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Februari 2011

Jagriti Viharas Vänner

Årsmöte Gräsrotsdemokrati
arbetskraft och volleyboll

Gram Panchayat
Det första valet till »byråd« (Gram
Panchayat) efter skapandet av staten
Jharkhand ägde rum i december 2010.
Trots hot och sabotage från maoist-
grupper blev valresultatet uppmuntran-
de för alla oss som är för en demokra-
tisk utveckling. Valet var på det hela
taget öppet och fritt. De flesta av de
kandidater som varit i kontakt med

Jagriti Vihara segrade i valet. De förbe-
reder sig nu för att ta över det politiska
ansvaret i råden, i enlighet med landets
konstitution.

Välkommen till JVV:s årsmöte
lördag 12 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 de många kurser som
getts på Jagriti Vihara. 

Efter årsmötet blir det fika och
»Sena s te nytt från Jagriti
Vihara« – intryck från hösten
med nya bilder.

Anmäl deltagande i årsmötet
till Kajsa Perneman: 
mail: kajsa.perneman@telia.com
tel: 0522-29648
mobil: 0736 44 65 38 
senast fredag 4 mars. Kom mer
du till lunch  – alltid roligt att
få en pratstund över maten
före mötet – så anmäl också
detta till Kajsa. Meddela om
du behöver något slags speci-
alkost. Pris för lunch: 60 kr. 

En av kandidaterna till Panchayat-
valet talar vid ett seminarium på
Jagriti Vihara.

Lucy, Rajesh och Sushil ger här nedan aktuell information från Jagriti
Vihara. Texterna är hämtade från nyhetsbrevet februari 2011 och är
översatta av André Rhodin.

Gram Panchayat är den valda styrande
församlingen på bynivå, eller för ett antal
mindre byar. Den finansieras genom skat-
ter. Råden har en lång historia i Sydasien,
men det är första gången på 30 år som val
genomförs i Jharkhand.

Inför Panchayat-valet
hölls ett seminarium
om demokrati på
Jagriti Vihara. Det
samlade framför allt
många kvinnor från
byarna.

Med hjälp av Jayaji planerar vi nu att
påbörja kurser och seminarier i gräs-
rotsdemokrati. Från olika delstater får
vi in nyheter och exempel på lyckade
utvecklingsprogram som genomförts av
byråd där. Vi har redan fått mycket
information och studiematerial för våra
kurser och seminarier. 

Jayaji kommer att delta i samtliga akti-

viteter, något som han ser fram emot.
Vi är emellertid tveksamma till om
hans fysiska hälsa tillåter honom att
genomföra allt han vill göra. Efter åter-
komsten från Sverige har han verkat
klen, och han behöver därför vila myc-
ket. I alla fall är hans närvaro en källa till
inspiration, både för oss på Jagriti
Vihara och för alla de bybor som vi
arbetar för.

Fler demokrati seminarier planeras

JVV På Facebook
Jagriti Viharas Vänner fins som egen grupp på Facebook. Bli medlem:

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



JVV:s medlemsbrev februari 2011

Personalbehovet 
på Jagriti Vihara

Vi skulle naturligtvis behöva fler med-
arbetare på Jagriti Vihara, men för när-
varande måste vi hålla tillgodo med den
personal och de resurser vi har.
Om några månader ska vi presentera

förslag på hur vi ska kunna behålla vår
nuvarande personal, rekrytera nya med-
arbetare samt finna strategier för att
finansiera alla nödvändiga aktiviteter.
Vi behöver genast en ansvarsfull och

kunnig person som kan ta hand om
infrastrukturen på Jagriti Vihara, och
också en erfaren trädgårdsmästare för
att ta hand om fruktträdgården. 
Vi behöver också ett nytt kontor i

Ranchi. Samtidigt är vi medvetna om
behovet av att rusta upp och byta ut
våra gamla och rostiga vattenledningar.

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

Samtliga på Jagriti Vihara tänker på er och
sänder er härmed de varmaste hälsningar!

Sushil, Lucy & Rajesh

Några medarbetare på Jagriti Vihara, från vänster: Vincent (chaufför), Niranyan (kök, mål-
ning m.m.), Ashok (kök, bykontakter med mera), Salomi, (husmor) och Polina (lärare).
Dessutom ett par elever från flickskolan.

Volleyboll

Volleybollgrupperna, både flickor och
pojkar, samt den särskilda klass om
femton flickor som finns på Jagriti
Vihara, gör framsteg. Volleyboll -
tränaren, fröken Polina, har flyttats till
en annan skola, istället väntar vi oss en
ny tränare inom kort. 
Vi har fått en ny lärare till den sär-

skilda flickklassen, hon heter Poonam
didi. Den tidigare lärarinnan, fru

Madhu, har ännu inte återkommit till
Jagriti Vihara. 
Vi hyser även en grupp volleyboll -

spelare som deltar i de 34:e nationella
volleybolltävlingarna, som går av sta-
peln i Ranchi mellan den 12:e och 26:e
februari i år.

Volleybollungdomarna går i skola i
McCluskieganj. De bor, äter och tränar på
Jagriti Vihara.

Vi har kontaktat några läkare för
att hjälpa oss att organisera ett
anti-malaria program. Exakt tid-
punkt kommer att bestämmas av
läkarna. 

Anti-malaria kampanjen fortsätter

Tack vare JVV:s insamling i höstas
kan nu Jagriti Vihara anordna anti-
malariakampanjer. Bilden är från den
första, som genomfördes i slutet av
november.

Lucy RajeshSushil

Många använde julklappstipset
att skicka pengar för att ordna
health camp, tillfällig läkarmot-
tagning i byarna. Varmt tack!
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Jagriti Viharas Vänner

Kära Vänner!
Vi är medvetna om att ett möte i
Jagriti Viharas Vänner ska äga rum.
Låt oss få ta tillfället att sända er vår
önskan om ett hoppfullt och lycko-
samt möte. Och låt oss samtidigt få
informera er om att Jaya har gjort
ovärderliga insatser vid »self educa-
tion camps« för de nyvalda medlem-
marna till Gram Panchayats (byråden)
i vår region. Det utbildningsseminari-
um som hölls 10 mars på Jagriti
Vihara var mycket lärorikt och inspi-
rerande för alla deltagarna.

Byrådsmedlemmarna bad enhälligt
Jaya att organisera en konferens för 

många fler byråd i stor skala. Jagriti
Vihara har för avsikt att bejaka förfrå-
gan att organisera en sådan konferens
på vårt center. 

Vi har för närvarande akut brist på
energiförsörjning. Vi har inte råd att
köra dieselgeneratorn flera timmar
per dag för att förse köket och
duschrummen i de tre logementen
med vatten.

Hoppas ni alla mår bra och har till-
räckligt med energi för att fortsätta
stödja Jagriti Vihara.

Med varma hälsningar 
Rajesh och Sushil

På väg till demokratiseminarium i utställ-
ningshallens övervåning. Det här semina-
riet hölls i november inför Panchayat-
valet.

Roy Berntsson 
avtackas med blommor som 
överlämnas av Ola Friholt.

Årsmöte med besök från Norge
Årsmötet för JVV hölls lördag 12 mars
på Ljungskile folkhögskola i en hoppfull
stämning. Vi gladdes åt att många sam-
lingar och kurser ägt rum på centret
Jagriti Vihara under året med stöd av
Sida-bidrag. Det har lett till utveckling
och självförtroende, inte minst för kvin-
nor. Från norska Jagritis Venner deltog
tre nyckelpersoner, Otto Brørby, Dag
Meland och Trond Berg. Efter årsmö-
tesförhandlingarna delgav de oss
intryck från studieresan i Indien med
besök på Jagriti Vihara, som Ringerike
folkehøgskole gjort i februari.

Två nya personer valdes in i JVV-
styrelsen, Ove Gustafsson och Carina
Lindskog. Båda är villiga att ansvara för
information på olika sätt om JVV. Roy
Berntsson avtackades varmt med blom-
mor, tal och applåder för sitt gedigna

arbete med medlems -
registret och utskicken.

Efter själva årsmötet
samtalade vi om hur vi
från Sverige och Norge
kan stödja arbetet i vårt
gemensamma vänpro-
jekt. Det gäller både eko-
nomiska bidrag och tan-
kar och idéer om hur
Jagriti Vihara kan fortle-
va och utvecklas än mer.

Från info-gruppen på
JV hade ett nyhetsbrev
kommit, som mottogs
med glädje och intresse.
Se nedan.

Nästa nummer
I höstens första nummer planerar vi att
presentera serietecknaren Henri Gylander,
som besökte Jagriti Vihara november 2009.
Här ett litet smakprov. 
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För att göra den så enkel som möjligt
kan jag berätta att mitt Indien-intresse
fick en skjuts när jag 2010 följde med
Världens kurs, Ljungskile folkhögskola,
till Indien. Hade hört talas om kursen
tidigare men inte trott den var möjlig
för mig med familj, hus och abete. 

Studierna om världen, speciellt
Indien, utvecklings- och klimatfrågor
tillsammans med resan till Indien gav
intresse för att stötta förändringarna
mot något jag tror är bättre.

Frågeställningarna kring situationen
för många med dåliga förutsättningar i
Indien har bland annat ett svar som sta-

vas byutvecklingsarbete. Det finns
säkert många andra svar och metoder
att förändra förhållanden för utsatta i
Indien eller i andra delar av världen.
Tycker dock att det jag sett av JV’s
arbete har stämt med min begränsade
insikt och tro på hur landsbygden kan
utvecklas i området och exempelvis
minska trycket på slumområden i städ-
erna.

Min egen vilja att göra något gjorde
att jag ställde upp för JVV när jag till-
frågades. Allt som behövs kan jag inte
göra, men jag kan vara beredd att försö-
ka göra vad jag kan.

Ny i styrelsen:
Carina presenterar sig själv

Ove Gustafsson famhåller att bilden är
tagen i Norge, inte i Indien.

Ny i styrelsen: Ove presenterar sig själv

Rajesh är just nu på en två veckors resa
i USA, inbjuden av personer som besökt
JV för några år sedan, indiern Amit
Gaarg och amerikanen Nick Tosty. De är
aktiva i en förening som samlar pengar
till hälsoprojekt i Tredje världen. Några
ord från Rajesh skrivna i ett mejl 19 maj
placerar oss mitt i den amerikanska
rushen: 

»Det är en stor utmaning för mig att
prova på att uppträda internationellt
och uppmärksamma JV-aktiviteter.
Men jag tycks ha lyckats i mina
ansträngningar att föra några organisa-
tioner närmare JV. Hoppas det ger

resultat för JV inom en nära framtid. 
Min presentation blev bra och fram-

gångsrik. Två möten anordnades, ett i
Seattle och ett i San Francisco. Många
hade samlats. Alla tycktes uppskatta
Jagriti Viharas arbete i byarna. Nu ska
jag träffa några fler organisationer och
enskilda personer och se om det finns
möjlighet att få hjälp från dem till
några JV-projekt.

Mina dagar är mycket jäktiga. Varje
dag resa och träffa nya människor, och
jag har mycket lite tid för mig själv. Men
jag försöker sprida Jagriti Viharas för-
hoppningar om en bättre framtid.«

Amerikanskt hälsoprojekt kan nå Jagriti Vihara

Rajesh ansvarar för JVs kontor i Ranchi.

Mitt intresse för omvärlden har alltid varit stort och att
följa med Världens kurs till Indien var ännu en pussel-
bit i att förstå hur livet för våra medmänniskor ser ut.

Att få vara styrelsemedlem i Jagriti Viharas Vänner
är en ära. Det ger också en möjlighet att få sprida kun-
skaperna om bland annat byutveckling och arbetet
med att stärka kvinnor och barn. 

Jag är utbildad lärare och journalist. Efter studier i
media på Ljungskile folkhögskola har jag arbetat inom
tv i 17 år, främst som programledare och reporter på en
rad olika tv-kanaler. Nyheter, men också studiopro-
gram. Jag var även med och startade utrikesmagasinet
Världen i Fokus, på TV8. Det senaste året har mitt
fokus riktats alltmer mot radio- och lärarjobb. 

Min kombination av pedagog, journalist och föreläsa-
re hoppas jag kan bidra med något positivt i mitt arbete
inom JVV. Genom minnen och foton bär jag ständigt
med mig möten med kloka och härliga människor i
Indien. Vår rundresa i detta komplexa land gav tydliga
bevis på att kamp och god vilja ger resultat och föränd-
ring.

Carina berättar om bilden: Jag hade precis kommit till Varanasi och skulle
gå längs Ganges. Då haffades jag av denne man som absolut ville »välsig-
na« mig. Han blev nästan arg när jag först sa att jag inte hade tid. Kändes
dock aningen märkligt när han sen propsade på att ta betalt. Å han var
heller inte nöjd med vad jag först erbjöd. 



Nyvalda byråd
Många av de nyvalda ledarna för byrå-
den är kvinnor. Varje byråd har 5 per-
soner i styrelsen varav minst 2 skall
vara kvinnor. Flera har tidigare goda
kontakter med JV. Men några är helt
utan utbildning. 

Genom de seminarier som getts på
JV förstår de nu bättre sin nya uppgift.
De har att ta del av papper från rege-
ringen där det framgår vad de har för
rättigheter. De ska fatta belut. De måste
också veta om sina skyldigheter. 

JV  försöker lära ut detta och även
samla de olika byarnas byrådsordföran-
de för att gemensamt skriva till rege-
ringen via delstatsregeringen. Här kan
JV vara till en ovärderlig hjälp. 

Tänk att detta händer nu för första
gången sedan konstitutionen antogs

den 26 januari 1950. Tills  idag har allt
gått vind för våg, och panchayat har
saknat legitimitet, eftersom det är 35 år
sedan förra valet hölls.

Volleybollskolan
Läsåret i skolan i Jharkhand slutar till  
1 april och ett nytt börjar. Några av ele-
verna i volleybollskolan, 16 pojkar och
16 flickor, har skrivit sin slutexamen i
McCluskieganjskolan. Andra elever har
tillkommit och fyllt upp platserna. 

Nu är det tredje årgången för volley-
boll på JV. Ledningen där tycker det är
viktigt att ge sportbegåvade ungdomar
denna chans till träning, även om det
statliga stödet till skolan fortfarande
inte betalas ut i tid. 

Som sportsmän och sportkvinnor har
de lättare att få arbete och anställning i
Jharkhand.

Flickskolan
Flickskolan har fått en ny grupp på 15
elever från mycket fattiga hem. I början
är de blyga och lite rädda, men de blir
snart »varma i kläderna« – också rent
bokstavligt eftersom det nu är uppåt
+40° på JV. 

Alla flickorna bor tillsammans, både
högstadieflickorna och de som ännu
inte är läs- och skrivkunniga. Det är en
trygghet för de nya att direkt få vänner
som är vana vid JV, och snart kallar de

varandra »didi«, syster. 
De två unga kvinnor som jobbar i

köket, Sita och Sangita, ungefär 19 och
20 år gamla, bor också på samma loge-
ment och håller ordning på flickorna
och ger trygghet och tröst, när det
behövs. En ny lärarinna har kommit till
flickskolan.

Läkarmottagning
En tillfällig läkarmottagning under tre
dagar har hållits öppen i Khalari, en by
som JV stöder nära kolgruvan. En läka-
re Mr Puspanyali och hans fru Jitendra
Kumar, också läkare, gynekolog, ställde
upp gratis. Övriga utgifter för denna
hälsokampanj bekostades med pengar
som JVV-medlemmar skickat in som
julgåva.

Aktuellt från Jagriti Vihara
Jaya är nu i Sverige för behandling. Han bor

i sin lägenhet i Skärblacka och tar gärna

emot brev, telefonsamtal och besök. Han

deltog i JVV:s styrelsesammanträde nyligen

och berättade om läget på JV just nu.
(Se adress på sista sidan.)

Jaya med delar av JVV-styrelsen i Ljungskile 
i maj. Till höger om Jaya: Inger Dejke och Ove

Gustafsson, bakom: Kajsa Perneman och Carina
Lindskog, längst till vänster: Ola Friholt.

JVV:s medlemsbrev maj 2011

Sita och Sangita lagar mat och serverar 
elever och personal på Jagriti Vihara. Varje
morgon sopar de matplatsen utanför köket.

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

JVV:s medllemsbladet utkommer med fyra nummer
per år och distribueras till medlemmarna via e-post
eller vanlig post.

Ansvariga för medlemsbrevet 
är Inger Dejke och Anders Dejke

JVV På Facebook
Jagriti Viharas Vänner finns som egen grupp på Facebook. Bli medlem:

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

Volleybollflickorna och de yngre eleverna
på flick skolan bor tillsammans och trivs bra
med varandra.



Jagriti Viharas Vänner – adresser

Styrelsen vald på årsmötet 12 mars 2011

Ordförande
Ola Friholt                                          Torget 1, Stocken                   474 92 Ellös                          0304-512 15 
erniola@tele2.se                                                                                                                         (0739-07 27 17) 

Ordinarie ledamöter
Inger Dejke                                         Robert Macfies väg 47            459 33 Ljungskile                   0522-228 22 
id@oringe.pp.se                                                                                                                          070-358 83 46 

Ove Gustafsson                                  Lidetorpsvägen 8                    693 70 Åtorp                        0586-73 04 56
k.ove.s.gustafsson@telia.com                                                            0706-86 27 63

Carina Lindskog                                  Torreby 45                            455 93 Munkedal                   0702-35 22 34
carina_lindskog@hotmail.com

Lena Nyström                                    Slantvägen 6                           451 73 Uddevalla                   0522-752 50 
lena.nystrom.lju@folkbildning.net                                                      0707-65 28 77 

Kajsa Perneman                                  Almvägen 4                            459 31 Ljungskile                   0522-296 48 
kajsa.perneman@telia.com                                                               0706-22 90 26 

André Rodin                                       Riksdalersgatan 15                 414 81 Göteborg                  031-41 49 23 
andrerodin@hotmail.com                                                                0798-26 65 34 

Suppleanter
Markku Nykänen                                Lingonstigen 21                      952 41 Kalix                          0923-144 47 
m.nykanen@telia.com                                                                      070-680 96 06 

Ann-Hild Staiger                                 Almvägen 2                            459 31 Ljungskile                   0522-221 91 
robertstaiger@telia.com 

Övriga adresser

Jaya S Upadhyay                                                                               Jagriti Vihara                          0091-9430 141842
shriupadhyay@gmail.com                                                                 McCluskieganj                       
                                                                                                      Ranchi district 829 208  
                                                                                                      Jharkhand, India
                                                         
Jaya i Sverie                                        Sågvägen 5A                          617 34 Skärblacka                 0760-99 51 75
shriupadhyay@gmail.com                     

Ljungskile folkhögskola                                                           459 80 Ljungskile                   0522-68 69 00 
exp@ljungskile.fhsk.se

Jagriti Vihara i Ranchi                                                          Jagriti Vihara                          0091-9431325821
jagvih@gmail.com                                                                           c/o Rajesh Prashant
rajeshprashant@yahoo.com                                                             Shaktikunj Colony
                                                                                               Cheshire Home Road
                                                                                                      Ranchi – 83400                     
                                                                                                      Jharkhand, India
                                                                                                      
Norsk kontakt, Jagritis Venner Ringerike Folkehøgskole         0047-95 40 98 45                             
Per Otto Brørby                                                                             Askv. 26,
otto.brorby@skole.bfk.no                                                                N-3510 Hønefoss
                                                                                                      Norge
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Jagriti Viharas Vänner

Jag heter Per
Nordqvist och
har tagit över
ansvaret för
JVV:s medlems-
matrikel efter
Roy Berntsson.
Jag har haft

förmånen att under många år som
anställd på Ljungskile folkhögskola
kunna följa utvecklingen vid Jagriti
Vihara. Dessutom har jag gjort ett
besök på centret, vilket ytterligare
förstärkte bilden av att det är ett vik-
tigt projekt som pågår. 

Sedan jag fått del av medlemsmat-
rikeln inser jag nu också vilket brett
stöd det finns i Sverige för Jagriti
Vihara. Det som oroar mig är dock
att det är så många medlemmar som
inte betalat in medlemsavgiften.
Men det är ju inte för sent att göra
det NU. 

Bankgironumret är 5649-3034.
Välkomna också att anmäla

adress- och mailändringar etc till mig
på mailadress carpe@telia.com eller
via hemadressen 

Resteröd Tälthagen 476, 
459 94 Ljungskile.

Gör som Eva-Christina, städa på hyl-
lor och i garderober och ordna en
loppis. Det inbringade 6 000 kr till
JVV för utom att det var trevligt för
kunderna att handla och fika.

Några trevliga grejer som du hittar
vid vindsröjningen kan bli lotterivins-
ter. Berätta om Jagriti Vihara. Sälj
helt informellt lotterna på kafferas-
ten på jobbet och skicka förtjänsten
till JVV.

Andra beprövade ideer: Håll före-
drag om Jagriti Vihara och samla
pengar.

Gör en utställning, sätt upp plan-
scher om Jagriti Vihara. Besökarna får
folder om JV och ger bidrag.

När du fyller år kan du låta gratu-
lanterna skicka pengar till JVV. 

En vän eller släkting fyller år – och
du uppvaktar med pengar till JVV. Då
får också vännen ett tack med foto
och information om Jagriti Vihara. 

Många bäckar små... 

JVV:s alla
medlemmar

Det var när Indien var stort, från
Afganistan till Burma, lite efter
Buddhas tid. Patna var huvud-

stad. Kungen hette Chandragupta. Han
hade en statsminister vid namn
Chanakya som inte ville bo i palatset,
inte heller ha lön. Han byggde sig en
hydda vid floden Ganges. Där arbetade
han och tog emot besökande. 

En vis man hade hört talas om minis-
tern och kom för att träffa honom.

Mannen blev inbjuden i hyddan och
blev tillsagd att sitta ner och vänta, men
han blev inte bjuden på något och han
måste vänta medan statsministern skrev
färdigt. Därefter släckte ministern sin
oljelampa och tände en annan likadan.

Sedan samtalade männen länge med
varandra. 

– Tack för att du kom, sa Chanakya.
– Tack själv. Nu måste jag gå, men

först en fråga: Varför släckte du en
lampa och tände en likadan? 

– Den lampan är statens, för den får
jag betalt för oljan. Men nu har jag slu-
tat arbeta. Då tänder jag den lampa vars
olja jag själv betalt.

När Jaya berättat den här historien,
påpekade han att det är annat nu med
hederligheten i Indien. Till exempel
vägen utanför Jagriti Viharas område,
som asfalterades för ett halvår sedan
med material betalat av staten.
Beläggningen spricker redan. Det är så
tunt asfalt lager, eftersom ! av det som
skulle hamnat på vägen, nu finns i
någons trädgård eller i en privat mur.

Inger Dejke

Stötta JV 
med gåvor!

Chanakyas oljelampa
I New Delhi pågår en hungerstrejk som protest mot korruptionen i lan-
det. Aktivisten Anna Hazare leder kampanjen i Gandhis anda. 100 000
demonstranter samlades i augusti för att stödja Hazane Människor över
hela Indien lär ha samlats i byar och städer för att visa sitt stöd och sin
ilska över korruptionsskandaler samtidigt som matpriserna stiger.

Jaya har berättat en gammal god historia. Den kommenterar dagens
Indien tydligt, men utan pekpinnar.

Chanakya levde 350–283 f.Kr. Det finns
många citat av honom, t.ex. »En blommas
doft sprids bara i vindens riktning. En män-
niskas godhet sprids i alla riktningar.«

Bild från den norska vänföreningens
hemsida, www.jvv.no.
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Under hösten är det många personer
som besöker Jagriti Vihara.

Wiwi Westman, gammal god vän till
Jaya som flera gånger gästat Jagriti
Vihara, och som anordnat många resor
i Indien, kommer att besöka Jagriti
Vihara i oktober tillsammans med
några väninnor.

Världens kurs, terminskursen på
Ljungskile folkhögskola om rättvisa,
fred och miljö med studieresa i Indien,
har inte kunnat rekryteras till den här
hösten. Men en 14-dagars Indienresa
kommer att genomföras, »Indien inpå
livet – en kurs som tar dig ända fram«. 

De drygt 20 resenärerna besöker
Jagriti Vihara under några dagar i
november. 

Liksom flera höstar tidigare planerar
Inger och Anders Dejke och Markku
Nykänen att under november jobba
som volontärer på vårt vänprojekt. Det
blir mycket rostiga fönster och galler

att skrapa och måla. Markku tar itu
med den mekaniska verkstaden igen. 

De kommer att ha med sig en nykon-
struerad solcellslampa som också kan
ladda mobiler. Den har visat sig fungera
bra i Tanzania. Om den jobbar fint
också på Jagriti Vihara, kan den bli en
bra satsning för framtiden. Konstruk -
tören heter Owe Lindgren. 

Vill du resa till Indien och även göra ett
JV-besök, så finns en möjlighet att följa
med på en resa som anordnas från Norge
18 febr–3 mars 2012. Tove Lønne, en
eldsjäl för Jagriti Vihara som arrangerat
och lett flera Indien resor, är reseledaren.
För kontakt så snart som möjligt:  
toveto@hotmail.com. 

Kära Vänner, Namaste!

Vi har det alla bra och är fullt upptagna
med vårt arbete. Monsunen är god och
det har nu regnat i tre veckor. Floderna
är strida och vattendammar fulla, vilket
är bra för jordbruket. Alla är mycket
glada för detta och arbetar nu för fullt
på åkrarna. Vi förväntar oss bra skördar
detta år, det är grönt och friskt överallt
runt Jagriti Vihara. 

Village Panchayat
Vi har haft tre möten tillsammans med
medlemmarna i byrådet (village pan-

chayat) och utbildningsgruppen för
demokrati. De blev alla bra möten. Vi
diskuterade den nuvarande situationen
i vår delstat Jharkand och i Indien.
Ledarna i byrådet uttryckte sin oro
över delstatsregeringens bristande för-
måga och vilja att utföra sitt arbete.
Delstatsregeringen har till exempel
ännu inte fördelat pengar för byutveck-
ling. De har heller inte lyckats etablera
någon ledningsgrupp för detta arbete.      

Utan sådana pengar kan byråden inte
utföra det nödvändiga arbetet. De öns-
kar att snarast påbörja detta arbete men
eftersom det saknas pengar och stöd från

delstatsregeringen kan de inget göra. By -
rådets medlemmar är nu mycket oroliga.
Av denna anledning beslutade vi att
direkt ta kontakt med olika departement
för att begära att medlen till utvecklings-
arbetet betalas ut. Vi diskuterade dessu-
tom korruptionen inom regeringen.
Korruption är ett samhällsont som
måste bekämpas.

Skolbarnen     
Skolbarnen har det bra på Jagriti
Vihara, och de studerar alla duktigt.
Volleybollverksamheten har ännu inte
erhållit utlovade medel från departe-
mentet för idrott, trots att Jagriti
Vihara kontaktat dem vid ett flertal till-
fällen. Den ansvarige tjänstemannen för
idrott och sport berättar för oss att
myndigheten ännu inte fördelat pengar-
na till departementet. Vi hoppas emel-
lertid att detta ska bli av snart. Till dess
tar Jagriti Vihara det nödvändiga ansva-
ret för barnen.

Hopp om goda skördar 
Medlemmarna i självhjälpsgrupperna
(SHG) är mycket upptagna med sitt
arbete, de flesta i jordbruket eftersom
monsunen är god detta år. SHG:s olika
produkter visas nu upp i vår utställ-
ningslokal på JV, så att alla kan se vad
som åstadkoms. 

Varmaste hälsningar till er alla.
Jagriti Viharas informationsgrupp

Översättning: André Rodin

Nyhetsbrev från Jagriti Vihara, september 2011

Monsunen har varit god och det finns förhoppning om goda skördar i år.

Besök Jagriti Vihara!

Markku filar på en solvärmare 
vid ett tidigare besök på JV.
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»Grassroot comics« – Gräsrotsseerier –
är ett enkelt sätt att komma ut med ett
budskap till folk utan krånglig teknolo-
gi, inte minst i Syd, där läskunnigheten
inte är så utbredd. En bild säger mer än
tusen ord, är en gångbar slogan här.

Henri Gylander använde serieformen
när han berättade om sin Indienresa
med Världens kurs från Ljungskile folk-
högskola 2009. Här återger vi några av
hans bilder från Jagriti Vihara. Han vill
fortsätta med tecknandet och pluggar
just nu på HDK i Göteborg för att lära
sig att författa och illustrera barnböcker.
Men Henri funderar vidare:

– Det här med World Comics är
något jag har velat engagera mig i länge,
men har i dagsläget inte kommit längre
än att läsa in mig på några grundläggan-
de saker. På deras hemsida kan man få
en rätt fin överblick. Till våren funderar
jag faktiskt på att ta mig i kragen och
delta på något av deras Indienprojekt.
Om det blir av, skulle jag helt klart vilja
berätta om mina upplevelser i JVV:s
Medlemsbrev.

Vi hoppas alltså på vidare rapporter. I
väntan på detta kan man läsa på en
hemsida: www.worldcomics.fi

Grassroots comics skapas av socialt

aktiva personer själva, snarare än
genom kampanjer eller av professionel-
la. Det är genuina röster för att sätta fart
på den lokala debatten. Det kan gälla
allt möjligt som rasism, sexuella över-
grepp, barns rättigheter, hiv/aids, hygi-
en och rätten till skolgång. 

Gräsrotsserier är billigt, det behövs
bara papper, penna och möjlighet att
kopiera. Sedan kan serierna sät-
tas upp där folk finns: på bus-
sar, kontor, kliniker, skolor,
affischtavlor osv. Folk är alltid
intresserade av vad lokala akti-
vister och organisationer har
att säga.

I World Comics India har
serier spelat en långt större roll
för påverkan och förändring än
stora organisationers trycksa-
ker. Lokalt producerade serier
har fungerat mycket bra. 

Tre områden har behandlats:
Barns rättigheter, Kroppslig be -
straffning, Flickors rätt och
skydd. 

Självklart skulle det gå lätt
att göra dråpliga serier om kor-
ruptionen i Indien.

Inger Dejke

Att påverka med serier

När Henri Gyllander besökt Jagriti Vihara 2009 
berättade han i serieform om sina möten.

Röd stjärna över Indien

Jan Myrdal har under åtskilliga år
skrivit om Indien, inte bara böcker
utan också en mängd artiklar.

»Indien väntar« från 1980 är något av
ett standardverk. Nu har han givit ut
boken »Röd stjärna över Indien» (jämför
Edgar Snows »Röd stjärna över Kina«
från 1971). Myrdals bok handlar om
den maoistiska gerillans, naxaliterna,
väpnade kamp i det väldiga landet.

För Jagriti Vihara är det här bekant

eftersom naxalitgerillan är aktiv i skogar-
na omkring centret. Läs Rajeshs brev om
detta i Medlemsbrev nr 2/2010 och på
www.jvv.se eller Ola och Erni Friholts
artikel i Medlemsbrev nr 4/2010.

Myrdal är positivt inställd till naxali-
ternas väpnade kamp. Han tror inte på
icke-våld. 

Jag skrev till honom för något år
sedan och berättade om problemen runt
Jagriti Vihara. 

Han svarade så här: »Vad våldet
beträffar – känner inte Jagriti Vihara –
kan jag inte se att icke-våld har gjort
någon nytta för de förtryckta under de
femtiotvå år sedan jag kom till Indien.
De elända är lika elända – har de dess -
utom privat lurats till icke-våld, kanske
de dessutom som så många andra tar till
självmord i stället för att använda effek-
tivt och medvetet organiserat våld mot
penningutlånare, poliser och liknande.«

Det här går emot den ideologi som
besjälar Jagriti Vihara, men Jan Myrdal
är en författare vars analyser ändå är väl
värda att begrunda, även för den som
inte delar dem. 

Han besökte 82 år gammal gerillan i
Dandakaranya i östra Indien i början av
detta år. Under 16 dagar marscherade
han miltals med gerillan i otillgängliga
djungler. Vissa sträckor bars han på bår
av gerillapojkarna.

I boken belyser Myrdal hur flera
hundra miljoner indier lever i yttersta
fattigdom, trots en ekonomi som är en
av världens mest expansiva. Miljoner
daliter och adivasier har fördrivits för
storskaliga kraftverks- och dammbyg-
gen. Den maoistiska naxalitrörelsen
kämpar med våld för deras rättigheter.

Anders Dejke

Myrdals nya bok, »Röd stjärna över
Indien«, handlar om naxaliternas kamp för
de fattiga. 

Landsbygden bjuder på många fina möten

Mitt på vägen träffar vi
en vacker elefant
med röd snabel.

Han ser lite ut som
en Saddhu (helig man).
Det tycker han att jag

också gör.

Väl framme välkomnas vi av Jaya.
Han visar oss runt i JAGRITI VIHARA

- en internatskola och center för
landsbygdsutveckling.

Han har grundat den och driver den.
De flesta byggnaderna har han ritat själv.

Också flickorna från internatet
välkomnar oss med värme och respekt.
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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

JVV:s medllemsbladet utkommer med fyra nummer
per år och distribueras till medlemmarna via e-post
eller vanlig post.

Ansvariga för medlemsbrevet 
är Inger Dejke och Anders Dejke

JVV På Facebook
Jagriti Viharas Vänner finns som egen grupp på Facebook. Bli medlem:

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

Jaya är i Sverige för behandling på
Lindköpings sjukhus. Vi hoppas att det
har god effekt. Han ska snart flytta till
en annan lägenhet, också den i när -
heten av Norrköping. 

Från 1 oktober är hans adress: 
Åbymovägen  8 B
616 30 ÅBY

Samma telefon för samtal och sms:
0760-99 51 75

E-postadress:
shriupadhyay@gmail.com

I somras besökte Jaya bland annat
Norge och vänner där som är stödjare
av Jagriti Vihara. En ny vän förening är
under utformning och Jaya inbjöds för
att bidraga med synpunkter. 

Den 17 sept. ska föreningen Jagriti
Viharas Venner starta. Se www.jvv.no

I juli var Jaya hemma på Jagriti Vihara
några veckor och undervisade åter i kur-
ser om demokrati och hur man styr en
by på bästa sätt. Då var det påfrestande
hett, 40–45°C. Trots det var intresset och
energin hos deltagarna stor.

Jaya

Vid byn Kakariagarha, nära det område
där CCL bryter kol, skulle en ny väg
byggas. Vid sådana projekt är det kvin-
norna som anlitas för det praktiska

arbetet, så Sushil föreslog att man skulle
använda sig av den kvinnogrupp som
finns på orten. De skulle på så sätt få
betalt utan mellanhänder. I vanliga fall
ges sådana här arbeten till så kallade
contractors, som sedan anställer samma
kvinnor att genomföra arbetet till låga
löner. 

CCL tyckte att Sushils idé var god
och frågade om han kunde hjälpa till att
öppna ett bankkonto i kvinnornas
namn. Bankkontot öppnades och bola-
get satte in 50.000 Rs.

Den dag arbetet skulle påbörjas var
kvinnorna på plats. Sushil var också där
tillsammans med arbetetsledaren. 

Då kommer en jeep med ett antal
contractors, som undrar varför Sushil
organiserat kvinnorna att stjäla deras
arbete. De är berusade, beväpnade och
hotfulla. Sushil ges fem minuter att för-
svinna annars skall han skjutas. 

– Jag kan ge er ytterligare fem minu-
ter, så har ni tillräckligt med tid att
skjuta mig, säger Sushil. Var så god och
skjut!

Under tiden har kvinnorna sett hur
Sushil hotas och förstår att han svävar i
fara. De beväpnar sig med hotfulla
miner och bambukäppar. I det läget ser
contractors det bäst att försvinna.

Kvinnorna genomför vägbygget och
tjänar samtidigt en slant, som är större
än vad den skulle varit om det hela gått
genom mellanhänderna.

Anders Dejke

Jaya är för närvarande i Sverige.

Vägbygget i Kakariagarha

Sushil i samspråk med några kvinnor från en självhjälpsgrupp. 
Bilden tagen vid annat tillfälle än textens historia.

Sushil, en av Jagriti Viharas ledare,
har berättat om en händelse som
inträffade för några år sedan.
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December 2011

Jagriti Viharas Vänner

Under två månader på hösten är alla i
byarna upptagna med att skörda ris och
tröska. I år har skörden blivit mycket
god tack vare den rikliga monsunen.
Män, kvinnor och barn ses på vägar och
stigar som stora rislass med två ben
under varje. Därför var det svårt att
avsätta tid för att ta emot nyfikna
svenskar som ville lära sig om ljustill-
verkning. En självhjälpsgrupp ägnar sig
åt detta med lust och skicklighet. 

Men en som vanligt solig eftermiddag
väntade en grupp färgstarka kvinnor på

gårdsplanen framför ett av husen i byn
Konka. De var finklädda i granna sarier
och med röd färg i benan som tecken på
att de är gifta. På en stor, handflätad
matta satt de på marken omgivna av
småbarn som kröp omkring och nyföd-
da killingar som höll på att lära sig gå på
gingliga ben. Merygold – indisk stor-
vuxen doftande tagetes – lyste mot
stängslet, en grön papegoja i bur i ett
träd härmade hönorna som kacklade
och klättrade i ett annat träd. Fullt av
liv och färger. 

Vi vitingar bjöds att sitta på stolar
och serverades te och kex. Kvinnorna
presenterade sig, till en början var de
åtta från självhjälpsgruppen, två var till
skogs och samlade ved. Men snart kom
också de. Då började ordföranden för
gruppen, Angelina, berätta: 

– I mars 2009 startade en grupp
kvinnor här i byn. Vi var inspirerade av
Jagriti Vihara. Vi började med att sitta
tillsammans och dela problem och
tänka på om vi skulle göra en grupp.
Alla var överens om det. Vi formade en
grupp med tio kvinnor och började
spara 25 rupier i veckan i en gemensam
kassa. Pengarna fick vi mest genom att
sälja grönsaker. Varje vecka, på torsda-
gen mellan fyra och fem, hade vi möte
och lämnade pengarna. När vi hade en
summa gick vi till banken och öppnade
ett konto. Vi blev en registrerad grupp.
Vi heter Jyoti Selfhelpgroup. 

– Men vad har gruppen för betydel-
se? undrade vi besökare. 

Det gick som ett sus genom kvinnor-
na på marken. Som om de tänkte: Hur
dumma är ni? Förstår ni inte? Det är ju
självklart. Angelina fortsatte:

– När någon behöver pengar får hon
låna från vår gemensamma kassa under
en vecka eller en månad. Lån på 100
rupier betalas tillbaka med 105 rupier
osv. Nu har vi 17 000 rupier och ban-
ken har lånat ut 25 000 rupier. Vi be -
hövde för att köpa material till ljustill-
verkning och stöpformar. Vi packar lju-
sen i buntar med tolv ljus i varje och
säljer på marknaden för 70 rupier.
Banken har gett understöd, så vi behö-
ver bara betala tillbaka 15 000 rupier.
Det har staten beslutat.

Nu har det blivit livligt och flera
kvinnor fyller i:

– Om det händer något ont i en
familj så finns det inte en enda kvinna

De sprider ljus 
– besök hos en självhjälpsgrupp

Under senare år har arbetet på Jagriti Vihara mer och mer koncentrerats
till byarna omkring centret. JV har initierat över 70 självhjälpsgrupper,
där byarnas kvinnor specialiserar sig på tillverkning av tvål (se Medlems -
brev nr 2/2009), vävar, borstar, livsmedel med mera. Vidare får bybefolk-
ningen hjälp med att anordna bevattningsdammar, vilket medför att
man numera kan få skördar även efter den obligatoriska risskörden.
Viktigast är kanske ändå att se till att varje by får sin egen skola.
Inger Dejke besökte självhjälpsgruppen i byn Konka, där kvinnorna

framställer ljus till försäljning.

Sittande på marken några av kvinnorna i Konkas självhjälpsgrupp: Angelina, Gloria, Janti,
Pramila, Rani, Jalimul och Anita. Längst till vänster Lucy från Jagriti Vihara.
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som har pengar själv. Men nu kan vi
låna ur kassan. Det kan handla om liv
och död. En kvinna Gloria blev mycket
sjuk. Vi fick veta det vid midnatt. Då
kom jag med 1000 rupier ur vår kassa
som hon fick i handen och kom till
sjukhus och blev räddad till livet. En
annan gång var det Janti som hade pro-
blem att föda. Det gick också bra tack
vare våra pengar.

Angelina fortsätter att med stort lugn
tala om svårigheter. Det låter som om
hon hade stor föreningsvana: 

– Visst kan vi vara oense ibland. Men
då kallar vi till extra möte för att lösa
problemen. Vi blev en stark grupp när
vi gått träningskurser på Jagriti Vihara i
Income generating, Activities, Candle
making, Seminarium om Fair trade. I
början var männen motståndare. Men
nu stöder de oss. Om en man inte vill
hjälpa till, kan vi ta 25 rupier ur hans
ficka. 

– Vi har blivit modiga och vågar tala
i en grupp. Varje år byter vi styrelse.
Kassören nu heter Pramila.

– Nu har
and ra kvinnor
kommit till vår
grupp och sett
hur vi gör, så de
har startat en
andra grupp här
i byn. Den heter
Juhi. Och en
tredje är på
gång. 

Med stolthet
lyfter två av
kvinnorna fram
ett bord med
duk på och
visar formen
och vekarna för
ljustillverkning.
Vi kallas fram och får var sitt ljus som
tänds och sedan fotograferas vi tillsam-
mans.

Det var verkligen en stund av högtid,
ljus och glädje. Alla följde oss sedan till
jeepen för hemfärd till Jagriti Vihara.
Det centret är en så god plats som gett

kvinnorna mod och självförtroende och
en ökad trygghet i livet. Detta kändes
påtagligt som något att fyllas av och
andas in med den varma byluftens alla
dofter. 

Inger Dejke

Att flickskolans och vollybollsko-
lans flickor lever i en stor och god
syskongemenskap på Jagriti Vihara
är känt. Men nu har det uppstått en
annan och oväntad kombination av
skolorna. 

På fritiden spelar också eleverna i
flickskolan volleyboll i den mån de
får plats. 

Flickorna var i stort sett analfa-
beter när de började skolåret den  
1 april i JV:s pre-school eller brid-
ge-school, som Jaya brukar kalla
den. När de fick frågan vad de tänk-
te sig för yrke sa de flesta att de ville
bli lärare, några sa sportsmän, en sa
polis.

Det finns ett par platser som inte
fyllts i år i volleybollflickornas klass,
och nu har erbjudandet gått till två
tjejer i flickskolan, som visar stor
fallenhet för bollsporten. De ska få
träna med de stora flickorna. När
nu föräldrarna gått med på detta,
betyder det att de två flickorna,
Shabha Kumari och Salni Kumari,
kan fortsätta att bo på JV under
ytterligare tre år, lotsas in i lämp-
liga klasser i McClusieganj-skolan

som JV står bakom, och bli stjärnor i
volleyboll. Vilken chans! Med de kun-
skaperna kan de sedan få nästan vilka
statliga tjänster som helst. Så viktigt
anses färdigheter i volleyboll vara. 

Men det finns ett krux. Båda flickor-
na kommer från en by där människorna
tillhör thanabaghat, en sekt av orao, ett
av ursprungsfolken i området. Livs -
stilen där är helt vegetarisk och alko-
holfri. Gandhi lär ha läst om dessa män-
niskors naturnära sätt att leva och ta
hand om allt som växer på bästa sätt.
Han tog djupa intryck av det och förde
tankarna vidare till sin egen ideologi om
frihet och ansvar.

Volleybollskolans elever serveras
kött och ägg. De behöver extra protei-
ner för att bygga upp muskler och styr-
ka för spelet, anses det. Deras kök och
matsal är skild från övrig matlagning
och servering på JV, som är strikt vege-
tarisk. Så hur ska flickorna förhålla sig
till detta? Hur ska kulturkonflikten
lösas?

Inger Dejke

Lakshmi och Angelina visar en gjutform för ljustillverkning. 

Shaba och Salni från flickskolan får delta i volley-
bollskolans träning. De kommer sedan att lotsas in
i McClukieganj-skolan.

Flickskolan – en »bridge school«
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»Det har uttryckts oro under flera års
tid om rostande vattenledningar. Så jag
började gräva fram och kolla var det
fanns kvar galvaniserade stålrör. Det
visade sig att det mesta var pvc och
bara en liten del var av stål. Totalt finns
det nära 800 m vattenrör på området,
och bara ca 30 m av rören måste bytas. 

Ett problem var att man inte visste
hur ledningarna gick i marken med ris-
ken att slå sönder plaströr vid byggen,

uppsättning av stolpar, plantering av
träd osv. Därför kommer det att place-
ras plastband i marken ovanför ledning-
en på ca 20 cm djup. Nu har jag gjort
en ritning som visar var alla vattenled-
ningar finns,

Vi installerade också en ny ledning
från pumphuset till köket. På det sättet
kan man få färskt vatten direkt från
brunnen utan att det har gått upp till
vattentornet. Det fungerar också som
reserv om man är tvungen att stänga
den ordinarie ledningen.

Det fanns många kranar och ventiler
som inte höll tätt. Jag räknade att allt
läckande vatten motsvarar ca 25 fulla
vattentorn årligen. Räknat i dieselkost-

nad blir det cirka 70 000 rupi-
er. Det finns totalt ca 140 kra-
nar och ventiler på området.
Läckagen lagades och reserv-
packningar köptes. En regel-
bunden kontroll ska göras av
Vincent, som bor på området
och är den skicklige chauffören
i JV-jeepen. Även vattenspa-
rande åtgärder diskuterades.
Ofta hade »någon« lämnat kra-
nen rinnande efter sig.

Vi  hann också färdigställa
en ny solfångare och reparera
två gamla. En solvattenvärma-
re har placerats på taket till
skolflickornas internat och de
andra två på taket över köket
och i hostel.«

Dejkes
Under den långa och intensiva
monsuntiden hade dörrarna i
Women’s hostel skadats svårt.
Inger och Anders Dejke vista-
des tre veckor på JV. 

De berättar: 
»Vi hann med att måla de reparerade

dörrarna vita. Ledningen på JV önskade
också en upprustning av fönstren på
hela stora matsalen. Det är 18 tvådela-
de fönster och 10 mindre och 138 glas-
rutor. Alltså byttes alla trasiga glas mot
hela och i alla skarvar finns nu kitt.
Vidare befriades galler, fönsterkarmar
och lister från rost. Allt målades med
rostskyddsfärg och sist med glänsande
röd färg. Vackert och hållbart!

Dessutom hade vi tre volontärer ett
gott och värdefullt umgänge och många
samtal med ledningen på JV, övrig per-
sonal och skolflickorna. Vi hade också
glädjen att möta de 20 Indien -
resenärerna från Ljungskile folkhögsko-
la, som stannade till på JV två dygn.
Det är mycket trevligt att få vistas där
en längre tid. Tack!«

Wiwi
I oktober besökte Wiwi Westman,
gammal god vän till Jaya och JV, till-
sammans med tre väninnor centret.
Hon berättar att de blev väldigt fint
omhändertagna av Rajesh och hade fyra
intressanta dagar på JV med skolflic-
korna och volleybollagen.

Friholts
Under tiden 15 jan–15 febr kommer
Ola och Erni Friholt att befinna sig på
JV, Ola för att tillsammans med JV-
ledningen utvärdera det senaste Sida-
bidraget, Erni för att intervjua kvinnor
om vad självhjälpsgrupperna betyder av
förändring i deras och familjernas liv. Vi
väntar med spänning på resultaten av
undersökningarna. På årsmötet 10 mars
kan vi få lyssna till dem.

800 meter vattenrör, 140 kranar
och 138 glasrutor. Markku
Nykänen arbetade hela november
på JV tillsammans med lokal
arbetskraft. Här en del av hans
rapport.

Markku konstaterar att röret måste bytas. Vatten -
ledningarna var dock  i bättre skick än han befarade
när han började undersöka de nedgrävda rören.

Sätt in valfritt belopp på JVV:s bank -
giro 5649-3034, skriv ”Skor” på
talongen och ge det bifogade
kortet som jul klapp. Ett par tyg -
skor med gummisula och strum-
por kostar cirka 45 kr. Köp gärna
flera!

Kortet finns att ladda ner för
dig som får medlemsbrevet via
e-post. Om du vill ha fler kort
kontaktar du 
Inger Dejke, tel: 0522-228 22 
e-post id@oringe.pp.se

Julklappstips

Vattenledningar och fönster

Jaya
flyger hem till Jagriti Vihara 
13 dec. Han räknar med att
komma åter för kontroll på
Linköpings sjukhus i slutet av
februari. Vi önskar honom lyck-
lig resa och god konvalescenstid.

Årsmöte
lördag 10 mars på Ljungskile
folkhögskola. Skriv in det redan
nu i almanackan för 2012.

Jagriti Viharas Venner 
i Norge
Ny stöd/vänförening har
 bil dats i Norge: 
»Med helsing frå styret i Jagriti
Viharas Venner, Trond Berg,
informasjonsansvarleg, Per
Otto Brørby, altmulegmann,
Tove Lønne, nestleiar, Dag
Meland, kasserar, Mildrid
Nesheim, leiar, og Mette
Aanderaa, sekretær.«
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JVV På Facebook
Jagriti Viharas Vänner finns som egen grupp på Facebook. Bli medlem:

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

I höst var det verkligen syn för sägen.
Som vanligt var det full fart på flicksko-
lan och volleybollskolan. Det betyder
48 barn och ungdomar som bor, äter,
studerar och tränar volleyboll på cent-
ret. Nu inför den kalla vintern har alla
trasiga glasrutor efter monsuntidens
häftiga stormar bytts ut mot hela på
flickinternatet. Dessutom är järngallren,
fönsterkarmar och lister rostskyddade
och vackert rödmålade. Lite julstäm-
ning redan nu. 

Volleybollkursens elever går, cyklar
eller åker moped till högstadieskolan i
McCluskieganj, cirka 3 km från Jagriti
Vihara. Tidigt på morgonen joggar de
genom »campus«, det vidsträckta JV-
området. Sedan hörs bollar som studsar
och skjuts iväg och hänförda skrik från
spelplanerna framför skolbyggnaden

både morgon och eftermiddag tills
skymningen faller vid femtiden.

Kursen, som bekostas av delstaten
och är förlagd till JV, uppnår så goda
resultat att ett lag av pojkar och flickor
gav sig iväg i november till en annan del-
stat för att tävla och försvara Jharkhands
ställning inom den populära sporten.

Ambulans
En ambulans finns nu parkerad i JV:s
garage. Det är delstatens pengar som
bekostat, och den får lånas utan avgift.
Den som behöver ambulansen betalar
diesel och håller med chaufför. Om
pengar saknas för drivmedel hjälper JV
till. Ambulansen används flitigt, flera
gånger i veckan, och räddar många liv.
Som längst kör man till huvudstaden
Ranchi, 60 km. Det har varit extra gott
om ormar under och efter den långa
monsuntiden. Två ormbitna fick i tid
den hjälp som behövdes tack vare
ambulansen.

På kvällen och natten är det alldeles
kolsvart i hela området. Även på Jagriti
Vihara. Men på taket till en av lärarbo -
städerna, där Sushil bor, lyser alltid två
solcellslampor. Folk vet att där kan man
knacka på dörren och få hjälp att komma
åt ambulansen – eller om det är annan
hjälp man behöver akut. Läraren och JV-
ledaren Sushil har alltid jouröppet.

Sjukhus
Om något år finns det ett stort, nytt
sjukhus på JV. En organisation i USA
som heter Hospital for Hope har gjort
en insamling till ett sjukhus för
ursprungsfolk i trakten. En annan orga-
nisation i USA, Construction for
Change, har en arbetsledare på plats
sedan  oktober, Mert Meeker, tidvis till-
sammans med sin fru Martha. 

Arbetet utförs av lokalt anställda.

Det sker helt manuellt med kritsteck
på marken som visar var män med hac-
kor och spadar ska gräva diken, där väg-
garna ska uppföras. För cementering av
husgrunden och byggande av tegelväg-
garna blandas cement, sand, grus och

vatten med en spade till murbruk. Allt
material forslas på byggplatsen i tungt
lastade skålar burna på huvudet. Det är
mest kvinnor i granna sarier som bär –
med stolt och rak hållning. Ett lång-
samt, slitsamt och ihärdigt arbete!

På hemsidan www.jvv.se kan du se
en liten film som visar detta handgripli-
ga arbete. Det är en stor kontrast till
lyxen på den nya flygplatsen i New
Delhi, där säkert diverse maskiner och
tekniska hjälpmedel använts. 

Se även hemsida för Hospital for
Hope: http://www.hospitalforhope.org/

Det händer på Jagriti Vihara
Det mesta som Jagriti Vihara arbe-
tar med hittar man numera ute i
byarna. Men även på själva cent-
ret är liv och rörelse, såvida man
inte gör ett besök under skollov.
Flickskola, ungdomar med volley-
boll som sitt stora intresse och ett
stort sjukhusbygge gör att många
människor rör sig på området. 

Tidig morgon på Jagtiti Vihara. Fem flickor
på väg till en volleybollturnering där de
skall spela för Jharkhands landslag.

Sten, betong och sand – det är kvinnorna
som bär vid sjukhusbygget.




