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et är fantastiskt! Under året
1974 startade en byfolkhög-

skola i den fattiga, indiska delstaten
Bihar. Den fick namnet JagritiVihara,
»uppvaknandets kollektiv«.
Undervisning började i blygsam skala

under ett stort banyanträd, som inbjöd
till samling och gav solskydd. 
Den första byggnaden stod klar

1977. Eldsjälar från Sverige var med
och byggde. Arbetsläger anordnades.
Många hus har uppförts genom åren för
olika verksamheter. Byar i omgivningen

har påverkats i gynnsam riktning tack
vare Jagriti Vihara, nu som centrum för
byutveckling. Tänk att Jagriti Vihara
finns kvar efter så lång tid! 
Det vill vi fira med en glad och inne-

hållsrik heldag i samband med årsmö-
tet, som hålls på Ljungskile folkhög -
skola lördag 22 mars.
Vi räknar med att grundaren Jaya S.

Upadhyay deltar liksom många med-
lemmar, både de som varit med ända
från första tiden och de som kommit till
senare.

Det blir som vanligt årsmötes -
förhandlingar och senaste nytt från
Jagriti Vihara genom Inger och Anders
Dejke. Eftermiddagen ägnas åt Trond
Bergs film om Jagriti Vihara, historiska
tillbakablickar med hjälp av diabilder,
berättelser, album, utställningar och
mycket musik.
Kvällen bjuder på en festmåltid med

indisk touch, hyllningstal, sånger,
musik och minnen från de 40 åren. 
Kom, deltag och dela med dig av

minnen!

Program 22 mars
på Ljungskile folkhögskola

10:00 Välkomst och fika 
med fralla

10:30 Årsmötes förhandlingar
12:00 Lunch
13:00 Senaste nytt från JV
15:00 Eftermiddagskaffe/te
15:30 Diverse från de 40 åren
18:00 Festkväll med middag

och underhållning till 
kl. 22:00

Dagen kostar 300 kr 
(priset subventionerat 
av JVV).

Anmäl dig till Per Nordqvist
senast måndag 10 mars:
peje.nordqvist@gmail.com  
eller tel: 0522-255 26

Övernattning på Ljungskile
folkhögskolas vandrarhem
kan beställas på: 
www.ljungskile.org 

Det går också att få frukost
söndag morgon.

Från början var man
hänvisad till lektioner

utomhus. Här undervis-
ning i geografi.

Jagriti Viharas Vänner

Numera har man en stor
skolbyggnad med bland
annat fyra lektionssalar. 
På bilden högstadie -
skolan för flickor åk 7,
2013–2014.

Jagriti Vihara har funnits i 40 år
Det ska vi fira efter årsmötet lördag 22 mars 2014.
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Jagriti Viharas arbete för demokrati och
kvinnors värde har varit viktigt och
avgörande för den samhällsomvandling
som pågår. Det fick vi bevis för i höstas
vid det årliga firandet av frihetskämpen
Birsa Mundas födelsedag 15 november.
Han fängslades av engelsmännen och
avrättades år 1900 bara 25 år gammal.
Men fortfarande är han en hyllad före-
bild bland ursprungsfolk. Hans ledord
var »Love, peace and cooperation«. 
När valet till byråd genomfördes för

två år sedan, var det flera kvinnor som
fick en ledande ställning. Många av dem
hade en utbildning i demokrati genom
kurser och seminarier på JV. Men
Jharkhands regering har inte ansett att
de valda kvinnorna haft kompetens nog
att få pengar från staten till byråden att
förfoga över. En stor skam! 
På podiet vid Birsa Munda-festen i

byn Birsa Nagar satt två stronga kvin-
nor som representanter för folket. Och
det var de som fick gå innanför staketet
vid den stora statyn av frihetshjälten på

bytorget och hylla med rökel-
se, ljus och blommor. 
Nu som först har några

pengar betalats ut. De här två
kvinnorna har att organisera
arbetet som ledare för distrikt,
där många byråd ingår. De har
prioriterat att bygga hus för de
fattigaste och att anlägga nya
vägar och reparera de urusla
som finns. JV har hjälpt till att
ge dem kunskap och självför-
troende. Måtte de lyckas! 

Mer om kvinnors kamp i 
Erni Friholts skrift: »Vi ska
vinna det här – möten med
kvinnor i Jharkhand« som kom
ut för ett år sedan. Köp den
till dig själv och som gåva till
vänner! 50 kr + porto. 

Hör av dig till Kajsa Perneman: 
0706-22 90 26 eller 
kajsa.perneman@telia com

Att Jaya älskar träd vet alla som träffat
honom. Den kärleken fick han med
modersmjölken. När hans mamma frå-
gade hur det går på Jagriti Vihara, var
det träden hon ville veta om. Inte bara
hundra mangoträd och femtio guava-
träd har planterats på det från början
kala området. Jaya har också av ren
nyfikenhet planterat lite ovanliga träd
för att se om de kunde klara sig i den
ganska karga jorden på JV och under
den kalla vintern som kan innebära
minusgrader.
En gång hade Jaya köpt fyra trädplan-

tor av en mangosort som har frukter
mest som prydnad. De hänger kvar en
stor del av året. När han kom hem med
plantorna satte han dem i jorden direkt.
Tidigt nästa morgon skyndade han till
planteringen för att se hur det lyckats.
Till sin stora förvåning hittade han inga
plantor alls. Det var bara hålor och jord-
kokor där han plantert. Hade någon
dragit upp dem och stulit dem? Jaya
blev mycket bedrövad.
Det var under monsuntiden, och

marken var mjuk av regn och fukt. Jaya

upptäckte spår av nakna fötter, ett par
större och ett par mindre. När han följ-
de dem kom han till ett hus i byn utan-
för JV. Där hittade han sina nya plantor

satta i jorden. Men grannar hade för -
stått vad som hänt och klått upp den
äldre av tjuvarna. Jaya funderade på vad
han skulle göra. Tjuven var ju lurad.
Han skulle inte få den stora mango -
skörd han drömde om. Så Jaya kallade
till sig mannen och förklarade misstaget
och avslutade med en oväntad uppgö-
relse: »Men jag ska köpa fyra bra mango-
plantor till dig, så kan jag ta hem mina.«
Så skedde. 
Och nu kan den mannen skörda

stora mängder mango varje sommar.
Träden finns alldeles utanför hans hus,
så han kan hela tiden ha dem under
uppsikt och köra bort eventuella tjuvar.
Träden ger skugga under solheta

dagar och regnskydd när det behövs.
Getterna kan få blad att äta, och nerfall-
na löv gör jorden mullrik och bördig.
Mango chatney är det bästa han vet.
Försäljningen av mango på marknaden
ger honom pengar. Nu har han köpt
och planterat flera mangoträd, en hel
liten skog. Och han har till och med
delat med sig av plantor till grannar. 

Mangotjuven

Planta av mangoträd.

Renu Devi (t.v.) är ledare för en samling byar, som
utgör ett block. Sukarmani Devi (t.h.) är medlem i
distriktsrådet och representerar alla byråd (panchayat)
i Ranchi-distriktet. Här är de festklädda inför Birsa
Mundas födelsedag.

Kvinnor i ledningen
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Lucy Bara

Socialarbetare och ingår i
JV:s infogrupp. Hon har
själv varit elev på JV. Hon
har kontakt med kvinno -
grupper ute i byarna. Lucy
är också sjukvårdskunnig.

Preeti Thakur

Lärare i språk och samhälls-
kunskap. Hon kommer från
Ranchi där hon studerat
bland annat sanskrit vid
Marwari College. Bor i när-
heten av JV.

Pragya Kumari

Lärare i naturvetenskap.
Hon kommer från Ranchi
och har studerat vid
Government Women's
Polytechnic i Raipur. Bor i
närheten av JV.

Michael

Lucys man. Makarna har
två barn. Michael cyklar
varje morgon till sitt arbete
som reparatör. Han hjälper
också till på JV med diverse
sysslor.

I föregående två medlemsbrev presenterade vi några
personer på Jagriti Vihara. Här går vi vidare med Lucy
och Michael, som bor på skolan, samt flickskolans två
lärare.

Nyckelpersoner på 
Jagriti Vihara – del 3

»Indien har lyckats över förväntan med
sin vaccinationskampanj mot polio,
uppger landets hälsovårdsminister.
Inga nya fall har rapporterats i landet
på tre år, tack vare en omfattande vac-
cineringskampanj.«
Lucy på JV är en av dem som ihärdigt

jobbat för att bekämpa polio i den
trakten. 
Staten tillhandahåller vaccin, som

finns i form av piller. Men någon måste
hålla reda på var det föds nya barn och
övertyga mammorna om att de små
ska vaccineras. Sedan gäller det att ha
piller i medicinväskan och få barnen
att svälja pillren. Det kan Lucy! 
Staten har nyligen startat ett pro-

gram för att kvinnorna i byarna, som
ofta har mycket dåliga blodvärden, ska
få järntabletter. Det blir en ny uppgift
för Lucy framöver.

Lucy i arbete som sjuksköterska. Här gäller
det inte polio utan en benskada.

Nyhetsnotis DN 13.1.2014

»Vaccinering mot polio succé i Indien«

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!

Nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet, nr 1/2014, från
JV finns att läsa på www.jvv.se

Sida-bidrag beviljat
I senaste Medlemsbrevet berättade vi
om ett bidrag vi sökt från Sida för att
kunna starta ett demokrati projekt
avsett i första hand för kvinno -
grupper i byarna runt JV. 
Nu har vi fått besked: Pengarna är

beviljade. Så nu ska ännu ett nytt
utvecklingsprojekt starta med hjälp
av dessa pengar. Spännande!

Volontär?
Skulle du tycka om att arbeta prak-
tiskt på Jagriti Vihara några veckor en
novembermånad? Hör i så fall av dig
till Inger Dejke: id@oringe.pp.se
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JAGRITI VIHARAS VÄNNER 2013

INLEDNING

Föreningen Jagriti Viharas Vänner (JVV) har funnits i över 40 år, även om föreningens namn ändrats med åren. Jag har varit
medlem under många år men bara suttit som föreningens ordförande under ett år – 2013. I första hand har det för min del
inneburit en ökad respekt för den initiativkraft som en gång medverkade till att detta utvecklingsprojekt kom till stånd. En
tanke som omsattes i handling och som under år 2013 kan uppvisa en fortsatt utveckling i form av skolverksamhet, lärarfort-
bildning, ”kvinnobanker”, självhjälpsprojekt, hantverksutveckling, ekologiska insatser, bevattningsprojekt, inspiration till
ökad demokratisering etc. bland ursprungsfolket i Jharkhand. Jag har också under året tydligare insett vilken central roll för-
eningen och dess medlemmar har för att möjliggöra dessa insatser. I ett land där centrala myndigheter har svårt att se, upp-
skatta och ekonomiskt eller på andra sätt stötta projekt av detta slag, blir det externa stödet ytterst väsentligt.
Så redan inledningsvis vill jag, på styrelsens vägnar, tacka för det stora stöd ni medlemmar visat Jagriti Vihara även detta år!

VERKSAMHETEN I INDIEN 2013

Som framgår ovan fortsätter Jagriti Vihara (JV) med sina insatser i ett 20-tal byar runt själva utvecklingscentret, där man
under året kunnat räkna in ett 70-tal självhjälpsgrupper, en handfull större eller mindre skolor, 12 watershed-anläggningar
mm. Men utvecklingen har fortsatt!

Nya projekt
Ett av dessa är starten av en högstadieskola för flickor som etablerats på JV:s område. Skolan har 19 elever, som kommer från
byar på cirka 20 km avstånd och dessa flickor bor nu på skolans internat. Många föräldrar anser att det räcker med byskolor-
nas 6-åriga utbildning för flickor. Men efter information från JV:s personal och med stöd från framför allt mammor som tidi-
gare gått på skolan där, blev det en lyckad rekrytering med ett hundratal intresserade flickor. Förutom de obligatoriska ämne-
na står även ”human values” , fysisk, kulturell och social träning på schemat. Tanken är att man de närmaste tre åren ska anta
en ny kull flickor varje år, så att det blir en komplett högstadieutbildning med ca 100 elever från år 2016. Två lärare och en
internatvärdinna har anställts.
Ett annat nytt åtagande är det trädplanteringsprojekt som JV, på uppdrag av staten Jharkhand, fått ansvar för i ett distrikt

som ligger söder ut nära gränsen till delstaten Orissa. Där är maoistgerillan synnerligen aktiv. Ingen annan organisation våga-
de ställa upp. Men ledningsgruppen på JV har mångårig erfarenhet både av trädplantering i byarna och av närhet till geril-
lan. Tre volontärer som representerar Jagriti Vihara har anställts. De är universitetsutbildade inom mark- och jordbruks-sek-
torn. 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. Sushil från JV har besökt området två gånger och berättat om Jagriti Vihara och det arbete och de vär-
deringar JV står för.
Ett tredje projekt som fått sin aktiva start under åren är verksamheten i en sjukstuga på JV:s område. Med stöd av pengar

från en organisation i USA (Construction for Change) har en byggnad på JV uppförts för att kunna fungera som en sjukstuga.
Under året har man, även detta med stöd av medel från en organisation i USA (Hospital for Hope) , kunnat anställa en läkare,
en farmaceut och en sjuksköterska. Efter en formell invigning i juli månad – förrättad av Jaya – kunde de första patienterna
från de omgivande byarna tas emot. JVV har beslutat att tills vidare inte satsa pengar i detta projekt, men ser naturligtvis
mycket positivt på denna kompletterande service som kan ges på centret. Den anställde läkaren har även deltagit i informa-
tionsarbete kring hälsofrågor.

Nya underhållsarbeten
Efter ett upprop till JVV:s medlemmar har pengar samlats in för att kunna bygga en rejäl mur runt JV:s område. I första hand
handlar det om att med hjälp av denna kunna hålla kringströvande djur utanför de odlingar och den växtlighet, som är så
viktiga för JV. Dessutom skapar det en större trygghet för alla de som vistas på centret. Under året har detta arbete påbörjats,
men är ännu inte slutfört då det fortfarande behövs mer bidrag till byggkostnaderna.
I samband med ett besök som Inger och Anders Dejke gjorde på JV i november kunde de bistå med en hel del praktiskt

arbete som att renovera fönster på Skolhuset och i Guest Hostel, inköpa och montera solelement så att belysningen i köket
förbättrades mm. Med hjälp av bidrag från en JVV-medlem, Lone Svenfelt, kunde de även bidra till att en del nya investe-
ringar kunde göras. Det gällde inköp av filtar, strumpor och skor, ulltröjor, skolväskor och moskitnät. Alla skolflickorna fick
dessutom nysydda skoluniformer, något som framgick med all tydlighet av bilden på första sidan av JVV:s Medlemsbrev
4/2013! Tilläggas kan att Guest Hostel under året förbättrats avsevärt genom att 14 rumsdörrar och 28 innerdörrar ersatts av
nya termitsäkra metalldörrar, allt bekostat av JVV.



VERKSAMHETEN I SVERIGE 2013

Som antyds i inledningen så har JVV och dess medlemmar ett mycket stort ansvar för att verksamheten på JV ska
kunna fortgå och utvecklas. Man skulle kunna se JV och dess verksamhet i byarna runt omkring som ett svenskt pro-
jekt. I detta sammanhang ska dock tilläggas att JVV:s  motsvarighet  i Norge under 2013 också varit aktiva i sitt stöd.
Det manifesterades inte minst genom att dess ordförande Mildrid Nesheim besökte JVV:s årsmöte i mars 2013. De
tog också initiativ till en resa till Indien, med besök på JV, som ägde rum under februari 2013, då även ett par svens-
ka JVV-medlemmar  deltog.

Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen var vid årsskiftet 348 personer med hemadresser allt från Övertorneå till Ystad.
Även om några personer försvunnit från medlemsförteckningen så har det också under året tillkommit ca 30 nya
medlemmar. 

Informationsinsatser
En del av nyrekryteringen har skett genom personliga möten, men även en del informationstillfällen har genom-
förts. Vid ett pedagogiskt råd på Ljungskile folkhögskola i juni månad fick vi möjlighet att visa filmen ”Derfor
trengs Jagriti Vihara” samt presentera och samtala kring JV, vilket medförde att föreningen fick ett antal nya med-
lemmar, men även planer för en ny kollektiv Indien-resa. Vid ytterligare ett par tillfällen har vi på denna folkhög-
skola kunnat sprida vår information, bland annat vid en skoldag då Jaya besökte flera klasser och berättade om sig
och om JV. Jagriti Vihara-utställningen har också varit uppsatt på folkhögskolans bibliotek under hela februari
månad. Utställningen har även visats på Falkenbergs bibliotek under året.
Under året har Inger Dejke hållit föredrag om JV i Södertullskyrkan, Uddevalla, för Amnestygruppen 256 i

Ljungskile liksom vid en Indienkväll hos Fredsföreningen på Orust, då tillsammans med Erni och Ola Friholt samt
Anders Dejke. Carina Lindskog har haft en fotovernissage på Lindskogs lada, Hedekas, liksom tre informerande
föredrag hos Ladies Circle, Alingsås, vid Kungsmarksskolan, Munkedal samt hos Torrebys bygdeförening, Munkedal.
Under året har också som vanligt producerats och distribuerats 4 medlemsbrev av hög kvalitet. Cirka 2/3-delar av

dessa har under året skickats via e-mail, medan övriga som papperskopior till resp. hemadress. Alla medlemmar har
under året kunnat välja distributionsform. 
Även hemsidan, www. jvv.se,  är en viktig del av informationsarbetet och har även detta år skötts på ett utomor-

dentligt sätt av webbmaster Anders Dejke.

Årsmöte och föreningsträffar
Föreningens årsmöte hölls den 16 mars på Ljungskile folkhögskola. Vid detta tillfälle fick de 26 deltagarna, förutom
sedvanliga årsmötesförhandlingar, möjlighet till samtal med bland andra Jaya och norska JVV:s ordförande Mildrid
Nesheim. Vid detta tillfälle avtackades också Ola Friholt efter hela 13 år som ordförande för JVV. Men det var redan
1973 som Ola och Jaya träffades första gången, så det är en mycket långvarig och betydelsefull insats för JV som
Ola och fru Erni gjort under åren! Inger och Anders Dejke visade dessutom bilder och föremål och berättade om
sitt besök på JV under november månad 2012.
Förutom de ovan redovisade informationsträffarna så inbjöds alla medlemmar till en träff tillsammans med Jaya

hemma hos Dejkes i Ljungskile den 23 oktober. Ett 10-tal medlemmar deltog och fick bland annat mer kunskap om
hur hela projektet Jagriti Vihara startade och gick från idé till handling.

Insamlingar och gåvor
Även detta år har vi kunnat glädja oss åt, förutom medlemsavgifter, gåvor från våra medlemmar. Nämnas ska spe-
ciellt de bidrag föreningen fick med anledning av Lone Svenfelts 70-årsdag (33.000:-).
Men många andra bidrag har också kommit föreningen till del i samband med födelsedagar och som minnesgå-

vor vid begravningar eller som rena gåvor. Tillsammans har detta inneburit ytterligare 87.000:- till förmån för JV.
Under året har också gjorts speciella insamlingar till murbygge (18.900:-) och till flickskolan (6.400:- ). Insamlingen

”Adoptera lärare” har dessutom inbringat 23.400:-. Även detta år har vår medlem Gunvor Skagersten bidragit med
insatserna för murbygget genom att vi kunnat sälja av henne specialdesignade handdukar och diskdukar med
konsttryck.
Styrelsen vill ännu en gång uttrycka sitt varma tack för allt detta ekonomiska stöd, som vi under året sett till att

komma till användning vid vårt gemensamma åtagande – Jagriti Vihara!

Projektansökningar
Styrelsen har ställt samman en ansökan till Forum Syd/Sida angående ett demokratiseringsprojekt, som vi planerat
ihop med representanter för JV. Projektet har fått namnet ”Gräsrotsdemokrati för adivasikvinnor i Jharkhand” och
syftar till att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter och stimulera förändringsarbete bland kvinnorna i nio
utvalda byar runt JV. I skrivande stund har ännu inte något besked lämnats från Sida. Ordföranden deltog i novem-
ber i ett seminarium anordnat av Forum Syd som syftade till att få större förståelse för vilka projekt som kan beviljas
pengar och hur man skriver bra ansökningar.
En ansökan hos Stiftelsen ESUL, som tidigare beviljat föreningen anslag, har också ställts samman i samråd med



representanter för JV med syfte att möjliggöra nödvändiga reparationsarbeten på flickskolan. Inte heller här före-
ligger för närvarande något beslut.
Kontakt har även tagits med Erikshjälpen, men de har meddelat att deras engagemang i Indien redan är tillräck-

ligt stort.
Den ekonomiska ställningen vid årsskiftet redovisas separat.

Styrelsen
Efter förra årsmötet konstituerades styrelsen enligt följande:

Ordförande Per Nordqvist
Sekreterare Kajsa Perneman
Kassör Lena Nyström
Ledamöter Inger Dejke, Ove Gustafsson, Carina Lindskog, Pernilla Sjövall
Ersättare Markku Nykänen, André Rodin
Arbetsutskott Per Nordqvist, Kajsa Perneman, Lena Nyström, Inger Dejke
Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen under det gångna verksamhetsåret och arbetsutskottet vid ytterligare
ett par tillfällen. Nämnas kan att föreningens arkiv inte längre finns på Ljungskile folkhögskola. De formella histo-
riska dokumenten (styrelseprotokoll etc.) finns numera på Bohusläns Föreningsarkiv i Uddevalla. Övriga dokument
finns placerade hemma hos arbetsutskottets medlemmar utifrån de arbetsuppgifter som åligger dessa. Ett postfack
finns dock kvar på folkhögskolan och föreningens postadress är fortfarande JVV, 459 80 Ljungskile.

Övriga förtroendevalda
Årsmötet utsåg till sin valberedning Eva-Christina Agneman-Burrows (sammankallande), Sigrid Edstam samt 
Jan-Erik Perneman. Till revisorer utsågs Tommy Olofsson och Gunnar Henning med Yvonne Eriksdotter som ersättare.

AVSLUTNING

Som framgått av denna verksamhetsberättelse har många nya initiativ tagits under året som gått. Styrelsens för-
hoppningar inför det kommande året är att den uthållighet och det engagemang som medlemmarna visat i form
av i första hand ekonomiska bidrag, men även på andra sätt, ska bestå. Det är förutsättningen för att det ska bli
möjligt för Jagriti Viharas personal att fortsätta sina ansträngningar att skapa drägligare livsvillkor för utsatta män-
niskor i en av Indiens mest fattiga delstater.

Ljungskile 2014-02-08
För Jagriti Viharas Vänners styrelse

Per Nordqvist
Ordförande JVV
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Jagriti Viharas Vänner

Det är en hel del trogna medlemmar
som ännu inte betalat medlemsavgif-
ten för 2014. Kanske det beror på att
du glömt att ange avsändare på din
inbetalning, så att vi inte kunnat
registrera dig. Kanske beror det på ren
glömska. 

Glöm inte att ange ditt namn när•
du skickar in pengar till oss.

Glöm inte heller att betala årets•

medlemsavgift, om du tillhör dem 
som ännu inte gjort det. Uppgifter
om belopp och bankgironummer
finns här:

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

Bankgiro: 5649-3034

tt jag lyckats beror på att jag varit till-
sammans med goda människor. Men
jag kommer ihåg en liten sång, en
fågelsång... 

»Det var en konung i Indien, en maha-
radja, som hade två papegojor vid sin

dörr. Den ena papegojan var
en gåva från en eremit, en
helig man, och den andra
papegojan hade kungen fått
från en slak tare. 
Papegojan som kungen

fått av eremiten började
varje morgon sjunga en myc-
ket vacker sång med en bra
melodi. 
Den andra papegojan

sjöng inte alls utan lät cots,
cuts, cots, cuts… Papegojan
hade bara hört när slaktaren
högg halsen av andra djur. 
En dag blev kungen arg på

papegojan som inte kunde
sjunga. Han sa till en man: 
– Hämta en kniv och slakta

den här papegojan, den kan
inte sjunga och det är onödigt att jag
har papegojan här.  
Då sa den första papegojan. 
– Konungen, herren min, lyssna på

mig. Jag kommer att sjunga en sång
och sedan efter det kan du slakta den
andra papegojan. Men hon är min

kamrat så jag vill inte att hon ska bli
slaktad. 
Sedan sjöng papegojan: 
(Jaya sjunger en dikt på sanskrit.) 

Det är en sång på sanskrit. Jag kan inte
sjunga som en fågel men det är en mycket
bra sång.
– Herren, konungen, gör inte det,

lyssna på mig när jag sjunger. Jag kom-
mer från en eremit, en mycket bra
människa. Det är eremiten som lärt
mig sjunga och ha medkänsla för
andra. 
– Hon däremot kommer från en slak-

tare och har lärt sig ljuden hos en slak-
tare. Det är inte hennes fel att hon
inte kan sjunga utan bara låter som en
slaktare. Det är inte heller så att jag
har så bra kvalitéer i mig, att jag kan
sjunga vackert. 
Det är vem jag varit tillsammans med

som gör vad jag är. – The company
makes me what I am.« 

Därför, vad jag vill säga är: 
Vad jag är, beror på mitt sällskap. 
Vänner jag tackar er.

Fabeln om de två papegojorna
Vid Jagriti Viharas 40-årsjubileum, som firades i
samband med årsmötet på Ljungskile folkhögskola
i mars 2014, fick Jaya mottaga en liten gåva från
JVV. Här är hans tacktal.

Kontaktperson för
JVV i ditt område?
Det är roligt att träffa andra JVV-med-
lemmar. Det kändes tydligt 22 mars.
Men vi är spridda över hela landet.

En idé är att ordna lokala träffar. JVV-
 styrelsen kan bistå med adressregister
för ditt område. Kanske kan Jaya
komma till träffen. Det kunde leda till
nya vänner,  insamling av pengar, kan -
ske rent av planering av en resa till
Jagriti Vihara. Hör av dig till ordf. 
Per Nordqvist <carpe@telia.com>

Är du en okänd medlem?

A
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JVV-årsmötet genomfördes 22
mars på Ljungskile folkhögskola i
en god och hoppfull stämning.
Den tidigare styrelsen fick förnyat
förtroende. För protokoll och
resultaträkning se hemsidan,
www.jvv.se

Det efterföljande 40-årsjubileet blev en
härlig fest med ett 50-tal deltagare från
Kalix i norr till Lund i söder, från
Stockholm i öster till Orust i väster.
Våra sinnen förflyttades till Indien.
Programmet bjöd på utställningar,
musik och sånger, senaste nytt från JV i
ett digitalt bildspel liksom historiska
diabilder från uppbyggnadstiden, fil-
men »Derfor trengs Jagriti Vihara« och
panelsamtal mellan eldsjälar som arbe-
tat på Jagriti Vihara under 70-, 80- och
90-talet, Rosa Falck, Mikael Nilsson,
Markku Nykänen. 

Vi fick perspektiv på det gigantiska
arbete som utförts genom åren, för att
bygga upp centret, hålla det vid liv och
utvidga arbetet till byarna i omgivning-
en, ett enastående samarbete mellan JV
och JVV, som hållit i 40 år. Jaya var
hedersgästen, glad och tacksam.
Kvällen avslutades med indisk buffé,
musikunderhållning och bl.a. ett spiri-
tuellt hyllningstal på vers av förre ordf.
Ola Friholt. (Det finns att läsa på hem-
sidan) 

Under dagen presenterades en ny fol-

der STÖD FLICKSKOLAN, som bifo-
gas det här Medlemsbrevet. Där
beskrivs flickskolan och hur man gör
för att bidraga med pengar regelbundet.

Vi har tidigare berättat om den nya
internat-flickskolan (Medlemsbrev nr 4
2013). Läsåret i indiska skolor börjar 
1 april. Då flyttades de 19 flickorna som
gick i klass 7 förra läsåret upp i klass 8.
Ytterligare sex flickor från andra byar har
fått chansen att komma till JV. Just nu
har flickskolan 25 elever som bor och
studerar på JV. Samma lärarinnor fort-
sätter att undervisa. De utför ett mycket
bra arbete. Flickorna är lyckliga och stu-
derar flitigt och framgångsrikt. 

Nästa läsår tar man in en ny klass 8
och de nuvarande eleverna kommer
upp i klass 9. Om två år finns då i Jagriti
Viharas flickskola klass 8–10. Planen är

att det om tre år ska finnas runt 100
skolflickor på JV, då också med en för-
beredande klass 7. 

Hoppas att JVV-medlemmarna vill
vara med och driva flickskolan! Alla
belopp är värdefulla, större och mindre.
Tillsammans kan vi!

Det behövs pengar till lärarlöner, tre
mål mat om dagen, skoluniformer och
läroböcker, inredning i skolsalarna,
sportutrustning osv. 

För de här flickorna är det enda chan-
sen till vidare skolgång. I deras hembyar
finns inget högstadium och de kommer
från fattiga familjer. Dessutom har JV:s
flickskola en alternativ läroplan. Utöver
de obligatoriska ämnena finns fysisk,
social och kulturell träning och genom-
gående »human values«.

Panelsamtal med några JV-veteraner. Från vänster: Markku Nykänen, Mikael Nilsson,
Rosa Falck och Jaya. Längst till höger: Carina Lindskog, som ledde samtalet.

Mingel och kaffe vid jubileumsträffen.

Årsmöte och 40-årsfest
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Kära Vänner!

Det är nu extremt varmt i Jharkhand.
För att undvika den brännande solen
och hettan stannar folk inomhus eller
tar skydd i skuggan under träd, åtmin-
stone några timmar varje dag. Media
rapporterar nu och då om dödsfall som
beror på solsting och uttorkning.

Trots att det har varit svåra förhållan-
den har arbetet med att bygga mur
genomförts, så att den är färdig mellan
de två grindarna till Jagriti Viharas
område. Nu återstår mindre än hälften
av sträckan. Vi hoppas att vi kan få det
efterfrågade och nödvändiga ekonomis-
ka stödet, så att vi kan fullfölja murbyg-
get, innan det är dags att så i mitten av
juli. Om murbygget försenas, är vi rädda
att plantorna inte kan skyddas från att
betas av djur, mest getter som tar sig in
genom det gamla stängslet som var
byggt av trä och är förstört och uppätet
av termiter.

Nyligen har ett antal studenter från
Central University i Ranchi bott i
Guest Hostel på Jagriti Vihara. Syftet
med deras besök hos oss är att med vår
vägledning studera levnadsvillkor, tra-
ditioner och tro hos ett nomadfolk som
kallas Birhores. Jagriti Vihara är känt för
att ha erfarenhet av att arbeta med olika
grupper av ursprungsfolk, adivasis.

Nu lite information om vårt nya pro-
jekt »Grassroot Development among
Adivasi Women«. Jagriti Vihara har
redan haft ett möte för att välja en
grupp som ska övervaka och ta ansvar
för att projektet genomförs som det är
tänkt. Gruppen, som kallas Core
Group, ska nu besöka flera byar och
göra en lista på lämpliga byar som vill
vara med i projektet och fatta beslut
om olika aktiviteter och program. 

Varma hälsningar
Rajesh

för Jagriti Viharas informationsgrupp 

Nyhetsbrev från Jagriti Vihara nr 2 maj 2014

Om du fyller år kan du önska dig en
gåva till Jagriti Vihara. Eller kanske
det är aktuellt med en minnesgåva.
Kanske du firar något slags jubileum.
Du kan vid många tillfällen önska dig
en present till Jagriti Vihara i stället
för blommor, kristallvas eller choklad -
ask.

Du kan också själv ta initiativ till
en gåva, när du tänker uppvakta
någon, eller då du vill hedra någons
minne.

Du som uppvaktar sänder pengar-
na till Jagriti Viharas Vänner, bank-
giro 5649-3034. 

Sedan kontaktar du Inger Dejke,
tel: 0522-228 22 eller e-post:
id@oringe.pp.se, för att meddela
vem gåvan gäller (adress och datum),
vad det skall stå på uppvaktnings-
kortet som vi skickar, och vem
avsändaren är.

Pengar till Jagriti
Vihara som gåva

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.

Som framgår av
nyhetsbrevet här
ovan framskrider

byggande av muren
för skydd av odlingar
på JV. Mer än hälften

är färdig och med
fort satt generösa
bidrag från JVV:s
medlemmar kan  

hela muren stå 
klar inom en 
snar framtid.
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Alok

Bor med hustru Rakhi och
två små barn i Ranchi.
Frilansjournalist, har skrivit
Song of the woods (om
adivasifolket). Redaktör för
tidningen Jagriti Samvad,
så länge den kunde ges ut.

Paras

Grundare av Jagriti Vihara
tillsammans med Jaya och
dennes bror Hari. Har arbe-
tat som lärare på JV. Är
ofta på JV när gäster kom-
mer. Bor i Ranchi. 

Amit

Paras son. Har vuxit upp
och gått i skola på Jagriti
Vihara. Bor i Ranchi.
Fungerar ofta som tolk vid
internationella besök på
JV.

Rakhi

Aloks hustru. Är välutbil-
dad och skulle kunna arbe-
ta som lärare på flicksko-
lan. Intresserad av sociala
frågor. Rakhi och Alok bor
i Ranchi, men har också
lägenhet på JV.

I föregående tre medlemsbrev presenterade vi några
personer på Jagriti Vihara. Här går vi vidare med
bland annat Paras, som varit med ända från början.

Nyckelpersoner på 
Jagriti Vihara – del 4

Vid vårt senaste styrelsemöte kunde vi
konstatera att de ansökningar om pro-
jektmedel vi gjort under året varit lyc-
kosamma. 

Sida har beviljat oss 198 000 kr för
att möjliggöra ett demokratiprojekt
med fokus på kvinnorna i ett större
antal byar runt Jagriti Vihara.

Projektplaneringen är redan igång i
Indien, och detta pilotprojekt pågår
under ett år. Vi räknar med att sedan
kunna söka medel för ett mer långsik-
tigt projekt.

Stiftelsen ESUL (Emmaus Sundsvall-
Luleås biståndsfond) har beviljat oss
107 800 kr för att användas till nöd-
vändiga reparationer av såväl skolhuset
som flickinternatet på Jagriti Vihara.
Detta arbete ska genomföras under 
år 2014.

Vi känner oss tacksamma för
att vi fått förtroendet att förval-
ta dessa medel, som kommer
att underlätta den framtida ut -
vecklingen på Jagriti Vihara och
alla de byar som de samverkar
med.

Ansvariga för medlemsbrevet är Inger Dejke och Anders Dejke

Medlemsavgift: 200 kr/år • Familj: 300 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!

Stort förtroende för JVV
Nu kan det läckande taket lagas

Skolflickornas internat är 
inrymt i det första huset på

Jagriti Vihara. Det var klart 1977.
Under årens lopp har väder och

vind, framför allt under monsun-
tiden, försvagat konstruktionen
och taket läcker. När det regnar

droppar det in på flickornas
sängar. Tack vare ett generöst
bidrag från ESUL kan taket nu

repareras grundligt.



MEDLEMSBREV 3/2014

September 2014

När Jaya reste hem till Indien på
försommaren, skickade han ett
kort med en så poetisk och för-
hoppningsfull text:

Hej Inger!
Jag skall om bara några dagar befinna
mig på Jagriti Vihara för att plantera träd 
som skall växa tillsammans med mina
drömmar om frid och skönhet. 
Ha det bra! Vi ses igen.
En stor kram
»Jaya«

Hur gick det med drömmarna? Jag
ringde till Jaya som nu är i sitt svenska
hem i Åby igen. Han lät pigg och entu-
siastisk som vanligt och började med
att berätta om andras träd.
– Jo, förra sommaren började ju ett

statligt projekt med trädplantering i
några byar i sydöstra delen av
Jharkhand. JV åtog sig att ta ansvar för
att genomföra det och anställde tre uni-
versitetsutbildade personer, som blev
ledare. Eftersom en mycket aktiv gerilla
finns i området, var det ingen annan
som ville arbeta där. Men JV är ju van
att finnas i ett sådant område. Och sta-
ten har faktiskt betalat för arbetet. Det
utföll mycket väl. (Se Medlemsbrevet
4/2013)
Jaya är glad över att han kunde besö-

ka området i november 2013 och själv
se det. Han berättar att i sommar har
man fortsatt. Bönderna har lärt sig sköta
om sina träd, men en del av de nyplan-
terade har dött i brist på vatten. Nu har
de planterat på nytt i samma gropar. 
I ytterligare några byar har bönderna

önskat få vara med: lära sig plantera och
sköta om träd, gräva diken som »stäng-
sel« mot djur och få brunnar borrade.
Och så har projektet gått vidare. Det är
glädjande. Träd betyder så mycket, gör
luften bättre, ger frukter, virke, skugga,
löv som foder och jordförbättring. Nu

hör det här projektet till ett av
JV:s prioriterade verksamheter.
De andra är Flickskolan på JV,
Sjukhuset för fattiga bybor och
arbetet för att stärka gräsrots-
demokrati för kvinnor. För det
senare projektet har JVV fått
Sida-bidrag.

Trädplantering
Just nu i september pågår en stor
adivasi -fest. Flickorna i skolan på JV är
hemma en vecka för att delta i firandet.
Det handlar om ett träd, som heter
karam. Att leva nära naturen med dess
växter och träd, är en urgammal tradi-
tion bland ursprungsfolk. Stora, gamla
träd är heliga. Och festivalerna är många
under året.
–Men du skulle plantera träd själv i

sommar. Hur gick det? frågar jag.
– Jo, det gick bra. Vi planterade 30

träd. Det är två sorter: ashok, det träd
som blir så högt och ståtligt och har

grenar som hänger ner som händer, och
mahogny. Jag fick tag i tre pojker som
hjälpte mig. Det är ju stenhårt att hacka
planteringsgropar i marken. Jag kunde
bara plocka undan lite sand och små
stenar. Nu står träden utefter vägen från
grinden i muren vid sjukhuset och på
sjukhusets syd- och västsida. Det blir
vackert när de vuxit sig större.

Avverkning
Jaya fortsätter att berätta om träd, men
då gäller det avverkning. I området runt
matsalen är det gott om träd, men flera
har brutits av stormar och hängt farligt
in över taket. 

Träd och sorg

Ashok. Mahogny.

(Bilderna på träden är ej från Jagriti Vihara.)

Jagriti Viharas Vänner
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Det var inte lätt att få tag i folk som
vågade ge sig på trädfällning. Men två
pojkar ställde upp och tog med sig två
av sina vänner. Det handlade om att
klättra upp i träden och börja fälla dem
uppifrån, sedan från mitten och sist från
marken. Att hålla sig fast med ena han-
den och hantera en yxa med den andra,
det är inte lätt. Jaya såg på och var så
rädd att någon skulle ramla ner och för-
därva sig. Men det hela avlöpte väl.
Virket från träden fick Mahadeo,

snickaren som gått i barnskolan på JV
och bor i närheten. Han hjälpte till med
att sätta in nya dörrar i Guest hostel i
vintras och utför annat som behövs på
centret. Nu har han fått extra virke för
snickeri och ved att elda med.

Sorg på Jagriti Vihara
I nyhetsbrevet från JV skriver informa-
tionsgruppen: »Höstterminen i Flick -
skolan började med en tyst och mycket
sorglig samling. Alla skolflickorna och
lärarna och ledarna på JV möttes för att
uttrycka sin vördnad för de två personer
som dött, en elev i klass 8, Mina Kumari,
och Babulal Bhagat, far till eleven Anjita
Kumari i klass 8. Mina hade blivit sjuk
och dött trots att hon tagits till sjukhus i

Ranchi för vård. Anjitas far hade dött av
bett från en giftig orm.
Under den här perioden av sorg var

det en stor källa till tröst att Jaya fanns
på JV just då. Nu behöver den stackars,
faderlösa flickan Anjita massor av sym-
pati och hjälp att komma över chocken.«
Jaya berättar med stor gripenhet om

hur flickorna grät, alla. De saknade
Mina så mycket. Hon var den bästa och
snällaste av alla. Hon ville hjälpa till
med allt. Jaya besökte flickorna i klass-
rummet och på internatet. Han försök-
te trösta genom att säga att hennes för-

äldrar gjorde allt för att hon skulle bli
bra, men hon dog ändå. Sådant händer.
Han fick upprepa det många gånger,
tala filosofiskt. Så småningom började
flickorna äta igen och när de sjöng mor-
gonsång blev det bättre.
Med Anjita var det så att hon hade

kommit till JV tillsammans med sin
pappa och en farbror. Fadern talade så
varmt för att hon skulle få börja på JV.
Det fanns ju en ledig plats. Och hennes
farbror hade gått i den tidigare barnsko-
lan på JV. Hon fick stanna och skulle
börja i Flickskolan. På kvällen samma
dag cyklade fadern hem till byn. I ett
buskage stötte han på en giftig orm som
bet honom. Han blev snabbt medvets-
lös och kunde inte berätta för familjen
att dottern nu gick i skola på JV. 
Jaya försökte tala väl till Anjita, att

hon skulle tänka på att hennes pappa
ville henne det allra bästa. Det sista han
gjorde i livet var att visa omsorg om
henne och se till att hon blev elev i
Flickskolan. Så därför ska hon studera
flitigt för att hedra honom. Och han
ville att hon skulle vara glad.

Inger Dejke

En grupp på fem kvinnor från
Stockholms  området ska besöka JV i
november. Reseledare är Jaya som ska
guida turistgruppen i Delhi och sedan
föra dem till Jagriti Vihara.
Det brådskar med reparationen av
flickinternatet. Medan den gamla
betongen hackas bort från taket och en
ny stabil och tät konstruktion kommer
på plats, bor skolflickorna i Guest hos-
tel. Men i november behövs rummen
där för besökande svenskar.
Tre JVV-medlemmar ska jobba volon-
tärt med diverse reparationer på JV
under november, Markku Nykänen, som
anläder redan i oktober, och Inger och
Anders Dejke.
JVV:s ordförande, Per Nordqvist,
besöker också JV för att närmare lära
känna de människor som bor på centret
och arbetar där, och för att de ska bli
bekanta med honom. Dessutom är en
uppgift att följa upp det Sida-projekt
om gräsrotsdemokrati för kvinnor som
pågår med deltagare från nio byar. 

JV-utställningen
Har du möjlighet att använda vår foto -
utställning om Jagriti Vihara i någon
lokal på din hemort? Under oktober
finns den på biblioteket i Lindesberg.
Men perioden nov–dec 2014 är den inte
bokad, inte heller jan.–febr. 2015.
Under mars månad hänger den i biblio-
teket på Ljungskile folkhögskola.
Hör av dig till Kajsa Perneman,
kajsa.perneman@telia.com

Utställningen består av 
14 plancher med bilder och text.

Storlek: 70x100 cm. Skickas i en låda.

Ansvariga för medlemsbrevet är Inger Dejke och Anders Dejke

Medlemsavgift: 200 kr/år • Familj: 300 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!

Besök på JV i höst

Manju, Jaspina och Laila utanför flick -
internatet, som nu repareras. Alla flickor
bor i stället tillfälligt i Guest Hostel.
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Om du fyller år kan du önska dig en
gåva till Jagriti Vihara. Eller kanske
det är aktuellt med en minnesgåva.
Kanske du firar något slags jubileum.
Du kan vid många tillfällen önska
dig en present till Jagriti Vihara i
stället för blommor, kristallvas eller
choklad ask.
Du kan också själv ta initiativ till
en gåva, när du tänker uppvakta
någon, eller då du vill hedra någons
minne.
Du som uppvaktar sänder pengar-
na till Jagriti Viharas Vänner, bank-
giro 5649-3034. 
Sedan kontaktar du Inger Dejke,
tel: 0522-228 22 eller e-post:
id@oringe.pp.se, för att meddela
vem gåvan gäller (adress och
datum), vad det skall stå på upp-
vaktningskortet som vi skickar, och
vem avsändaren är.

Pengar till Jagriti
Vihara som gåva

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.

De äldsta byggnaderna på Jagriti Vihara
är nu 40 år gamla. Självklart har tidens
tand gnagt på dessa under de år som
gått. Som vi tidigare nämnt har det hus
där flickorna i Flickskolan bor fått hög-
sta prioritet. De ska slippa att ligga med
plast över sig när de sover för att inte bli
blöta. Nu har reparationsarbetet påbör-
jats.
En viktig bidragande orsak till att

detta blivit möjligt är de generösa
bidrag som vi fått från Stiftelsen ESUL
(Emmaus Sundsvall-Luleås bistånds-
fond). 
I slutet av augusti fick JVV:s ordfö-

rande och Jaya möjlighet att träffa stif-
telsens styrelse i Stockholm för att
informera om verksamheten på JV. Det
blev ett mycket lyckat möte, där det

kändes att vi arbetar för samma ända-
mål. Båda var vi intresserade av utbild-
ning och demokratiutveckling bland
människor i fattiga miljöer, kvinnors
rättigheter och detta i projekt med ett
långsiktigt perspektiv. Vi fick möjlighet
att visa filmen »Därför behövs Jagriti
Vihara«, och det uppföljande samtalet
blev intensivt. De två timmar vi hade
fått på oss blev tre, men då hann vi
också med att njuta av en god vegeta-
risk lunch.
Styrelsemötet ägde rum hemma hos

en av styrelsemedlemmarna, på samma
sätt som vi i JVV:s styrelse brukar för-
lägga våra sammanträden. 
Vi ser fram mot fortsatt samverkan! 

Per Nordqvist

Medlemmar i ESUL:s sty-
relse, Gunilla Nilsson,
Anna-Eva Johansson
Källman och Sixto Carlos,
tillsammans med Jaya.
Foto: Per Nordqvist

Tack ESUL! 

Murbygget har avancerat tack vare
många medlemmars generösa bidrag.
Nu står det emellertid stilla, eftersom
reparationen av flick internatet priorite-

ras. Arbets   kraft en be hövs för det arbe-
tet. När flick or na kan flytta in igen,
kommer vi att åter vädja om pengar till
muren, så att den kan färdigställas. 

Hur går det med muren då?

Här sitter Kanchan, Priyanka, Chameli, Sukrati, Suman och
Jaspina  i sitt rum på flickinternatet. De två våningssängarna
är ihopskjutna för gemenskapens skull. “Taket” på bilden är
överslafens botten.

Yttertaket läcker och
under monsuntiden går
det inte att sova i över-
slafarna. Men nu repare-
ras huset.
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Ur Nyhetsbrevet från JV:
»De ständiga höjningarna av priset på
nödvändiga varor till hushållet har varit
katastrofala för de allra flesta som lever
under fattigdomsgränsen. Fattiga bön-
der och gamla människor, både män

och kvinnor, brukar komma till
oss på JV för att få hjälp i sin stora
nöd. Mycket ofta finner vi det
extremt svårt att göra något åt de
problem som de delger oss.
Under sådana omständigheter,
kära vänner, hoppas vi att ni vill
stå vid vår sida med ett sinne
för solidaritet. Vi försäkrar er,
att vi ska fortsätta att leva och
arbeta för att få se förändringar
till det bättre.«

Höjda matpriser är katastrof

Sjukdomar och död hör till det som
plågar folk i byarna. Därför är det viktigt
med Sjukhuset. Under sommaren har
det anordnats två »Health camp«, i
Dumaro och i en annan by. Båda har
varit framgångsrika. Det är mycket vär-
defullt att för en dag ha en vårdcentral i
byn. Nu är det en nyanställd, ung och
entusiastisk indisk läkare från Ranchi,
Dr Madhup, som tillsammans med apo-
tekaren och sjuksystern sköter mottag-
ningen i Sjukhuset på JV.

Som framgår av diagrammet ökar mat -
priserna (röda staplar) snabbare än den all -
männa inflationen (gula staplar) i Indien.
Bilden är hämtad ur Hindustan Times.

Såväl indiska som internatio-
nella media uppmärksammar
det som JV:s nyhetsbrev berät-
tar. Här en sida ur New York
Times nätupplaga.

Health Camp

Sjukhuset har en egen port från vägen med
tydlig skyltning. Ny läkare är anställd.

Indien beskriver sig ofta som landet
med världens största demokrati. I våras
hölls val till det indiska parlamentet och
det hittills så starka kongresspartiet för-
lorade sin majoritet. I stället klev hindu-
nationalistiska partiet fram och Narenda
Modi blev premiärminister. Han har
dock, enligt våra indiska vänner, över-
raskat med att öppna för att släppa in
företrädare för fler partier på ledande
poster. Han tycks också visa intresse för
de fattigares situation i landet. Känns
förhoppningsfullt, säger Jaya.
Trots detta är demokratin ännu inte

ordentligt utvecklad i till exempel de
trakter där Jagriti Vihara arbetar. Vi är
därför glada över att, med hjälp av
medel från Sida, kunna medverka till
att projektet »Gräsrots-demokrati
bland kvinnor i Jharkhand« kunnat
starta. Just nu har man engagerat ett
antal kvinnor i byarna runt om som ska
initiera samtal och samlingar med
bykvinnor för att öka deras medveten-
het om sina demokratiska rättigheter.
Första fasen i detta projekt har därför
inriktningen »Cultural Action for
Change«. I förlängningen hoppas pro-

jektledningen att många fler kvinnor
kommer att aktivt ta del i byrådsarbetet
i byarna runt om Jagriti Vihara än vad
som är fallet idag.
För oss är demokratin något själv-

klart, vilket inte minst aktualiseras
under ett valår som detta. Vi hoppas
och tror att ni medlemmar i JVV ska
fortsätta ert stöd så att vi kan visa Sida
och andra bidragsgivare att vi är en
aktiv förening som vill värna om en
positiv utveckling i länder med sämre
förutsättningar än vad vi själva har.

Per Nordqvist

»Gräsrots-demokrati bland kvinnor i Jharkhand« – nytt Sida-projekt
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Jagriti Viharas Vänner

Vi tror att jeepen som Vincent kör
kommer att välta, men hans vana vid
att köra på, vad jag skulle vilja kalla en
kostig, gör att inget händer. Nyss har
han just tagit oss över en till hälften
uttorkad flod och uppför flodslänten.
Panudi Bhati, som visar oss vägen med
sin motorcykel, har det lite enklare.

Jeepen stannar och vi stiger ur vid en
liten skolbyggnad mitt ute i Ingenstans.
Men skolsalen är, förutom några män,
fylld med ett 80-tal kvinnor och barn,
som sitter på golvet. De tar emot oss
svenskar med blommor och sång.
Eftersom vi har skor på fötterna så får vi
i stället våra händer tvättade och avtor-
kade – en traditionell välkomst.

Vi är i Bisumpur i distriktet Lathehar
i Jharkand. Denna by, liksom grannbyn
Balbal, ingår i det Sida- och JVV-stödda
projektet »Grassrootdemocracy among
Adivasi women«, som drivs av persona-
len på Jagriti Vihara. Kvinnorna som är
med på samlingen bor och lever under
mycket primitiva förhållanden i ett
område som präglas av odling av ris och
andra grödor. För en lekman som jag såg

skördarna fina ut där vi färdades.
Över allt lyser solen och tempe-
raturen håller svensk högsom-
mar-kvalitet. Men bakom denna
fasad är tillvaron mer komplice-
rad.

När kvinnorna börjar ta till
orda känns det trist att man
inte förstår deras språk. Men
med hjälp av Jaya och Sushil får
jag veta att kvinnorna gång på
gång betonar hur enkla de är
och hur de längtar efter personlig
utveckling.

Anjona Verma från Balbal ställer sig
upp och konstaterar att världen blir
mer och mer komplicerad och kräver
att man kan läsa och skriva för att förstå
den bättre. Kunskap är nyckeln till
utveckling. Hon nämner till exempel
att fler kvinnor behöver mer kunskap
för att förstå tankarna bakom en nöd-
vändig familjeplanering och andra
direktiv från regeringen. Samtidigt
under stryker hon kvinnornas viktiga
roll när det gäller att påverka och inspi-
rera barnen. De tillbringar ju trots allt

mer tid tillsammans
med sina barn än
männen som mest är
ute på fälten.

Det är bara en
månad kvar till del-
statsvalen i Jharkhand.
För projektledarna är
detta en central hän-
delse, då det gäller att
få så många kvinnor
som möjligt att enga-
gera sig och gärna även
rösta på kvinnor till
centrala poster i Gram
Panchayat, det lokala
självstyret i området.

Även Alka Verma från Bisumpur tar
till orda och säger att vår inre känsla är
att vi måste bli mer politiska för att
kunna påverka den ordning som byggts
upp av framför allt männen i byarna.
Vår världsbild är så begränsad och vi
behöver vidga våra horisonter.

Detta visar på att »vårt« projekt, som
ännu är i sin linda, har haft effekt.
Dessutom får vi veta att man börjat pla-
nera för start av kvinnliga självhjälps-
grupper, där tvål- och ljustillverkning är
det som står på agendan. På samma sätt
börjar det spira ett hopp om ökad själv-
känsla även hos övriga kvinnor i de
totalt nio byar som ingår i det aktuella
projektet.

Vi får också några frågor om Sverige.
De vill veta vilken årstid det är nu, hur
vi har det med vattentillgång och hur
våra familjer ser ut. En spegling av vad
som är centralt för byborna i
Bisumpur/Balbal!

Innan vi sätter oss i jeepen igen för
transport till Jagriti Vihara ställer alla
kvinnor upp för ett gruppfoto utanför
skolbyggnaden. Kvinnor med saris i alla
regnbågens färger ger ett glatt slutin-
tryck och jag önskar Sushil och hans
medarbetare all lycka med detta viktiga
utvecklingsarbete.

Per Nordqvist

Skolsalen är fylld med kvinnor och barn.

Kvinnorna 
i Bisumpur

Anjona Verma från Balbal talar om, att man måste
kunna läsa och skriva för att förstå världen bättre.
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Det är fredag den 7 november.
Jagriti Vihara har inbjudit kvin-
nor från ett antal byar i området
till ett seminarium. Konferens -
lokalen är iordningsställd och
smyckad. På väggen en nytillver-
kad skylt:

Köket har extrapersonal för att
klara av att laga mat till alla del-
tagare. Eleverna på flickskolan
har repeterat den gatuteater de
kommer att framföra. 

Vi svenskar är förväntansfulla.
Ska det komma 25 kvinnor? När
starttiden är inne verkar det inte
ens bli så många och det är för -
ståeligt med tanke på dåliga
vägar och inga kommunikatio-
ner. Men plötsligt är de där i sina
färgstarka saris – ett 80-tal kvin-
nor och ett 20-tal män!

Innan mötet börjar samlas alla
på den innegård som finns utan-
för de gästrum, där vi svenskar

bor. Vi bjuds på en oväntad upplevelse.
En kulturgrupp bestående av såväl män
som kvinnor dansar, spelar och sjunger
traditionella adivasisånger. Färg- och
ljudsprakande! Efteråt får vi veta att det
var en »gåva« till oss svenskar – Jagriti
Viharas Vänner – som tack för det stöd
vi visar denna folkgrupp. 

Sedan är det dags för seminariet, som
inleds med att jag som hedersgäst
(JVV:s ordförande) tillsammans med
huvudtalarna tänder en oljelampa och
ett par stearinljus framför talarstolen.
Där får jag också möjlighet att framföra
en hälsning från Sverige och JVV, var-
efter huvudtalarna Sunita Devi och
Putul Devi håller inspirerande föreläs-
ningar. Sunita talade i 45 minuter utan
manuskript inför andäktigt lyssnande
kvinnor! Båda är engagerade i lokala
»kommunstyrelser« (Gram Panchayat)
och jag förstod att anförandena handla-
de om att ge kvinnorna förståelse för
och mod att gå och rösta i det förestå-
ende valet. Och att då rösta på en kvin-
na!

Efteråt fick jag också höra att de hade
varit mycket praktiska och jordnära.
När det, efter ytterligare några tal, blev
plats för frågor från åhörarna, så för -
stärktes den bilden. Man ville ha svar
på frågor om till exempel hur man skul-
le agera mot sina kanske lite motsträvi-
ga män, som inte ansåg att kvinnans
röst var så viktig.

Avslutningsvis framförde flickskolans
elever en gatuteater, som lyfte fram
problemet med mäns alkoholdrickan-
de. Ett angeläget budskap att ta med sig
ut i byarna.

Så fick jag hålla ett avslutande tack-
och lyckönskningstal. Det var stort.
Men jag var ju bara en representant för
en förening där du som medlem gör
skillnad genom att stötta Jagriti Viharas
verksamhet. Så de blommor vi fick och
applåderna från alla dessa indiska kvin-
nor borde ha gått också till dig!

Per Nordqvist

Mod att gå och rösta – seminarium på JV

Sunita Devi talade engagerat i 45 minuter utan
manuskript. Seminariets deltagare lyssnade 
koncentrerat. Läs mer om Sunita Devi i Erni Friholts
skrift »Vi ska vinna det här«.

Före seminariet uppträdde en folkdansgrupp. 
I mitten med trumma syns mannen i en familj,
där alla ägnar sig åt musik och dans.

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!

Dags att betala årsavgiften för år 2015

Seminar on the Role of
Women in the Gram Sabha
and the Gram Panchayat. 

Date 07-11-2104. 
Place Jagriti Vihara
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Det indiska skolåret är fullt av fester,
som innebär lov på schemat. Lyckliga
barn i Indien! I Sverige är det bara jul
och påsk. 

På Jagriti Vihara finns nu en flickskola
med internat som håller på att byggas
upp till tre eller helst fyra årskurser. För
närvarande 24 flickor i åk 8. För dem är
JV den enda möjligheten att få fortsätta
studera efter de obligatoriska sju åren.
De älskar att gå i skola, även lördagar,
även dagar då andra skolor har lov.
Varje chans att komma framåt tar de,
väl medvetna om att de som mycket
fattiga flickor från byar i Jharkhand fått
en fantastisk chans.

En dag hände något oväntat på skol-
gården. Det kom skolbarn i olika åldrar
klädda i blå skoluniformer taktfast
gående i ordnade led. Mängder av barn,
det tog aldrig slut. Till sist 250 skol-
barn. Vad var detta?

Jo, till allt som uppmärksammas i
indisk skola hör Children’s Day. 
Den 14 november är den dag då
Indiens förste premiärminister föddes,
Jawaharlal Nehru. Hela sitt liv arbetade
han passionerat för barn och ungdom.
Därför firas hans dag som Children’s
Day. 

Så nu hade elever och lärare från en
nybyggd skola några km från JV, gett
sig ut på vandring. Att besöka JV är att
möta något helt annorlunda. Där finns
vidsträckta marker med träd av olika
slag, mango, guava, neem, ashok, akasia,

banyan, mahua, karanj, barrharr,
saal osv. Mitt genom grönskan
löper vägar och stigar där man
kan gå tryggt omgiven av dofter
och fågelsång i naturen, utan att
riskera att trampa på ormar. Det
är något helt unikt. 

Barnen ställde upp i discipli-
nerade rader på skolgården. JV:s
flickskolas tjejer och två lärare
kom ut och sjöng en välkomst-
sång. Paras, en av ledarna på JV,
höll ett litet tal och berättade en
historia om en lärare som slog sina
elever för att få dem att stå rakt
och fint i skolsalen innan lektionen bör-
jade. Så får det inte gå till! Paras bekla-
gade att han inte vetat om besöket i för-
väg. Barnen skulle förstås ha fått godis
på Children’s Day.

Det här besöket var som en ögonöpp-
nare för mig. Skola kan vara sträng disci-
plin, aga, brist på frihet och ansvar. Så
annorlunda pedagogiken är för »våra flic-
kor« är på JV! Dans, sång, lek och boll -
spel självklart på schemat. Lärarna säger
att de vill vara som systrar för flickorna,
ge kärlek och förtroende. Själv klart är att
hjälpa till i köket, städa skolsalar och
internat, sopa vägarna på centret varje
söndag och plocka bort skräp, dikta nya
texter till traditionella melodier, spela
teater, plantera, så och sköta odlingar, att
se till att ingen kamrat är utanför, trösta
om det behövs, skratta tillsammans. Allt
detta är »human values«.

Tänk att få äta lagad mat tre gånger
om dagen! Kanske för första gången i
livet. Men mycket mer som kostar
pengar behöver flickorna. Vi fick hjälpa
till med lite av varje:  skoluniform som
består av traditionella klädesplagg:
skräddarsydd salvar, kamis och sjal,
mörkblå ulltröja för kalla morgnar och
kvällar, skor och strumpor, önskemål
var svarta skor med slejf och mörkblå
strumpor, ryggsäck för skolböckerna
också den svart, filt för natten, myggnät,
hinkar och kannor för dusch och tvätt,
en gemensam spegel, en klocka på väg-
gen, fotboll, volleybollnät och bollar,
två cyklar för att öva konsten att cykla,
kartor och planscher för skolsalarna.
Alla flickorna tycker matte är det bästa
ämnet i skolan. Men de saknade
»instrument«, alltså en mattebox med
passare, linjal, gradskiva osv.  Jubel när
de fått plåtlådan med attiraljer.

Flickorna fick filtpennor i olika
färger och vi bad dem blunda och
tänka på hembyn. Vad kommer
det upp för bilder i minnet? Rita
och måla det! »Hur ska vi kunna
rita om vi blundar?« frågade
någon. Men snart klarnade upp-
giften och till att börja med ritade
de huset hemma med linjal och
passare. Sedan tog det fria ska-
pandet över. Nästan alla – utan
att ha smittats av varandras bil-
der – ritade en vattenkälla eller
pump och en vattenkruka på
huvudet på en kvinna, förmodli-
gen deras mamma. En skön tre -
klang: skola, mamma, vatten.

Inger Dejke

Skola utan lovdagar

Flickorna i högstadieskolan är flitiga 
och mycket studiemotiverade.

Besök från grannskola på Children’s Day. Gästerna i blått. 
JV:s flickor i rött och vitt sjunger en välkomstsång.
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Under november månad arbetade
Markku Nykänen och Inger och Anders
Dejke med diverse reparationer på
Jagriti Vihara. 
Nu har det vackra skolhuset fått

andra våningens fönster upprustade:
galler och fönsterkarmar av stål är skra-
pade, rostskyddade och slutmålade i
den glada färgen »Postoffice Red« och
slutligen glasade. Det gäller även fönst-
ren i de tre skolsalarna i bottenplanet.
På baksidan hållbarare plexiglas, efter-
som småkillar i byn intill tycker om att
skjuta sten med slangbella och höra det
krasa.
Verkstadens fina svarv har fått en väl-

behövlig översyn och kan nu användas
för småreparationer. Nya plaströr till

varmvattentunnorna som uppvärms
med solkraft. Jeepen är en viktig livlina
för alla på JV och även för byarna
omkring. Den har fått ny klädsel, stadig
sits för chauffören Vincent, backspeglar,
takräcke och nya däck.  Det är viktigt
att den fungerar.

Trädgårdsland mellan kök och matsal
har ställts i ordning.
Taket på Flickintenatet är lagat av

lokala hantverkare och bekostat genom
det tacknämliga bidraget från ESUL.
Också tak och väggar invändigt har fått
en uppfräschning. Så tätt, nymålat och
fint där flickorna bor! De städar och
håller snyggt i sina rum, där det nu
finns nya röda gardiner med insyns-
skydd. Var och en har en sollampa. På
kvällen, då det oftast saknas el, kom-
mer lamporna väl till pass vid läxläs-
ning.

Solen skiner över Jagriti Vihara. En
massa energi, som för närvarande tas
dåligt tillvara. Men helt mörkt är det
inte. Det finns ett antal solvärmare,
som ger varmvatten i köket, vid Guest
Hostel och i Flickinternatet.  

Sedan förra året har köket en solpa-
nel, som ger el till två LED-lampor inne
i det annars så mörka köket. Den här
anläggningen har i år ersatts av en ny
med kraftfullare batteri och större sol-
panel på taket. Den gamla kommer att
installeras på flickinternatet. 

Utanför skolbyggnaden står på dag-
tid en lång rad sollampor och laddar.
Alla flickor har nämligen var sin sol-
lampa.

Allt detta är förhoppningsvis bara en
början.

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
Skriv in i din nya 
almanacka:
JVV:s årsmöte lördag 
21 mars 2015 på
Ljungskile folkhögskola.

Solenergi Grattis Malala Yousafzai till Nobels
Fredspris! Du har ett motto som vi vill
föra vidare:

ONE CHILD
ONE TEACHER
ONE BOOK
AND ONE PEN
CAN CHANGE
THE WORLD

I sollampans sken. Här sjunger flickorna en
ny skriven text. Det är  Sorjamani som är
 poeten. Hon bor på flickinternatet, men är
annars sjukvårdsbiträde i sjukhuset.

Elevrummen är nymålade 
och taket läcker inte längre.

Vincent är en nyckelperson på Jagriti
Vihara. Hans arbetplats är centrets jeep.

Nytt på JV

MALALA


