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Jagriti Viharas Vänner

Om kvinnor
i Jharkhand
Erni Friholt har intervjuat
kvinnor i byarna runt
Jagriti Vihara. Resultatet är 
skriften 

»Vi ska vinna det här – möten
med kvinnor i Jharkhand«

Köp några ex och dela ut eller sälj!
Kontakta: 
Kajsa Perneman, tel: 070-622 90 26
e-post: kajsa.perneman@telia.com
Skriften kostar 50 kr + porto 20 kr.

ÅRSMÖTE
Lördag 16 mars kl. 10–14.30
på Ljungskile folkhögskola.

10.00 Fika.
10.30 Årsmötesförhandlingar.
12–12.45 Lunch.
12.45 ”Bilder från Jagriti Vihara”
med Inger och Anders Dejke.
Vi hoppas få lyssna också till
Jaya som kommer till Sverige
i början av mars.
14.30 Frukt och dricka.
Avslutning.

Lunch serveras kl. 12 för 60 kr.
Anmäl senast 8 mars till
Kajsa Perneman
tel 0522-296 48 eller 0736-44 65 38

För övernattning: STF-Vandrarhem
på Ljungskile folkhögskola,
www.ljungskile.fhsk.se/vandrarhem
tel. 0522-68 69 70
tel: 0736-15 14 28

Två akademiker från universitetet i
Ranchi anlitades förra året för att
för Sidas räkning utvärdera det
arbete som Jagriti Vihara genom-
fört med hjälp av Sida-medel. Läs
om detta i Medlemsbrev nr 3/2012.
I sin rapport redovisar de intervju-
er med många människor, från
byarna i området. Här ett utdrag
ur utvärderingen, där Mr Birja
Oraon berättar om sina kontakter
med Jagriti Vihara.

»Allvarligt talat är det inte lätt för mig
att uttrycka mina erfarenheter i ord om
mina relationer med Jagriti Vihara. Jag
är så privilegierad, som har kunnat ha
ständig kontakt med denna organisa-
tion sedan jag var en blyg, ung pojke. 

Med tiden vågade jag ta kontakt med
barnen som gick på den lilla skolan på
Jagriti Vihara. Jag ville också gå i skola
där, så att jag kunde få vara tillsammans
med barnen. De spelade kabaddi, sjöng
sånger på kurukh- och sadanispråken
och framförde vanliga adivasidanser. De
stora banyanträden och de vänliga bar-
nen, som lekte runt omkring dem, till-

talade mig så mycket, men jag hade
ingen tid och inte heller tillstånd från
min far att få gå i den skolan. 

Tiden gick, jag blev tonåring och
mina föräldrar fick mig gift med en ung
flicka som tillhör samma kast som vi. Så
småningom blev jag far till tre flickor.
De fick möjlighet att gå på Jagriti
Viharas skola. Detta gjorde att min
familj blev mer kapabel och mer
respekterad i vårt samhälle.

Och nu några ord om min anknyt-
ning till Jagriti Vihara. Jag har varit
lyckligt lottad som fått deltaga i många
möten, seminarier och konferenser
anordnade av Jagriti Vihara inne på
centret och även i ett antal byar i det
här området. 

Resultaten av de här satsningarna
visar sig genom infrastrukturer,  genom
projekt som man satsat på i byarna,
genom all aktivitet i självhjälps -
grupperna för kvinnor, genom kulturell,
social och politisk medvetenhet och i
det goda som följt med dessa projekt
och program.«

(Översättning: Inger och Anders Dejke)

Det goda som följt av 
alla projekt och program

Sushil från Jagriti Vihara på besök i en av byarna. Foto: Anders Dejke
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Sedan början av januari har det varit
dimmigt, blåsigt och mycket kallt i vår
del av landet. Många har frusit ihjäl till
följd av kölden, och Jagriti Vihara har
därför delat ut kläder bland fattiga och
behövande. Regeringen har inte lyckats
särskilt väl med att minska fattigdomen
och dess konsekvenser i vår delstat.
Också för många i storstädernas stän-
digt växande slum består fattigdomen.
Ytterligare en besvärlig omständighet är
att regeringen i vår delstat har förblivit
instabil. Arjun Mundas regering har
avsatts och presidentstyre råder sedan
januari i Jharkhand. 

Indien chockades svårt av nyheten
om den kvinnliga studenten i New
Delhi som misshandlades och våldtogs
den 16 december då hon färdades med
buss. Kvinnan kastades därefter av bus-
sen och hittades medvetslös på gatan.
Hon avled senare på sjukhus. Sedan
dess har det över hela landet varit pro-
tester och demonstrationer mot rege-
ringen, som fullständigt misslyckats att
ta itu med brottsligheten mot kvinnor.
Jagriti Vihara har gjort sitt bästa för att
sprida medvetenhet om våld mot kvin-
nor. Vi har i detta strävat efter att män
och kvinnor skall arbeta samman för att

stärka kvinnors
position inom alla
samhällsområden.      

Vi gör an -
strängningar för
att i början av
april månad kun -
 na starta den tidi-
gare föreslagna
flick  skolan. Vi har
också fått flera
idéer och förslag
från byarna runt
Jagriti Vihara,
men ar betet har

ännu inte avslutats. Flera lärare har
redan intervjuats men ingen verkar
intresserad av att arbeta för 16 000
indiska rupier (omkring 2 000 skr) per
månad. Förutom lön måste de också ha
någonstans att bo.    

Uppförandet av sjukhuset är nästan
färdigt, men vi måste också skaffa nöd-
vändig utrustning samt finna läkare,
sköterska och en laboratorietekniker.
Vi har annonserat i tidningen, och vän-
tar nu på svar. 

De nya dörrarna till Jagriti Viharas
gästbyggnader har slutligen kommit.
Det kommer nu att ta åtminstone två
veckor att göra dem klara efter det att
de gamla dörrarna tagits ner. 

Jaya-ji kommer att befinna sig i
Sverige under den andra veckan i mars.
Han önskar att träffa vänner och stödja-
re under sin vistelse. Eftersom han fort-
farande har problem med hälsan, kom-
mer han troligen att göra en medicinsk
undersökning. 

För Jagriti Vihara
Lucy, Rajesh och Sushil

(Jagriti Viharas informationsgrupp)

(Översättning: André Rodin)

Nyhetsbrev från Jagriti Vihara

Ansvariga för medlemsbrevet är Inger Dejke och Anders Dejke

Sjukhusets innergård. »Trottoarerna« liksom golven 
i lokalerna består av röd betong. Foto: Martha Kerr.

Medlemsavgift: 150 kr/år • Familj: 200 kr/år • Studerande/arbets -
lösa/pensionärer: minst 50 kr/år • Folkhögskolor/föreningar: 300 kr/år

Har du glömt? • Bankgiro 5649-3034

www.jvv.se
Vi finns också på Facebook. Sök 
på »Jagriti Vihara«. Gå med!

Förutsättningarna
Jagriti Viharas Vänner stöder civilsam-
hällets utveckling i byarna i Jharkhand.
Sociala, ekonomiska och kulturellt
grundade orättvisor berövar männi-
skorna där de mänskliga rättigheter de
formellt garanteras i konstitutionen.
Vårt stöd går till Jagriti Viharas aktivis-
ter som gör byborna kunniga och med-
vetna om dessa rättigheter. 

För 250 år sedan var Indien en stor-
makt i sin region. En långvarig europe-
isk kolonial plundring av landet med-
förde sönderbrutna samhällsstrukturer
vilka är upphovet till dagens orättvisor.
Med stulna resurser byggdes materiellt
och politiskt utvecklade stater i
Europa. 

Den medvetenhet och utveckling

som eftersträvas med vårt stöd kräver
av byborna civilkurage och risktagning
gentemot olika förtryckare, vilkas makt
ökar med globaliseringen. Ofrivilligt
ingår vi själva i det internationella sam-
arbetet mellan dessa krafter, vilka för-
djupar klyftorna mellan rika och fattiga
och samtidigt döljer detta genom pro-
paganda om allas frihet och lika möjlig-
heter under slagordet “Shining India”.
Folkliga ickevåldsrörelser och växande
gerillarörelser kämpar mot det inre och
yttre förtrycket.

Vårt ansvar
Våra två huvuduppgifter är att lindra
kolonialtidens efterverkningar och att
belysa och motverka de globaliserings-
processer som idag fördjupar orättvisor

och sociala klyftor. Vi eftersträvar insikt
och förändring utan våld. 

Liksom tidigare skall vi ekonomiskt
och moraliskt stödja frigörelsen i de
byar där Jagriti Viharas aktivister arbe-
tar. Efter vår förmåga vill vi också axla
det ansvar som faller på oss vad gäller
de yttre krafterna. Ett viktigt steg är att
bilda opinion och främja småskalig rätt-
vis handel. 

Genom att på detta sätt minska vår
invanda delaktighet i världshandelns
orättvisor och sociala effekter kan vi
från vår position delta i frigörelsepro-
cessen och underlätta de indiska bybor-
nas motstånd även mot dessa yttre kraf-
ter. Så avlastas den konflikt som sätter
deras och andras liv på spel.

Idéprogram för Jagriti Viharas Vänner – behandlas vid årsmötet
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Gita bor i byn Jovia, som är granne till
Jagriti Vihara, en vanlig adivasiby med
jordbruk och kreatur. När sjukhusbyg-
get behövde arbetskraft, blev hon
anställd. Hon bar sand och cement på
huvudet dagen i ända, rak i ryggen och
allvarlig. Hemma har hon tre barn och
sin man. 

En eftermiddag blev vi, några perso-
ner från Jagriti Vihara, bjudna till Gitas
hem på te. Just då vi kom, hade elektri-
citeten försvunnit, så vi trevade oss in i
huset i mörkret, förbi tre små rum med
dörröppningar innan vi kom till det
största rummet. Mitt på golvet ett bord
med ett stearinljus som lyste upp en vit
spetsduk. Vi satte oss på plaststolarna.
Gita kom från köket med teglas på en
bricka. Den varma drycken spred en
ånga omkring värdinnan. Hon ställde
ner brickan försiktigt och värdigt.

När ögonen vant sig vid dunklet ser
vi en TV i ett hörn och flera färggranna
planscher med gudabilder på tegelväg-
garna och en kalender. Barnen kommer
in och hälsar lite blygt. Vi har inte träf-
fats förut, dottern Angeli 9 år och poj-
karna Anop 7 år och Ansa 5 år. Men
Gita känner vi bra sedan hon fått byta
jobb från grovarbetare på bygget till
biträde i köket på Jagriti Vihara. Flera
gånger om dagen har vi mötts. Så små-
ningom har vi lett mot varandra, men
prata kan vi inte. 

När jag fotograferat henne har hon
gärna velat se bilden. När vi arbetade
med att måla och sätta glas i köksfön-
stren på Jagriti Vihara, har hon kommit
med te en gång i timmen. Vi har tolkat
det så, att hon tycker det blir bra och
vill uppmuntra oss.

Raimond, Gitas man, är född i byn
Jovia. På 70-talet, när Jagriti Vihara
började byggas, var hans far med och
jobbade där. Raimond har fem bröder
och sex systrar. En bror är lärare, de

andra är gifta och bor kvar i byn,
systrarna är gifta och bor i andra byar.
Raimond träffade Gita när de jobbade
på samma tegelbruk. De blev förälska-
de. Skulle de få gifta sig? Det vanliga är
att föräldrarna utser brud åt sonen, så
de var mycket oroliga innan föräldrarna
gick med på deras giftermål. Nu riktigt
strålar det om den lilla familjen och
deras nya hus. De har byggt det själva
med hjälp av tre murare. Det är snart
ett år sedan och tog elva dagar. När de
tjänat ihop mer pengar, ska de rappa
väggarna med murbruk och lera, både
inne och ute. Och längre fram, om de
får råd, ska de måla. Det är bra att få
arbete på Jagriti
Vihara.

Gita har ett
litet trädgårds-
land för potatis
och grönsaker. En
planta med pum -
pa sling rar upp på
plåttaket. Hönor -
na kacklar och
sprätter i landet.
På ett rep vid
köksdörren tor-
kar barnens tvät-
tade kläder.

Mellan målti-
derna på Jagriti
Vihara är Gita
hemma och skö-
ter sitt eget hus-
håll. Hon dubbel-
arbetar. 

Som väl är
dricker inte hen-
nes man så myc-
ket alkohol. Men
för många fruar är
det ett stort pro-
blem. Nu har
kvinnorna börjat

träffas och prata om vad de ska ta sig till
med karlarna som super. 

När vi fått kex, te och bananer är det
dags att gå hem. En gulligare familj är
svårt att tänka sig. Likadana turkos sja-
lar har de svept om sig i aftonkylan. Om
Gita och hennes man kan läsa och skri-
va? Inte kan man fråga om det. Men
barnen har mycket nära till skolan, bara
ett stenkast till den nya statligt byggda
skolan. Gita förklarar med tolk att bar-
nen inte går där, ingen bra lärare. De går
till en skola 1,5 km bort. Där lär de sig
bra.

Inger Dejke

Gita
Gita arbetar på JV – och i hemmet.

Hela familjen utanför huset i Jovia, Raimond, Gita, 
barnen Ansa, Angeli och Anop. Foto: Anders Dejke.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR  JAGRITI  VIHARAS  VÄNNER  
för året 2012

Den prisbelönte indiske ekonomen Jagdish Bhagwati manar sin regering att konsekventare följa
Bangladesh exempel med s k sweat shops, textilindustrier där, som vi vet, unga underbetalda kvin-
nor arbetar och lever 24 timmar om dygnet inlåsta med brandfarliga dammiga maskiner och bom-
ullslager. Han följer den ökända myt som säger att en generation måste offras för att nästa ska få
en drägligare tillvaro. (Själv hör han förstås inte dit.) Förbättringar har förvisso skett, t ex i
Sydkorea, men genom mobilisering till social kamp i fackföreningar och partier, även det under
stora men meningsfulla umbäranden.
Men offermyten lever. Den omfattas dock inte av Indiens gandhiinspirerade och fredliga solidari-
tetsorganisationer, bland dem Jagriti Vihara. Att väpnade upprorsrörelser verkar i 22 av de 30 del-
staterna är en konsekvens, till vilken ickevåldsrörelserna är det enda alternativet. 

VERKSAMHETEN I SVERIGE

1. INSAMLINGAR OCH GÅVOR

80-årige medlemmen Arne Elkjaer gratulerades av vännerna med gåvor till Jagriti Viharas arbete
med flickskolan. De bidrar med 11.450 kr. 

60-åriga Gunvor Skagersten gratulerades likaså av vänner och sålde i sammanhanget hantverk
och bilder. Bidraget blev 14.410 kr.
Vi tackar och gratulerar båda dessa och ser en stor möjlighet eftersom vi alla blir äldre…

Om Lone och Olof  Svenfelts stora donation till förmån för flickors utbildning berättar vi nedan i
Verksamheten i Indien, nr 1.

För att hedra en av våra längst trofasta stödjare Wiwi Westman vid hennes frånfälle skänkte hen-
nes vänner 22.085 kr till Jagriti Viharas arbete. Tidigare under året samlade hon själv in bidrag vid
sina föredrag om Indien och Jagriti Vihara i hembygden i Dalarna. En eldsjäl som tände nya och
inger oss hopp. 

Insamlingen bland våra medlemmar julen 2011 till strumpor och skor för de 400 skolbarnen i
byn Nindra inbringade 5.590 kr, som under 2012 omvandlades till fotvärme för de yngre eleverna,
lagom till nästa januarikyla.

2. INFORMATION

Våra styrelsemedlemmar Inger Dejke och Carina Lindskog höll föredrag, och under sommaren pla-
cerade styrelsemedlemmen Ove Gustafsson vår utställning och egna Indienfoton i Linköpings bib-
liotek. Han, liksom Ola Friholt, Inger och Carina spred informationsmaterial, Ola vid sin sommar-
utställning på Galleri Stocken.

Vi har tryckt en upplaga av sex nya vykort med indiska motiv av Carina Lindskog och Ove
Gustafsson. För beställningar se hemsidan.

Rutinen med fyra välmatade medlemsbrev fortsatte. Den täta kontakten med Jagriti Vihara och
Jayas upprepade närvaro i Sverige garanterar ett tätt och initierat nyhetsflöde. Hemsidan sköttes
som alltid med den äran av Anders Dejke, www.jvv.se

3. STYRELSEMÖTEN  OCH ÅRSMÖTE

Under året hölls sedvanliga fyra styrelsemöten och i oktober ytterligare ett informellt möte med
Jaya, som återigen besökt Sverige för att följa upp sin cancerbehandling. Årsmötet hölls den 10
mars. De nya stadgarna antogs för andra gången, slutgiltigt.



VERKSAMHETEN I INDIEN

1. ANGENÄMA PROBLEM

Årets första problem dök upp då det var dags att rekrytera unga flickor till den nya årskull som
skulle börja sin grundkurs i Jagriti Viharacentret i april. Det kungjordes från centralregeringen att
en satsning på grundskoleutbildning för alla barn omedelbart skulle inledas. Detta innebär att varje
by ska ha en fungerande skola, något som förvisso deklarerats förr utan att det inträffat.  I väntan
på förverkligandet ansåg byborna att det skulle vara bättre för deras flickor att bo kvar hemma och
gå i skola hemmavid.

Den donation om 70.000 kr vi redan fått av Lone och Olof Svenfelt för en ny årskull för femton
flickor i skolåldern planerades om med givarna till att stödja förbättring av möjligheterna att fort-
sätta tidigare Sidafinansierade seminarieverksamhet i övervåningen på den byggnad som utgör kul-
turhus. Det gäller att dels lägga nytt plåttak med värmeskyddande innertak, dels anordna veckokur-
ser för flickor med bl a musik, dans och teater för att återupprätta stoltheten över sarnakulturen och
därmed stärka självrespekt och självförtroende. 
Att anordna fortbildning för lärare är också angeläget om och när regeringsplanerna för nya bysko-
lor sätts i verket. 

Mer om sarnakulturen följer nedan.  

2. SIDASTÖDET AVSLUTAT MED UTVÄRDERING

Det finns alltså hopp om en fortsättning av den seminarieverksamhet som utvecklats de senaste tio
åren med Sidastöd, då i det primära syftet att stärka utvecklingen av kvinnors självhjälpsgrupper.
Sidastödet upphörde vid mitten av 2012 . 

Slutrapporten som lämnades i oktober redovisade verksamheter under halva 2011 och halva
2012. Den omfattade seminarier om mänskliga rättigheter och skyldigheter, demokrati och valpro-
cedurer, Indiens konstitution, detaljer som rätten till undervisning, den nya lagen om rätt till infor-
mation, kamp mot korruption och om administrativa strukturer från bottennivåns pancháyat till
högsta nationell nivå. Bland bybornas näraliggande hjärtefrågor fanns lokala maktstrukturer, kränk-
ningar via polis eller gerillarörelser, byarnas självstyre och hur man övar kurage mot överheten.

Till självhjälpsgruppernas vardagsbekymmer hör problemen med marknadsföring, försäljning på
större marknadsplatser dominerade av mäktiga mellanhänder. I kampen mot dessa intressen krävs
skicklighet i konfliktlösning, byggd på medvetenhet om lagens garantier om rättigheter.

Mycket av detta rapporterades föregående år, men helheten är intressant också för den avslutande
externa utvärderingen av våra långsiktiga Sidastödda projekt, som en summering av de senaste tio
årens verksamheter.

Utvärderingen skedde strax efter Erni och Ola Friholts treveckorsbesök på Jagriti Vihara i januari
och början av februari. Den var färdig i början av maj och följdes av några veckors efterarbete med
presentation för bybor, översättning och språklig bearbetning för läsare i Sverige och Norge.

Utvärderingen omfattar 34 textsidor och en presentation av utvärderarna, som är knutna till uni-
versitetet i Ranchi. Den inleds med en kulturgeografisk och allmänkulturell sammanfattning, med
tonvikt på delstatens rika naturtillgångar och ursprungsfolkens mindre rika ekonomiska och sociala
status. Den utgick sedan från 22 huvudfrågor och en lista på 11 ämnen relaterade till självhjälps-
gruppernas affärs- och samhällsinriktade frågor, ämnen för genomförda seminarier och kulturverk-
samheter.

Förutom bybor, både kvinnor och män, intervjuades de tolv fältarbetare som sedan 2005 arbetat
med självhjälpsgrupperna. Särskilt uppskattades Jagriti Viharas miljöcentrum och arbetet med sar-
nakulturen, vattenprojekten och kvinnornas självhjälpsgrupper, de två förstnämnda förverkligade
utan Sidastöd. Byborna uppskattar också de utländska besökare som starkt bidragit till att vidga
deras vyer. Den allmänna kulturella, sociala och politiska medvetenhet som vunnits betonades
också. Utvärderingen avslutades med tio slutsatser, alla positiva för Jagriti Viharas insatser.

De indiska medarbetarnas skickliga genomförande av detta sista delprojekt med Sidastöd är



desto mera aktningsvärt som Forum Syds rådbråkning av vår ansökan innebar en halvering av den
för Indien uppgjorda budgeten. Som lätt inses kan inte alla verksamheter anpassas till 50% eller
mindre av planerade resursbehov. Vissa delar måste helt tas bort. Ändå har våra intervjuer, diskus-
sioner och redovisningar visat att målen i allt väsentligt nåtts.

Det faktum att vi inte sökt förnyade bidrag från Sida har tillräckligt belysts i de senaste två före-
gående årsrapporterna. Därmed har den väsentliga delen av undertecknads åtagande fullgjorts.
Framtiden får utvisa om nya ansökningar kan göras av någon annan.

3. NYA PROBLEM I BYARNA

I ovan nämnde Bhágwatis anda omfattar den indiska regeringen i allt högre grad den nyliberala
tillväxtfilosofi som är i färd med att rasera västvärldens välfärdsprojekt som pågått i femtio år efter
andra världskriget. Tillväxt utan fördelning under ordridåer. Två exempel på detta drabbar just nu
byarna kring Jagriti Vihara.

Inom en radie av 8 kilometer runt centret pågår förstöring av åkerjord inom 45 nyanlagda
tegelbruk, som också förbrukar stora mängder flodvatten och brunnsvatten. Med fagra löften om
lättförtjänta pengar förmås bönderna att hyra ut sin åkerjord för struntsummor. När allt är över och
resursen är tömd står bönderna tomhänta med uppgiften att återskapa en del av odlingsjorden.
Tegelbruken flyttas till nya marker så länge byggboomen varar i huvudstaden Ranchi.

Det måste kanske påpekas att den indiska röda lateritjorden är helt olik svensk mylla, som knap-
past skulle duga till tegelproduktion.

Exempel nr 2 är det vattenprojekt som startats med regeringstillstånd av storföretaget Abhijit
Group, ägt av Indiens två rikaste entreprenörer, bröderna Ambáni, med oljeraffinaderier, kolkraft-
verk, varuhuskedjor, telefonbolag m m i portföljen. Där de två lokala floderna Cháttinadi och
Damódarnadi flyter samman anläggs en cirka tio meter djup bassäng med ungefär tvåhundra
meters sida, en s k intake well, varifrån det uppsamlade flodvattnet  ska pumpas i en metervid rör-
ledning 40 kilometer bort för att kyla företagets kolkraftverk.

I processen, som hotar hela traktens vattenförsörjning, utplånades genast 5 acres åkerjord (1
acre=1 tunnland) som två familjer lurades att avstå utan att ens få den utlovade ersättningen. Att
projektet direkt strider mot grundlagen som tillerkänner byrådet att besluta om marken och floder-
na bekymrar varken centralregering eller företag. Byborna i Jagriti Viharas grannby Dumaro gick
man- och kvinngrant till byggplatsen och stoppade verksamheten i trots mot vaktbolaget Cobras
beväpnade vakter. Därefter har Jagriti Viharas aktivister hjälpt byborna att sätta hårt mot hårt i för-
handlingar och att under 2012 få frågan dragen i långbänk…

Dessa aktiviteter berör både byarnas och Jagriti Viharas fysiska existens. Det utvecklas till en
gemensam kamp.

4. KULTURENS BETYDELSE

För mobilisering av motståndet spelar kulturen och den därav följande sammanhållningen en bety-
dande roll. Innan de två nyssnämnda exemplen inträffade, var vi några år i färd med att planera ett
kulturhus, byggt på en utställning om ursprungsfolkens sárnakultur och deras hantverk och bruks-
föremål, de senare kopplade till en uppsamling och försäljning under mottot Rättvis Handel (Fair
Trade), vilket redan varit en del av seminarieverksamheten.

Stöd för projektet fick vi först av föreningen Svalorna i Göteborg och senare av dess besläktade
organisation Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond, genom dess vänförening stiftelsen ESUL.
Utvecklingen av kulturhuset startade med en grundlig ombyggnad av existerande byggnad, vilket
redan nämnts i tidigare årsrapporter. Anskaffning av kulturföremål och författande av texter går
emellertid långsamt och kräver nya tag. På begäran har manusförslag skickats från Jagriti Viharas
Vänner som en utmaning.



5. NYA PROJEKT

Under vistelsen i Jagriti Vihara intervjuade Erni Friholt ett antal kvinnor och skolflickor, vilket mot
slutet av året resulterade i en 50-sidig skrift med titeln ”Vi ska vinna det här – möten med kvinnor i
Jharkhand”. Den sändes till medlemmarna före jul. 

Under året har Jagriti Vihara planerat att under 2013 starta en skola för flickor i högstadieåldern.
På sedvanligt sätt avser man att rekrytera 25-30 flickor till en första årskurs 8 och år från år bygga
upp en högstadiegång. Utöver den statliga läroplanen vill man ha sång, musik, dans, drama, fysisk
träning och social praktik på schemat.

Den tilltänkta skolan ska inhysas i den existerande skolbyggnad som ursprungligen använts av
mindre barn och på senare tid inhyst 16 pojkar som valts ut för träning i volleyboll och sponsrats
av delstatsregeringen för att dels gynna ursprungsfolkens ungdom, dels förbättra delstatens idrotts-
resultat i nationell konkurrens. I projektet ingick också 16 flickor, inhysta i det äldsta skolhuset.
Men regeringen förhalade ständigt sina betalningar och inkräktade allvarligt på Jagriti Viharas eko-
nomi och även på dess leverantörers. Därför avbröts samarbetet med regeringen under året, och
lokalerna blir disponibla från april 2013.

En avgörande förändring av Jagriti Viharas verksamheter startade redan 2011, då aktivisten
Rajesh besökte Kalifornien, inbjuden av en grupp medicinstuderande som i flera år besökt Jagriti
Vihara. De erbjöd sig att bekosta byggandet av ett sjukhus i centret. Jagriti Vihara tackade ja. Två
USA-organisationer – Hospital for Hope och Construction for Change -  startade bygget, som när-
made sig sin fullbordan vid slutet av 2012.  

Emellertid fanns inga löften om finansiering av teknisk utrustning, personal och drift av sjukhu-
set, vars förmodade budget flerdubbelt kommer att övergå de summor vi hittills samlat in per år.
För att skydda verksamheten mot objudna besökare från intilliggande landsväg behövs också en
avgränsande tegelmur längs utsidan.

På inbjudan 2012 besökte Jaya organisationer på USAs västkust för att värva stöd. Hoppet står
också till att finna andra finansiärer, t ex delstatsregeringen och Rotary i Ranchi. Det är inte heller
självklart att finna högutbildad personal som är villig att arbeta och bo under förhållandena i
skogstrakten.

Under byggets gång har arbetsledning, transporter och tolkfunktioner åvilat Jagriti Vihara, vilket
inkräktat på övriga verksamheter och slitit på den redan ansträngda jeepen. Tyvärr slutade nyligen
två nyckelpersoner sin tjänst på grund av en familjekonflikt. Vi hoppas att 2013 ska bringa en ljus-
ning.

6. UNDERHÅLLSARBETE

Ända sedan början av nittiotalet har bristen på underhåll av byggnader varit en källa till oro.
Indiens klimat pendlar mellan 45-gradig hetta, hällande ösregn och nollgradig kyla. Regnvatten
tränger in i helt eller delvis platta betongtak, vars armering rostar sönder. Ett stort plåttak har för
små överhäng, vilket leder till vattenskador på väggar och fönster. Glasrutor har spräckts av okyn-
niga bypojkar, och omålade järngaller rostar. Trädörrar äts av termiter, elstolpar likaså.

Våra medlemmar Inger och Anders Dejke har varje år sedan 2006 tillbringat cirka tre höstveckor
på Jagriti Vihara. De har bl a slipat och målat järngaller och fönsterinramningar, bytt ut kanske
hundrafemtio glasrutor och reparerat fjorton trädörrar i gästhuset. Nya dörrar och dörrposter av
metall beställdes slutligen i november 2012. De termitätna elstolparna byttes mot nya av trä.

Vår styrelsemedlem Markku Nykänen  har tidigare i flera år underhållit tekniska system som
hans egenhändigt byggda solfångare för varmvatten, rörledningar i marken m m.

För allt detta underhållsarbete har hittills insamlade medel inte räckt till. Ingers, Anders´ och
Markkus gratisarbete har fått pengarna att räcka till flera nödvändiga materialinköp. För den bygg-
nad som här kallats kulturhus behövs dock ytterligare stöd för att få ihop de cirka 50 000 kronor
som dels skulle ge ett nödvändigt nytt större plåttak med värmeskyddande innertak över samlings-
lokal, dels till själva verksamheten med seminarier, möten och kulturprogram. Som redan nämnts
presenteras sarnakulturen i det husets bottenvåning. 
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Jagriti Viharas Vänner

Ola Friholt har varit ordförande för
Jagriti Viharas Vänner i 13 år. Den 
16 mars i år avtackades han varmt av
det välbesökta årsmötet. Blommor, ett
album med bilder från åren med Ola
vid rodret, färg och penslar för att beto-
na att han nu har mera tid för sin stora
hobby, att måla i olja. Vid utställningar-
na sommartid i sin sjöbod på Stocken,
Orust, och tidigare i Café Stocken, har
Ola låtit en glimt av Indien finnas med:
JVV-foldrar och info om Fair Trade.
Men Olas kontakt med Jagriti Vihara

är äldre än någon annans. I början av
1970-talet bodde Ola i Lund och var
engagerad i Svalorna som hade projekt i
Indien och Bangladesh. Jaya var också i
Lund och arbetade på ett vårdhem, ett
av alla de jobb han hade för att få ihop
pengar till den byfolkhögskola han ville
starta i Indien. 
En dag kom Jaya med sin vän Bengt

Kjellman, som var rektor på Östra
Grevie folkhögskola, till Svalornas kon-
tor och visade Ola Friholt en jättestor
ritning som en vän till Jaya gjort för den
tilltänkta indiska folkhögskolan i
Grundtvigs anda. Bengt var ordförande
i den nystartade vänföreningen SFIB
(Svenska Föreningen för Indisk
Byfolkhögskola), som JVV hette i bör-
jan. Det var vid jultid 1973. De rådfrå-
gade Ola om idén att bygga så. När Ola
40 år senare berättar om detta möte,
säger han att det var hans första insats
för Jagriti Vihara, att avstyra just det
bygget. Alldeles för storstilat och fär-
digt. Allt nytt som blir gott måste växa
upp organiskt, menade han. Sedan har
det ju blivit så att Jaya är arkitekten för
husen på området.
Nästa gång Ola och Jaya möttes var i

Indien december 1974 i delstaten
Bihar, där Jaya lyckats få köpa ett styc-
ke jord. Det var i närheten av en under
kolonialtiden omtyckt semesterort

McCluskieganj .
Tillsammans gick
de över den magra
jordägan och
dröm de om en för-
ändring. Storgods -
ägaren Dipak Rana
hade avyttrat mar-
ken, eftersom den
inte gav någon
avkastning. 
När Ola och

Erni funnit varand-
ra i Indien besökte
de tillsammans
Jagriti Vihara i
januari 1975 och
bodde i ett stenhus
som tillhörde
godsägaren. Då
fanns ännu inga hus
byggda eller träd planterade på Jagriti
Vihara. Men lite undervisning hade bör-
jat i det fria. Godsägaren var välvilligt
inställd till Jaya och hans skolprojekt.
Annat blev det när han så småningom
märkte att hans tidigare arbetskraft i
omgivande byar inte längre var så lätt
att utnyttja.
Redan då tänkte Jaya att det skulle

vara bra att ha Ola som kontaktman
mellan Sverige och Jagriti Vihara. Två
utmärkta ordförande styrde den svens-
ka vänföreningen under lång tid, Bengt
Kjellman och senare Sten Larsson, lära-
re på Ljungskile folkhögskola, innan det
blev Ola Friholts tur. 
Ytterligare ett viktigt tidigare besök

på Jagriti Vihara gjorde Ola i samband
med seminarier som hölls hösten 1992
på tre orter i Indien, varav ett genom-
fördes på Jagriti Vihara. Gemensamt
tema var Ekologi, social förändring och
värderingar. Ola fann då att Jagriti
Viharas arbete indirekt bidrog till en
stat för adivasi, ursprungsfolk, och för-

bättrade deras mänskliga rättigheter,
utsatta och förtryckta som de var. 
Detta arbete kom att hamna i fokus

också, då Ola Friholt blivit ordförande
för JVV vid årsmötet 2000. Samma år
utropades en ny stat Jharkhand, ett
delat Bihar där södra delen har en
befolkning av övervägande adivasi. 
Det har varit unikt och värdefullt att

Ola Friholt haft denna nära koppling till
Jagriti Vihara under hela dess existens,
i 40 år, och under de senaste 13 åren
som ordförande med årliga Sida-finan-
sierad besök, inte minst för att tillsam-
mans med personal på Jagriti Vihara
ansöka om Sida-bidrag och utvärdera
dessa genom otaliga frågor att besvara
till den svenska biståndsmyndigheten.
Drömmen som Jaya och Ola hade för
40 år sedan om en förändring till män-
niskors upprättelse och utveckling har
till stor del infriats. 
Innerligt och stort tack Ola!

Inger Dejke

Ola var med 
från början

Ola och Jaya i samspråk utanför Miljöcentrum på Jagriti Vihara. 
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Efter en hektisk period med »våra kvin-
nor« i byn Bil Basti i västra Rajasthan
gav vi (Elsa Agelii och jag) oss i väg för
rast o vila till Jharkhand för att hälsa på
våra vänner Inger och Anders på Jagriti
Vihara. 
Våra ögon och öron som var så vanda

vid öknens ljud, ljus och färger fick nu
vänja sej vid annat.
Det första som mötte oss var ofant-

ligt med polis och militär, ordentligt
beväpnade på flygplatsen, kändes inte
helt bekvämt, är det krig?? Dock lugna-
de vi ner oss efter att ha fått rum på ett
av Ranchis bättre hotel, med den första
varmvattenduschen på länge.
Vi hämtades med jeep, åkte genom

ett landskap så olikt öknen, bördigt,
grönt, kuperat. Risskörden i full gång,
ibland kunde man se ris utlagd på
vägen för att bli tröskad av lastbilar och
andra fordon. Här fanns nästan inga
traktorer att se, det mesta arbetet sköt-
tes av oxar och kvinnor.
Nytt för våra ögon var också alla barn

på cyklar! Vi fick veta att det delas ut
cyklar till alla barn som går i högstadie -

skola. Det verkar vara en bra idé, inte
minst för cykelfabrikören kan tänka.
Vi fick information om läget beträf-

fande naxaliterna och det lågintensiva
kriget som pågår. Jag ville veta mer om
farliga djur.
Vi hörde om den lilla larven som ger

brännskador på huden. Jag blev som
helt fixerad vid detta, vaktade varje steg
av rädsla för att få på mej en liten larv.
Blev som om jag la över rädslan för det
okända på en liten larv. Larvigt!
Framme vid Jagriti Vihara kändes

det som att komma till ett retreatcen-
ter, grönt, stora träd, fåglar som jag ald-
rig sett eller hört, stilla, lungt, långsamt,
vilsamt, meditativt, vackert.
Vi hade underbara morgonsessioner

som startade i gryningen med te och
kaffe och efterföljdes med långprome-
nad i en pastoral miljö medan solen
gick upp, tupparna gol och de okända
fåglarna sjöng från träden.
Från floden hördes ljud av klockor,

det var Sitamoni med sina lärjungar
som hälsade solen. 
Alla dessa träd…

Inger som den goda
pedagog hon är tog
på sej ansvaret att
lära oss om alla
träd, tyvärr var det
fullt på hårddisken
så det var inte några
namn som fastnade
förutom det heliga
Bodhi trädet, men
jag kommer aldrig
att glömma trädet
med alla luftrötter,
som ur en Disney -
film, ett sagoträd.
Eller trädet ur vars
blommor de brän-
ner sitt brännvin
och som det finns
så många sånger
om. Jo, de träden
minns jag.
Lugnet o stillhe-

ten var dock inte
helt total! Inger och
Anders skrapade,
målade, reparerade
fönster och dörrar.
Många fönster och
dörrar är det.

Mert, före detta pilot vid USA:s flyg -
vapen, höll igång med hög röst borta
vid byggandet av det nya sjukhuset,
assisterad av sin fru som severade oss
det godaste kaffe jag druckit under min
tid i Indien.
Högstadieungdomarna i Jhark -

hands vollybollslandslag tränade utan-
för sin skola. Termiterna höll flitigt på
både dag och natt med sin livsuppgift.
Man kan ju reflektera över vem som
vinner. Kommer Jharkhands ungdoms-
landslag vinna och komma till OS?
Kommer det fina lilla sjukhuset någon-
sin att få personal? (Har själv lekt med
tanken att jobba här, men är för rädd
för små ludna larver)
Så fick vi då komma till Dumaro!

Efter diverse strul, naxaliter o paramili-
tärer ute i skogarna som omöjliggjorde
turen var det då äntligen dags.
Vi gick genom fält, tegenbruk och

skogar, över bäckar och floder, kändes
som om det var långt. Kom så fram till
denna välmående sagoby med ett myl-
ler av kor, getter, höns. Den vackraste
av byar! Vackert målade hus, rent och
fint, inget skräp, alla såg mycket välmå-
ende ut. Harmoni, jämställdhet.
Alkoholismen är här inget stort pro-

blem, på grund av ökad medvetenhet.
Barnen går i skola. Jag noterade att alla
hade väl synliga ärr efter genomförd
BCG-vaccination.
I byn tillverkas taktegel, keramik,

kvastar och ett helt hus för väveri. Fina
odlingar av ris som nu var nyskördat,
odling av potatis, ärtor, spenat, senap
och rättika. Nästa säsong vete. Allt
detta tack vare ordnande av brunnar
och bevattningsystem samt samarbete
(shamdram), utbildning och empower-
ment.
Glada och fyllda av hopp och bra

erfarenheter kunde vi återvända till
ökenbyn Bil Basti för att fortsätta vårt
arbete där. Det vi framförallt tog med
oss är Utbildning, Samarbete, Empower -
ment.
Personligen tog jag med mej att naxa -

liter och paramilitära styrkor nog är
värre än små ludna larver.

Tack för besöket, 
Monika Lind-Melander

Gröna små larver och naxaliter

Elsa Agelii och Monika Lind-Melander besökte Jagriti Vihara 
i november 2012. Här vid den nymålade entréporten.



Jag arbetar som lärare, ett arbete där
man dagligen möter olika situationer
och människor, och där kulturer ibland
krockar med varandra. 

American Field Service
Mitt första intresse för om världen väck-
tes väl redan när jag var i tonåren och
åkte till USA som utbytesstudent.
Organisationen hette AFS, vilket står
för American Field Service.  
Organisationen arbetar med utbytes-

studenter med måttot: »Man måste lära
sig att lyssna på andra människor som
kanske inte lever som du eller har andra
tankar än du. Du måste lära dig att för -
stå dessa människor och deras kultur
för att kunna arbeta för fred.«
Detta år med AFS satte djupa intryck

på mig, och jag skaffade mig ett kon-
taktnät med vänner över hela världen.

Indien in på livet
I samma anda beslöt jag mig att följa
med på Ljungskile folkhögskolas kurs
Indien in på livet 2011, och där fick jag

även chans att se Jagriti Vihara med
egna ögon. Jag blev positivt överras-
kad och imponerad av arbetet man
bedriver där.

Movement for Child Rights 
to Childhood 
Lite senare på resan träffade jag Ms
Suman och hennes organisation
Movement for Child Rights to
Childhood (MCRC) i Firozabad. Jag
hade träffat Suman tidigare i Ljungskile
där hon besökte mina klasser på
Linnéaskolan och berättade om sin
verksamhet med fattigdomsbekämp-
ning och att befria barnslavar. 
Jag beslutade då att resa tillbaka och

arbeta som volontär i MCRC. Detta
gjorde jag i april följande år.  Det jag då
fick lära mig och uppleva med egna
ögon kommer jag aldrig att glömma.  Vi
arbetade bland kastlösa i den djupaste
misär långt ut på landsbygden. Genom
MCRC fick jag en ordentlig inblick i hur
folk verkligen lever när man är fattig i
Indien.  Det var intressant att göra jäm-

förelser med Jagriti Vihara, som genom
gediget arbete har kommit enormt myc-
ket längre i utvecklingen än man har
gjort i Firozabad, där man bokstavligt
talat lever precis som på medeltiden. 

Jagriti Vihara
Jag har genom min resa till Firozabad
fått ett djupt engagemang för Indiens
folk.  Jag hoppas att mitt medlemskap i
styrelsen för Jagriti Vihara Vänner, skall
kunna fördjupa mina kunskaper och
mitt engagemang ytterligare. Det är ett
mycket viktigt arbete som bedrivs på
Jagriti Vihara, och kan jag bidra med ett
halmstrå så har jag nått långt.  Jag tror
på möten mellan människor  Det är
berikande, och föder nya tankar och
ideer.

Pernilla Sjövall

Ny i styrelsen: 
Pernilla Sjövall

Pernilla tillsammans 
med Pushpa på 
Jagriti Vihara.
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Vid årsmötet i mars fick jag förtroendet
att ta över ordförandeklubban i för-
eningen Jagriti Viharas Vänner. Det
känns ansvarsfullt med tanke på de
starka personligheter som tidigare inne-
haft detta uppdrag. Å andra sidan har
jag på sätt och vis växt in i föreningen.
Som rektor på Ljungskile folkhögskola
kom jag tidigt i kontakt med Jaya, som
gjorde regelbundna besök på skolan
och charmade oss alla. Det som fascine-
rade mig var, förutom hans didaktiska
skicklighet, det pedagogiskt genom-
tänkta koncept som präglade utveck-
lingen av den vi då kallade byfolkhög-
skolan i Indien. 
Efter att ha lämnat Ljungskile folk-

högskola fick jag förmånen att år 2006
följa med en grupp under ledning av
Inger Dejke på en Indien-resa, där besö-
ket på JV var det centrala. Att ha varit
på ort och ställe betyder ju så mycket
för förståelsen. Alla sinnen får inspira-

tion: syn, hörsel,
lukt, smak…
Efter det blev jag
vald till lekman-
narevisor, årsmö-
tesordförande
och senast an -
svarig för hante-
ringen av med-
lemsregistret. Så
steget över till
styrelsearbetet
känns naturligt. 
Jag är utbildad

pedagog, men har
haft olika uppgifter
som utvecklingsansvarig i olika miljöer:
folkhögskola, lärarutbildningar och psy-
koterapeutisk verksamhet. Jag bor i en
villa i skogen utanför Ljungskile med
fru och två tonårsdöttrar, men har
ytterligare två barn och är såväl morfar
som farfar. Förutom detta nya uppdrag

är jag engagerad i olika kyrkliga upp-
drag och har inte svårt att fylla min
pensionärstillvaro. 
Det jag hoppas kunna tillföra JVV är

mina ledarerfarenheter och en tro på
ideella krafters dynamik.

Per Nordqvist

Ny ordförande: 
Per Nordqvist

Per på besök i Jaintemplet i Kolkata.
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Hjälp! 
Djuren tar över

Erni Friholt har intervjuat kvinnor 
i byarna runt Jagriti Vihara.
Resultatet är skriften 

»Vi ska vinna det här – möten
med kvinnor i Jharkhand«

Köp några ex och dela ut eller sälj!
Kontakta: 
Kajsa Perneman, tel: 070-622 90 26
e-post: kajsa.perneman@telia.com
Skriften kostar 50 kr + porto 20 kr.

Ett mångårigt problem, som vi i
Sverige hittills inte varit medvetna
om, är grannbyns boskap som varje
år tränger sig in på Jagriti Viharas
område och förstör odlingar. Det
saknas mur på en sträcka av cirka
400 m.
Djuren förorsakar stor förödelse

och det är tids- och arbetskrävande
att återställa naturen. 
Att bygga en mur, där en sådan

fattas, skulle kosta cirka 140 000 kr.
Det finns erfarna och villiga arbe-
tare i byn Korri, men pengarna
saknas. Här är vad du kan göra:

Skicka in 350 kr, 
så betalar du för 
1 meter mur.

Sätt in pengarna på 
bg 5649-3034, skriv 

»Till muren«

Ansvariga för medlemsbrevet är Inger Dejke och Anders Dejke

Medlemsavgift: 150 kr/år • Familj: 250 kr/år • Studerande/arbetslös
/pensionär: minst 50 kr/år • Folkhögskola/förening: 300 kr/år

Har du glömt? • Bankgiro 5649-3034

www.jvv.se
Vi finns också på Facebook. Sök 
på »Jagriti Vihara«. Gå med!

Mrs Jasmina Toppo:
»När jag tänker på alla nyttiga kurser jag
varit med om, kommer jag särskilt ihåg
kursen om produktion av silke. Del -
tagarna i kursen besökte några av de
centra som finns för framställning av sil-
ketråd. Vi lärde oss metoderna för att få
fram tråd utan att döda silkemaskarna.
De fick ge sig iväg innan tråden linda-
des upp från kokongen. 
Vi kursdeltagare fick veta att den här

varianten av silke har fått sitt namn
efter ickevåldsrörelsen som startades av
Mahatma Gandhi under kampen för
Indiens frihet. Det är ickevåldssilke!
Vi var alla mycket involverade i att

planera seminariet om sarnakulturen.
Eftersom vi hör till den kulturen var
våra förväntningar mycket höga. Vi
hjälpte Jagriti Vihara att välja ut bra
talare. Vi sa till i byarna att folk skulle
delta allmänt, så många som möjligt.
Det ordnades med barnvakter så att
mammorna kunde deltaga. Allt funge-
rade väl och vi är mycket tacksamma
att det var så god ordning vid det semi-
nariet.
Talarna förklarade vår kärlek till och

vördnad för naturen. Vårt totala bero-
ende av rötter, frukter, blommor och
skugga av träden i skogen. Vårt kamrat-
skap med strömmande vatten i bäckar
och floder, berg, vilda djur och fåglar.
Vi kunde förstå allt talarna sa, för de
använde enkla ord så som vi brukar tala

i vardagslivet. Sånger citerades för att
beskriva vår tro på gudomligheter som
genom sin osynliga närvaro ger vibratio-
ner i naturen lika väl som i våra hjärtan. 
Sångerna som citerades vid våra

överläggningar skapade bilder av gudars
osynliga närvaro bland adivasiflickorna
som sjöng och dansade omkring en
dunge av salträd. Sådant händer vid
våra religiösa fester som Sarhul, Karam,
Jawa, Halpunhya, Rohini. Bandana och
åtskilliga andra.
Vi måste erkänna att de fortsatta

strävandena som Jagriti Vihara gör för
att öka på vår kunskap om vår egen kul-
tur har burit frukt. Vi måste nu ta väl
planerade steg för att skydda sarnakul-
turen, som har varit basen för vår exi-
stens som värdiga ursprungsinvånare i
Jharkhand.«

Vad har seminarier och kurser betytt?
Från utvärderingen av Sida-bidragen, som genomförts av två sociologer
från ett universitet i Ranchi.   

Dansande flickor vid adivasifest.

Om kvinnor
i Jharkhand

I det senaste nyhetsbrevet berättar
Rajesh om värmen, +42 °C, och bristen
på vatten. Han hoppas på en god mon-
sun, för att grundvattennivån ska stiga.
Nu drar vattenpumpen mycket bränsle.
Dieseln är dyr.
Arbetet fortsätter med att hitta en

lämplig läkare, som kan ta ansvar för
det nya hälso centret. Det ser inte helt
omöjligt ut. Man hoppas kunna anställa
en doktor i mitten av sommaren.
På samma sätt söker JV lärare till den

planerade högstadieskolan för flickor.

Lärosalar och annat som hör till en skola
finns ju redan, men det fattas lärare.
Även här är man optimistisk och hoppas
kunna komma igång i mitten av juli. Ur
nyhetsbrevet: »Vi förväntar oss att vårt
skolprojekt kan utgöra ett steg framåt i
stärkandet av kvinnors position.«
En annan angelägenhet är byggandet

av en mur, där sådan fattas. Läs om
detta i vänsterspalten.
Nyhetsbrevet finns i original på eng-

elska och i svensk översättning på hem-
sidan.

Ur nyhetsbrev från Jagriti Vihara, maj 2013
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Jagriti Viharas Vänner

Under de senaste decennierna har arbe-
tet på Jagriti Vihara koncentrerats på
utvecklingen av byarna runt omkring.
Det har handlat om skolor, självhjälps-
grupper för kvinnor samt bevattning.
På själva centret har under några år

funnits cirka 15 flickor, från början
analfabeter, i åldern 8–14 år, som
under ett år fått lära sig läsa, skriva och
räkna för att sedan kunna slussas in i
det vanliga skol systemet. Dessutom har
Jagriti Vihara ställt upp med internat

och träningsplaner för ungdomar som
tagits ut av myndigheterna för att
representera Jharkhand i volleyboll.
Flickskolan behövs inte längre, efter-

som skolor numera finns i byarna, så att
alla barn kan få grundutbildning. Dess -
utom har volleyboll-ungdomarna flyttat
till McCluskieganj, där det byggs ett
nytt internat för dem och där deras
skola ligger.
Det innebär inte att centret numera

är tomt på verksamheter. Tvärtom.

Sjukstugan har kommit igång med läka-
re, sjuksköterska och farmacept. Det
här projektet är ett USA-finansierat ini-
tiativ.
Vidare startade Jagriti Vihara i som-

ras en högstadie skola för flickor i egen
regi. Två lärare och en internatvärdinna
har anställts. 19 tonårsflickor studerar
numera på Jagriti Viharas egen skola.
Utbildningen är fyraårig. 
Nästa år fortsätter flickorna ett andra

år, samtidigt som man rekryterar en ny
första klass. Så småningom har man alla
fyra årskurserna på centret. 
Mer om flickskolan i nästa med-

lemsbrev.

Högstadieskola för flickor 
och sjukstuga på Jagriti Vihara

När nu flickskolan har börjat med inter-
natelever i årskurs 7, just nu 18 flickor
som har mat och husrum på Jagriti
Vihara, blir det allt viktigare att hålla
nere kostnaderna för mat. 
Priserna har gått upp katastrofalt. En

grönsak som kostar 10 rupier när det är
säsong, får man betala 60 rupier för
senare. 
Det vore möjligt att odla potatis,

majs, linser och allehanda grönsaker på
JV, som tomater, pumpa, rättika, lök,
bönor, ärter, morötter osv. Men då
måste det finnas en mur runt området.

Man har tidigare
gjort försök med
odling på områ-

det, men de kring -
strövande djuren

har tagit allt.
Bilden från 2006.

Matpriserna stiger

Den första
patienten.

Jaya inviger
sjukstugan 
i juli 2013.
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Ansvariga för medlemsbrevet är Inger Dejke och Anders Dejke

Medlemsavgift: 150 kr/år • Familj: 250 kr/år • Studerande/arbetslös
/pensionär: minst 50 kr/år • Folkhögskola/förening: 300 kr/år

Har du glömt? • Bankgiro 5649-3034

www.jvv.se
Vi finns också på Facebook. Sök 
på »Jagriti Vihara«. Gå med!

Runt större delen av Jagriti Viharas
område finns en mur som byggdes när
monsunen uteblev eller var helt otill-
räcklig under flera år. Det var i början
av 1990-talet. Folk i området svalt. Då
ordnades ett »arbete mot mat«-projekt.
Istället för pengar för murbygget fick
arbetarna ris och andra basvaror. Den
muren håller fortfarande kringströvan-
de kreatur utanför JV. 
Men utmed vägen har aldrig uppförts

någon mur, bara ett enkelt stängsel.

Kor, bufflar, getter och andra djur från
närmaste by gör ständiga raider in på
det grönskande centret och ställer till
förödelse. Dessutom är det ett stort
besvär att jaga ut djuren som tar sig
långt in i »paradiset«. 
Det är ett starkt uttryckt önskemål

från JV att få till stånd en mur. Därför
skrev vi i förra Medlemsbrevet ett upp-
rop om murpengar. Stort tack till de
JVV-medlemmar som skickat pengar
till murbygget. Arbetet kom igång i juli,

men vissa dagar satte monsunregnet
stopp för murningen. Andra dagar
måste murarna, som också har jord-
bruk, passa på att plantera ris. Men en
stabil mur har nu byggts på en del av
den 400 meter långa sträcka, där det
varit fritt fram för inkräktare. Dock sak-
nas pengar till fortsättningen.
Kostnaden för material och arbete

beräknas till 350 kr per meter. Men
självklart är också mindre belopp myc-
ket välkomna.

Muren
behövs

Det gamla stängslet mot vägen kan 
inte utestänga betande djur.

Pengarna har räckt till en del av muren. 
Det är arbetare från byn Korri som murar.

Varför har man inte större odlingar av grönsaker och annat mat -

 nyttigt på Jagriti Viharas område? Det beror på att kring strövande

getter, bufflar och andra djur tar sig in på området och äter upp allt.

Här är ingången till sjukstugan klar med en återanvänd grind,
som tidigare tjänat vid den ursprungliga huvudentrén. 
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Rajesh Prashant

Rajesh är administratören.
Skolad i zoologi, miljö och
byutveckling. Bor med
hustru Veena och två barn
i Ranchi. Sköter “kontoret”
hemifrån. Har lägenhet på
JV, dit han kommer med

hela familjen så fort de har ledigt. Har vis-
tats på JV nästan permanent det senaste
året eftersom sjukhus bygget krävde detta.
Rajesh är den person, vid sidan av Jaya, som
JVV har mest kontakt med.

Veena

Rajeshs hustru. Bor alltså i
Ranchi med Rajesh och de
två barnen som än så länge
går i skolan. Har master -
examen. Skulle kunna
undervisa på flickskolan på
JV när  barnen blir äldre

och klarar sig själva.

Sushil Tiwary

Bor på Jagriti Vihara.
Skolad i matematik, byut-
veckling, pedagogik. Har
stort förtroende ute i byar-
na, där han arbetar mycket
aktivt. Åker varje dag
motorcykel till byn Nindra,

där han arbetar som lärare. Har tre tonårs-
barn, vilket kräver att han har arbete med
lön. Hustru Sushma bor i Ranchi tillsammans
med de två tonårsbarn som ännu går i skola.
Den äldste sonen studerar teknik på ett uni-
versitet långt hemifrån.

Sushma

Sushils hustru. Bor i Ranchi
med tonårsbarn. Kommer
gärna till JV vid ledigheter.
Har masterexamen i san-
skrit. Har arbetat på JV:s
flickskola och  skulle kunna
arbeta som lärare på JV,

när henns barn inte kräver närvaro i Ranchi.

Vad vore Jagriti Vihara med mur omkring om det inte
fanns flera grindar och människor som med lust,
klokskap och energi arbetar där. Här börjar vi en 
presentation av några nyckelpersoner. Grundaren
Jaya S Upadhyay är naturligtvis huvudpersonen, även

om han är pensionär med råge, 83 år i september. En
liten biografi om honom finns på hemsidan,
www.jvv.se. Medarbetare sedan lång tid är: 
Rajesh, Veena, Sushil och Sushma.

Nyckelpersoner på Jagriti Vihara – del 1

Mildrid Nesheim, ordförande i den
norska föreningen JVV, anordnar en
Indienresa 14 februari–2 mars 2014.
Den sker i samverkan med

Hallingdals folkehøgskole, som för
övrigt är den skola där Jaya fick stipen-
dium och först kom i närkontakt med
Grundtvigs pedagogiska idéer, som lig-
ger till grund för Jagriti Vihara, från
början en byfolkhögskola.
Besöket hos Jaya och hans medarbe-

tare på Jagriti Vihara 22–25 februari
kommer att bli en av höjdpunkterna på
resan, står det i reseprogrammet.
Vill du veta mer om Indienresan och

programmet, så tag kontakt med rese-
ledaren Mildrid Nesheim:
mildridnesheim@yahoo.no
Anmälan före 1 november.

I november kommer Inger och Anders
Dejke att arbeta som volontärer i tre
veckor med att skrapa rost och måla

bland annat. Att lära känna den nya
skolan på Jagriti Vihara för flickor i
högstadieålder och sedan berätta för
JVV-medlemmarna blir också en upp-
gift. 
Även JVV:s nye ordförande Per

Nordqvist besöker JV en dryg vecka i
november för att närmare bekanta sig
med centret och medarbetarna som
finns där. Det är också viktigt för sam-
arbetet mellan den indiska Jagriti
Vihara-styrelsen och JVV i Sverige att
medlemmarna får möta ordförande
Per, som är mellanhand när det gäller
Sida-projekt som planeras. 
En ansökan har lämnats in för ett

demokratiprojekt som riktar sig till
kvinnor. Om det godkänns, kommer
det att genomföras under 2014. 

Chans att resa till 
Jagriti Vihara

Besök på JV 
i november

Resan kallas »Oplev magiske India«. Bilden
hämtad ur folder för resan.
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Karta över Jagriti Vihara
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Jagriti Viharas Vänner

Flickskola som växer

En stor glädje är det att början till
en högstadieskola för flickor
finns på JV sedan i somras. Just

nu är det 19 underbara flickor som bor
och studerar där. De kommer alla från
byar som ligger cirka 20 km bort, där
högstadieskola inte finns. 
Sushil har vid flera tillfällen anordnat

storsamling för föräldrar från flera byar
och talat om hur viktigt det är att också
flickor får studera. Många tycker det
räcker med de sex åren som byskolan
erbjuder. Om ens det. Flickorna behövs
hemma för arbete.
Även Jaya har kommit och berättat

om den planerade nya flickskolan på
JV. Det är många föräldrar, inte minst
mammor, som har gått i barnskolan på
JV under 80-och 90-talet och verkli-
gen önskat en ny internatskola där för
sina döttrar. Efter detta lobby-arbete
fanns en lista på 100 flickor. Lyckliga
de 19 som fick börja!
Om tre år hoppas vi att hela högsta-

dieskolan är utbyggd och fungerar bra:
100 flickor som går i klass 7–10 och
som utom de obligatoriska ämnena
även har »human values« i centrum lik-
som fysisk, social och kulturell träning
på schemat. Det kan betyda volleyboll,

yoga, »social service« på JV och i kring-
liggande byar, dans, sång och musik
som tillhör adivasi-folkens ursprungliga
kultur.
För att detta viktiga projekt ska lyc-

kas krävs mycket stöd från oss JVV-
medlemmar, särskilt under uppbygg-
nadsskedet. Efter de fyra första åren
hoppas man få statligt stöd för fortsätt-
ningen.

Låt oss hjälpas åt! En julklapp till JV-
flickskolan är en mycket god idé. Skriv
Flickskolan på talongen.

De nitton flickorna i sina nya skoluniformer. I flankerna de två lärarna, Pragya (t.v.) och Preeti (t.h.).

Ansvariga för medlemsbrevet är Inger Dejke och Anders Dejke

Medlemsavgift: 200 kr/år • Familj: 300 kr/år • Studerande/arbetslös
/pensionär: minst 50 kr/år • Folkhögskola/förening: 300 kr/år

Har du glömt? • Bankgiro 5649-3034
www.jvv.se
Vi finns också på Facebook. Sök 
på »Jagriti Vihara«. Gå med!

I somras startade den nya högstadieskolan för flickor. Nitton elever togs in i årskurs 7. Två lärare anställdes.
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Jagriti Vihara har fått statenJharkhands uppdrag att organisera
trädplantering i ett distrikt som lig-

ger söder ut nära gränsen till delstaten
Orissa. Där är maoistgerillan synnerli-
gen aktiv. Ingen annan organisation
vågade ställa upp. Men ledningsgrup-
pen på JV har mångårig erfarenhet både
av trädplantering i byarna och av närhet
till gerillan.
Tre volontärer som representerar

Jagriti Vihara har anställts. De är uni-
versitetsutbildade inom mark- och
jordbrukssektorn. Med sina familjer är
de bosatta i huvudstaden Ranchi, men
känner området väl, eftersom de vuxit
upp där. I veckorna leder de arbetet i
fem byar. Trädplanteringsprojektet
involverar hundra bönder. För att
kunna ta sig mellan byarna förfogar de
över en rejäl jeep. 
I ett år har arbetet pågått. Sushil från

JV har besökt området två gånger och
berättat om Jagriti Vihara och det arbe-
te och de värderingar JV står för.
Intresset att lyssna och fråga har varit
mycket stort. Redovisning och utvärde-
ring för första året har lämnats till rege-
ringen och det andra årets arbete har
påbörjats. Där har Rajesh på JV haft ett
drygt arbete för att tillfredsställa den
indiska byråkratin. 
Bönderna var till att börja med myc-

ket reserverade, när JV-ledarna anlän-
de. De misstänkte att det var myndig-
hetspersoner som kom för att beröva
dem jorden. Men nu är de mycket posi-
tiva till den här nya odlingen på sina
marker, som är mycket magra och inte
lämpade för grödor. 
Många faror hotar plantorna. För att

freda dem för frigående, betande hus-
djur, har bönderna – mot lön från sta-
ten – grävt enorma diken för hand på
stora sträckor som »stängsel« runt mar-
ker med nysatta träd. Hittills har en
areal av 25 hektar bearbetats. Plantor
sattes under monsuntiden i somras,
16 000 st, varav 6 000 fruktträd, mest
mango, och 10 000 träd som ger tim-
mer. 
Framåt våren kommer det att vara

mycket torrt. Om bönderna inte vatt-
nar och sköter om plantorna dör de.
Därför pågår undervisning om hur man
tar hand om trädplantor, och åtta brun-
nar har borrats för bevattning. Ännu en
fara är termiter som gärna äter upp röt-
terna. När det stora hålet har hackats
och grävts, där plantan ska sättas, place-

ras lite gift mot termiter i bottenjorden.
Även gödsel blandas med jorden för att
ge plantan en frisk och stark start, som
kan motstå diverse angrepp. 
Vi besökte tillsammans med Jaya en

av byarna, Lopta, där folket säkert inte
träffat några vitingar förut. Området lig-
ger så långt bort att besöket tog två
dagars resa med bil och övernattning.
Byborna tog vänligt emot oss. Vi kunde
bara le mot varandra och tala med tolk.
Inte ens Jaya kunde förstå detta adiva-
si-språk. De var mycket mörka i hyn
och vana att leva nära sin jord. Där
begravde de också sina döda. Ett stort
område med platta stenhällar på mar-
ken var gravplatsen. 
I byns mitt låg travar av riskärvar

skyddade av ett nylonnät. Under det
stora trädet stod svarta bufflar rofyllt
tuggande i skuggan. Några av männen,
äldre och yngre, satt på plaststolar. Vi
besökare hade fått några träsängar
utburna ur husen att sitta på. Kvinnor
och barn hukade bakom männen. Jaya
skrev upp namnen på alla, män och
kvinnor, som ingick i ledningsgruppen i
byn. Det kändes tydligt att de var stolta
över det nya som hänt dem. Dessutom
hade de börjat odla grönsaker, tomat
och spenat, och fått diverse frön av
volontärerna. En barfota man, naken så
när som på ett höftskynke, skyndade
fram och vädjade till oss gäster. Med
stort allvar förkunnade han: 
– Jag tycker så mycket om att äta

blomkål. Kan ni se till att jag får frön?
Ledaren i byn, en muskulös man

med krulligt svart hår, böjde sig ner
över ett tygknyte på marken. Han veck-
lade stolt ut tyg efter tyg och blottade
till sist ett blått plaströr i marken och
bad oss kika ner i det. Där skymtade en
vattenyta. Brunnen är 70 meter djup,
förklarade han, och han skulle då inte
låta en enda trädplanta dö av torka.
– Men vi är hela tiden rädda för geril-

lan. Det kommer ofta några män och tar
in i ett hus för att få mat och sova.
Nu ville han få hela sin familj fotogra-

ferad. Han kallade på frun med ett
dibarn under ett skynke och sina tre
övriga barn. När den lilla flickan i vit,
fin spetsklänning och snorrand ända ner
på hakan fick se oss vita, började hon
storgråta. Men resten av familjen tittade
med stor förvåning på fotot i digitalka-
meran. »Är det vi?« ♦

Trädplantering i gerillaland

Tre volontärer från JV leder arbetet. I bak-
grunden ses ett grävt dike, som ska hålla
djuren borta från trädplantorna.

Ledaren i byn Lopta visar stolt upp sin familj. Han ville gärna bli fotograferad.
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Saloni

Husmor på JV. Bor alldeles
intill köket med maken
Kashinath och liten son i
skolåldern. Tidigare i år
hade de besök av en kobra
inne i sovrummet.

Pushpa

Bor på området med sin
make Vincent, chauffören.
Har bott på JV ända sedan
hon gick i JV:s byfolkhög-
skola för länge sen. Har
ansvar för att sköta Guest
Hostel med dess 14 rum.

Kashinath

Bor med hustru Saloni på
JV. Har en liten frisersalong
i närbelägen by. När han
inte friserar och rakar män,
hjälper han Saloni i köket.

Vincent Khess

Chauffören på JV. Sitter
ständigt i jeepen på skaki-
ga vägar. Outtröttlig. Han
är duktig på allt möjligt,
lite av en vaktmästare när
han har tid. Vincent och
Pushpa har två vuxna barn.

I förra medlemsbrevet presenterade vi några perso-
ner på Jagriti Vihara, Rajesh, Veena, Sushil och
Sushma. Här går vi vidare med Saloni, Kashinath,
Pushpa och Vincent. Alla fyra bor på centret och syss-
lar dagligen med olika arbetsuppgifter på JV.

Nyckelpersoner på 
Jagriti Vihara – del 2

Pricka redan nu in i nya årets almanac-
ka att JVV har årsmöte lördag 22 mars
på Ljungskile folkhögskola.
Ett årsmöte är inte bara förhandling-

ar och val av styrelse. Det är också ett
tillfälle att bli uppdaterad om liv och
arbete på Jagriti Vihara och i omgivan-
de byar. Även en trevlig möjlighet att
träffa andra JVV-medlemmar. 
Nästa år 2014 är det 40 år sedan

Jagriti Vihara började sitt arbete. Först

var det blygsam undervisning för
vuxna elever i skuggan under ett bany-
anträd på området. Dessutom halva
dagar med praktiskt arbete för lön
(eleverna var ju familjeförsörjare
också!) Det gällde att bygga det första
huset på området, som blev färdigt
1977. Fortfarande står det pall. Nu bor
den nya flickskolans högstadieelever i
det huset. 
Vi tänker fira de 40 åren med berät-

telser, bilder och program på kvällen
med inriktning på Indien och Jagriti
Vihara. 
Vi räknar med att högtidsgästen

Jaya, grundaren av Jagriti Vihara, finns
med. 
Mer om programmet i nästa

Medlemsbrev. Det är lätt att få över-
natta i rum på folkhögskolan, och mat
finns hela tiden i matsalen, indisk och
svensk.

JVV söker 
Sida-bidrag
I samarbete med representanter för
Jagriti Vihara har styrelsen för JVV för-
fattat en ansökan om projektmedel.
Det handlar om ett demokratiprojekt
på ett år, med den formella målsätt-
ningen »to develop and reinforce the
grassroot democracy among adivasi
women in some villages in Jharkhand,
India«. 
Tanken är att två kvinnor från var och

en av nio byar runt Jagriti Vihara ska
utbildas till att vara ansvariga för att
samla byns kvinnor till regelbundna träf-
far. Vid dessa möten ska man behandla
frågor som rör jämställdhet och närde-
mokrati, men också träna kvinnorna i
miljöbevarande aktiviteter som att ta
hand om regnvatten och att skydda nya
trädplantor. Pengar finns också äskade
för att vid dessa bysamlingar ge utrym-
me åt kulturella aktiviteter förknippade
med adivasi-kulturen.
Beslut i ärendet, som omfattar

200 000 SEK, kommer sannolikt att tas
inom den närmaste månaden.

Årsmöte 22 mars 2014

På väg till seminarium i JV:s samlingslokal.
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Vi har i två tidigare brev berättat om
den mur som är livsnödvändig runt
Jagriti Vihara. På en sträcka av 400
meter har den saknats. 
Nu har en tredjedel av den byggts

med stöd från många generösa JVV-
medlemmar. Den är fin och stabil, gjord
av hantverksskickliga bönder från byn
Korri. Nu är det en paus i arbetet, där-
för att risskörden pågår för fullt. Det är
oändligt mycket arbete med att få fram
de små vita kornen som är den dagliga
indiska maten. Inte bara arbetskraft för
muren fattas just nu, utan också pengar
att köpa tegel och cement för. Och
arbetarna måste självklart få lön för
arbetet. 
Din murgåva är mycket välkommen

för att hålla betande och bökande djur
borta. Nu i november sågs både kor, gri-
sar och getter med förtjusning ströva

omkring och beta i grönskan på JV. Om
inte området kan fredas, är det ingen
idé att odla grönsaker till den nya inter-
natflickskolans hushåll, något som skul-
le vara en stor ekonomisk vinst. 
Titta på kartan i förra Medlems -

brevet. Det är sträckan, 400 meter, som
syns längst ner utefter vägen, som nu
till två tredjedelar saknar mur. En
meter mur beräknas kosta 350 kr. Skriv
Muren på talongen.

I morgonsolen under det lilla pagodlik-
nande taket ovanpå matsalen sitter Jaya
och bläddrar i tidningen på hindi. En
motorcykel med stora sidoväskor fyllda
av dagstidningar kör vägen fram och
tutar. Nu finns det folk i byarna som
kan läsa och intresserar sig för tidningar. 
När en pojke i ett grannhus, skickas

ut av pappa att köpa tidningen, så är det
som en illustration av vad JV uppnått
under de snart 40 åren. En generation
som kan läsa och intressera sig för nyhe-
ter och debatt också utanför hembyn.
Det hade inte hänt utan JV:s skolsats-
ningar genom åren.
Centret Jagriti Vihara fungerar i

mycket som en plats för frågor och goda
råd. Jaya finns ofta från tidig morgon väl
synlig på matsalens tak och läser tid-
ningen, lyssnar på radio och samtalar
med besökare. 
En man kommer trappan upp, faller

ner och tar tag om Jayas fötter, ett sätt
att hälsa vördnadsfullt. 

– Vem är du? frågar Jaya.
– Känner du inte igen mig? säger

mannen. Jag gick ju sex år i skola på
Jagriti Vihara, och nu går min dotter
här.

Muren vid den nya porten till sjukhuset – en god början, men så länge barriären inte är
komplett, kan djuren lätt ta sig in och ta hand om JV:s odlingar.

Julklapp till 
murbygget

Ett julklappstips! 

Ge bort en handduk med Gunvor
Skagerstens härliga murmotiv!
Tyget är av bomull, 50x70 cm, Kostar
100 kr + 12 kr i porto. Men skynda
dig! Det finns just nu bara 20 hand-
dukar kvar. Beställ hos Inger Dejke,
0522-22822 eller id@oringe.pp.se

Snickaren Mahadeo  lärde sig läsa på Jagriti
Vihara. Nu hämtar hans barn tidningen
varje morgon.

Tidningsläsning

Vad är 
detta?

Elnätet i Jharkhand är ganska kraftlöst.
Det gäller särskilt i området runt Jagriti
Vihara. Det kan gå flera dygn utan
ström, och aldrig har man el en hel dag.
En timme då och då är det som gäller.
Man är hänvisade till batterilampor,
vars batterier ständigt måste förnyas.
Nu börjar JV långsamt övergå till sol -

celler. Finns det inte el så finns det
åtminstone sol. En solpanel på taket ger
numera belysning i köket, och utanför
Guest Hostel tänds en sollampa, när
man kommer. Skolflickorna har fått var-
sin bärbar sollampa. Bilden visar en rad
sådana lampor som står och laddar
utanför skol salen.




