
med ett kolonialt nedlåtande namn kal-
las stammar, stamfolk, tribals. Det

indiska namnet är »adivasis«, »de som
var först«, alltså ursprungsfolk.

Idag finns maoistiska gerillarörelser i
22 av Indiens 28 delstater, särskilt star-
ka i ett område som sträcker sig från
Uttarakhand söderut via Jharkhand och
Chattisgarh ända till Andhra Pradesh.
Det kallas »den röda korridoren«.

I Jharkhand, där Jagriti Vihara ligger,
finns idag tre rörelser: Maoist
Communist Centre (MCC), Peopleś War
Group (PW) och Third Presentation
Centre (TPC). Ibland våldgästar de olika
byar, som får dela med sig av mat och
nattkvarter. Byborna antas sympatisera
med den grupp som just då gästar dem,
en vansklig balansgång.

I början av 2010 inledde centralrege-
ringen en storoffensiv med väpnade
polisstyrkor från hela landet. Den kalla-
des Operation Green Hunt men vändes
efter flera inledande nederlag till en Red
Hunt.

Byborna kommer alltid i kläm, och
delstatsregeringen har utlovat ett ska-
destånd på 500 000 rupier för varje
dödad familjemedlem, plus permanent
anställning av en person i varje sådan

familj. Högre regeringstjänstemän är
oftast välutbildade katoliker från kon-
verterade adivasigrupper, vilkas dubbla
minoritetsställning ger dem fördelar.
Det finns därför en känsla av att majo-
riteten inte har någon genuin talesman.
Snarare tycks illegala skogsskövlare och
statliga gruvbolag hållas om ryggen.

Den väpnade konflikten hålls levan-
de av att delstatsregeringarna beviljar
rättigheter att bryta olika mineraler i
just de bergs- och skogsområden där
adivasis bor. Hela berg kan försvinna
och omgivande landsbygd och åkerjord
konfiskeras eller starkt förorenas.
Privata gruvföretag försöker mjukstarta
genom att bygga skolor för lokalbefolk-
ningen. Numera tas sådana insatser som
illavarslande förebud.

Istället för att ta tag i ursprungsfol-
kens problem och utsatthet skickar
centralregeringen polisstyrkor för att
upprätthålla den rådande ordningen.
Därför har gerillan trots alla medföljan-
de olägenheter bybornas tysta stöd.
Och gerillan rekryteras ju inte ur
tomma intet…

Erni & Ola Friholt

Som vi tidigare rapporterat har bi -
stånds  ministern Gunilla Carlsson lagt
om och minskat det svenska biståndet,
allt under förevändningen att spara i
statsbudgeten. Ändå finns det numera
utrymme i biståndsanslaget till att
betala kostnader inom de svenska
ambassaderna, även de inom EU (!)
och kostnader för den Nato ledda
svenska militära styrkan i Afghanistan.
Samtidigt har ansökningsförfaran-

det ytterligare formaliserats. Forum
Syd är den administrativa mellanhan-
den till Sida och var tidigare en gren av
den svenska folkrörelsen för solidaritet.

Numera är Forum Syd en del av det
byråkratiska förvaltningssystemet, in -
för vilken de folkliga organisationerna
har att ödmjukt följa det allt krångliga-
re ansökningsförfarandet gentemot
Forum Syds specificerade mål, verksam-
heter och avläsbara resultat, allt oav-
sett verklighetens krav där organisatio-
nerna är verksamma. Forum Syd efter-
frågar nu avläsbara sociala resultat
inom loppet av det år verksamheterna
genomförs. Tecken på detta, så kallade
indikatorer, måste anges i ansökan, i
praktiken ett år i förväg.
Man föreställer sig till exempel att

knappt läskunniga, fattiga och livs-
långt förtryckta bybor ska börja ställa
politiska krav några månader efter en
kurs eller ett tvådagarsseminarium i
Jagriti Vihara Centre. Föreningens i
decennier redovisade praktiska erfa-
renheter tillmäts ingen betydelse.
Nog förefaller det klokare att satsa

sina krafter på en dialog med medlem-
mar och allmänhet i Sverige än att
slösa veckor av fåfäng möda på
femtio sidiga ansökningar som avslås
eller skärs ned kraftigt.

Erni & Ola Friholt

Bistånds byråkrati seringen tilltar

Tänk på Jagriti Vihara! 

God jul och Gott Nytt År

önskar styrelsen genom




