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Jagriti Viharas Vänner

Kära Vänner!
Detta är det första brevet från oss i avsak-
nad av Jaya. Det har varit svårt att gå
vidare utan ledning av Jaya. Vi brukade
gå till honom för att få hans synpunkter
på olika frågor, men nu finns bara tomhet
överallt. Ljuset som har lyst i våra hjärtan
i decennier finns inte mer och det är mör-
ker över allt. Den plats dit vi brukade gå
för att söka tröst är tom även om han är
levande i våra hjärtan och vägleder oss för
varje steg. Vi försöker att komma ur
smärta och sorg och med hans välsignel-
ser kommer vi förhoppningsvis att gå
vidare med samma iver och entusiasm.
Skolflickorna har kommit till Jagriti

Vihara och vi har gett alla så mycket

hjälp som möjligt så att de kan få en
ordentlig utbildning. Tidigare när de
var här brukade de få lektioner av Jaya
(Daduji) och nu känner de tomhet. De
var så fästade vid honom att det var
svårt för dem att acceptera sanningen
att deras älskade Daduji inte mer är
med oss. För närvarande har de gått till
sina hem för att förbereda sig inför
examinationen. De får allt möjligt stöd
från oss för sina studier.
Saloni, som har drabbats av en kro-

nisk sjukdom i magen, har nu behand-
lats framgångsrikt på ett sjukhus i
Ranchi. Hon har blivit utskriven från
sjukhuset och vilar nu ut på Jagriti
Vihara. 

Hon mår bra och för -
hoppningsvis kommer
hon att återhämta sig
snart.
Dr. Anjani är för när-

varande inte på Jagriti
Vihara. Sjukhusprojektet
körs med hjälp av inhyr-
da läkare och annan per-
sonal. Vi söker nu en ny
läkare.
Vi är inte helt färdiga

med innehållet för webb-
platsen på engelska. När
vi är klara kommer vi
absolut att skriva till er
för er hjälp.
Vi har städat området

som ska vara till Jayas
minne, liksom biblioteks-
byggnaden. Vi har redan
diskuterat våra planer
med er. Inte mycket har
gjorts hittills, men vi
kommer att fortsätta
med projektet när vi fått
medel för detta. Som ni
vet är dörrarna till bib-
lioteket förstörda av ter-

miter och måste bytas och det kostar
pengar. Vi måste vänta tills vi har pen-
gar för detta.
Besökare kommer till Jagriti Vihara

från Ranchi och andra delar av Indien
och vi försöker att ge dem tillräckligt
med information om mål och verk-
samhet i vår organisation.
Vi hade en mycket kall vinter i år. Vi

kunde se frosten på utsidan av våra
rum. Nätterna är fortfarande mycket
kalla.
Framför våra varma hälsningar till alla

våra vänner och stödjare.
Hälsningar

Informationsgruppen på Jagriti Vihara

(Översatt från engelska av Per Nordqvist.)

Nyhetsbrev från Jagriti Vihara
februari 2019

Husmor Saloni har varit sjuk och behandlats på sjukhus. 
Nu vilar hon ut och kan nog snart laga till idli igen. Det är svårt för oss nordeuropeer att före-

ställa oss vilka svårigheter naturen kan
ställa till med. Det som inte termiterna 
tuggar i sig, raseras av monsunen.
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När man ska besöka Jagriti Vihara
kommer man först till Ranchi, kanske
med flyg som anländer till Birsa Munda
Airport. I ankomsthallen finns en stor
målning av den man som har gett
flygplatsen dess namn.
Han levde i slutet av 1800-talet, och

blev inte mer än 25 år. Ändå finns min-
net av honom kvar så att en modern
flyg plats får hans namn. Vad beror det
på? Jämför Indira Gandhi Airport i
Delhi. Hon var premiärminister i
Indien och levde nästan i nutid, 1917–
1984.
I Flickinternatet på Jagriti Vihara

finns en inramad tavla med en bild av

Birsa Munda. Det är inte så lätt att fästa
tavelkrokar i betongväggar, men tavlan
hänger på en stadig krok. Vi volontärer
har varit med om att fira Birsa Mundas
födelsedag många gånger. Den infaller
15 november och högtidlighålls inte
minst i den stat för ursprungsfolk, adi-
vasi, som tillkom år 2000 genom en
delning av den indiska delstaten Bihar.
Den nya staten Jharkhand utropades
just på hans födelsedag. 

Birsa Nagar
Inte långt från Jagriti Vihara och nära
den stora öppna kolgruvan finns byn
Birsa Nagar. Där har ledarna på JV varit

mycket aktiva att försvara rättigheterna
för de människor som fått sin by utplå-
nad, när kolgruvan utvidgats. Det gäller
skola, samlingslokaler, verkstad för
diverse hantverk och vävning, själv-
hjälpsgrupper för de bortkörda byinvå-
narna, så att de har någon utkomstmöj-
lighet.  
Från  JV:s sida har man också strävat

efter att hålla minnet av Birsa Munda
vid liv. Han kämpade för ursprungs-
folkens rätt att äga jord och utöva sin
religion och sitt sätt att leva i och av
naturen. Man har bl.a. uppfört en stor
staty av Birsa Munda iförd endast ett
vitt höftskynke och turban, med pil-
båge och koger för pilarna och ett bloss
i handen. Det var hans tids primitiva
kläder, vapen och ljuskälla. Statyn är
skinande svart och står på ett runt fun-
dament på torget. Det är nu centrum
för firandet av hans födelsedag varje år.

Birsa Munda
Birsa Munda var en indisk frihetskämpe
som föddes 15 november 1875. Han
kämpade mot de brittiska styrkorna för
folkets befrielse från kolonialmakten.
Han arresterades en natt i skogen 3
mars 1900, medan han sov, och ytterli-
gare 460 personer som ingick i hans
gerillaarmé. Av dem deporterades 39
personer och 23 dömdes till 14 års
fängelse. Birsa Munda avled i fängelset
6 juni samma år. Enligt  brittiska myn-
digheter dog han av kolera, men hans
vänner fann inget tecken på sjukdom
hos honom.
Trots sin ungdom hann Birsa Munda

(namnet antyder att han föddes på en
torsdag och att han var av folkgruppen
Munda) bli en folkhjälte, en religiös
ledare, uppfattad som profet och gud.
Han predikade om vikten av att stud-
era, inte glömma de egna kulturella röt-
terna, lämna vidskepelse som tro på
häxkonst, överge djuroffer, inte dricka
alkohol och uppföra sig väl. Hans
nyckel ord var Love Peace Cooperation.
Det sägs att han spelade flöjt och
dyrkade växten tulsi.

Birsa Munda-dagen
I god tid före 15 november har aktivis-
ter från byn Birsa Nagar kommit till JV
med fina inbjudningskort. Vid firandet
har vi deltagit i en procession till statyn

Birsa Munda – frihetshjälten

I byn Birsa Nagar finns en stor staty av frihetshjälten Birsa Munda. Den 15 november varje
år firar man hans födelsedag med blommor, rökelse, dans och många hyllningstal.

forts.
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av Birsa Munda som behandlas med
stor vördnad. Flickor klädda i röda och
vita dräkter sjunger och dansar barfota
på rödmålade fotsulor och med bjällror
om vristerna. En liten orkester av trum-
mor och blåsinstrument ackompanjerar
dansen. Skorna av innan man går upp
på fundamentet. Det gäller även särskilt
prominenta gäster som ledarna för kol-
gruvan som inbjuds att först av alla
hedra Birsa Munda.  
En nyckelperson i kritvita tradi-

tionella kläder klättrar upp på statyn
och hänger en kraftig girlang av
marigold kring hans hals och sätter fast
en färgklick på hans panna. Mängder av
rökelsestickor tänds, många ljus i en
oljelampa, blomblad, riskorn, vatten
och olja ingår i hyllandet vid statyn.
Hela området är dekorerat med små
glänsande vimplar fästa vid linor spända
som ett stort tält över statyn.

Många tal
Vi inbjudna gäster förs upp på ett vac-
kert utsmyckat podium Flickor tvättar
våra händer som en hedersbetygelse
och en grann, för tillfället tillverkad
epolett, fästs på bröstet. I höstas fick
kolgruvans höjdarmän dessutom en
turban konstfullt  knuten om huvudet. 
Många och långa tal på hindi med en

högtalare som skräller över området är
lite påfrestande för oss svenska volon-
tärer. Men plötsligt ropas också vi upp
att säga något och ge Birsa Munda vår
respekt. Festen pågår hela dagen till
långt in på natten med dans och sång
och gemensam mat tillredd i jättelika
kittlar över öppen eld. 

Nykterhetsrörelse
Särskilt anmärkningsvärd är den cere-
moni som äger rum senare på dagen.
Ett år såg vi dem, unga män med bar
överkropp, alltså klädda som på Birsa
Mundas tid, påkar i händerna  och vita
kritstreck på kroppen. De ropade och
utförde danser runt statyn. De hade
studerat hans tankar under något halvår
för en ledare och var nu beredda att
offentligt lova att inte dricka alkohol.
Sushil, en i ledningsgruppen på JV,
menar att det är en växande nykter-
hetsrörelse.
Utefter vägarna stöter man på statyer

av Birsa Munda. I Girls’ hostel på JV
fann jag hans bild på pärmen till en
övningsbok i engelska.
Man märker hur mycket liv och

mentalitet på JV, som sammanfaller
med Birsa Mundas tänkande. Här gäller
det att  studera, hålla liv i den tradi-
tionella kulturen, inte minst genom
musik, sång och dans, leva utan alkohol,
leva utan att äta kött. Även odling av
medicinalväxten tulsi. När någon av oss
på JV är förkyld, har ont i halsen eller
hostar serveras tulsi-te. Och vi blir
friska!!!

Inger Dejke

Birsa Munda hyllas med trummor och dans.

Porträtt av Birsa Munda i flickinternatet 
på Jagriti Vihara.

Staty vid infarten till samhället Tori, 
ett par mil från Jagriti Vihara.

Omslaget till en skolbok i engelska 
pryds med en bild av delstatens hjälte.
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En affisch har framställts, där Jagriti
Vihara och vår svenska vänförening
presenteras. Affischen är i färg och i
A3-format (30x42 cm).
Den är lämplig att sätta upp på

arbetsplatser, offentliga lokaler, 
skolor och andra ställen, där det kan
vara bra att informera om Jagriti
Vihara.

Beställ från Per Nordqvist:
E-post: peje.nordqvist@gmail.com
Postadress: Resteröd Tälthagen 476
                   459 94 Ljungskile
Pris 20 kr + porto. Pengarna sätts in 
på JVV:s bankgiro 5649-3034.

Affisch

Ur innehållet (36 sidor):

Förutsättningar vid starten•
Ursprungsfolkens livsvillkor•
Utbildningar under åren som gått•
Människorna på Jagriti Vihara•
Byutveckling genom åren•
Jaya – initiativtagaren•
Några eldsjälar•
Tankar framåt•
Idéprogrammet•

JVV:s årsmöte

Lördag 23 mars 
på Ljungskile 
folkhögskola.

Årsavgiften 2019

Glöm inte skriva ditt namn

• Medlemsavgift: 200 kr/år 

• Familj: 300 kr/år 

• Studerande/arbetslös
   /pensionär: minst 50 kr/år 

• Folkhögskola/förening: 300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

!
Program
10:00  Välkomst: te/kaffe, fralla 
10:30  Årsmötesförhandlingar
12:00  Lunch
13:00  • Nytt från Jagriti Vihara
           • Vi minns Jaya

• Utställning
• Samtal

15:00  Frukt. Avslutning.

Mötet kostar 150 kr inklusive 
mat och fika. 

Anmälan till Lena Nyström senast 
måndag 11 mars:
lena.nystrom.lju@folkbildning.net

www.jvv.se

Jagriti Viharas Vänner

Gamla 
medlems brev

Det åligger en förenings ordförande
att författa en årsberättelse att pre-
sentera för årsmötet. När jag i år satt
och formulerade den fick jag en
stark upplevelse av det unika med
denna förening JVV. 
Runt om i det relativt lilla landet

Sverige, från Norrbotten till Skåne,
finns det medlemmar som känner
engagemang för en speciell grupp
av medmänniskor långt bort i det
stora landet Indien! Och inte bara
under 2018 utan under många,
många år.
Den absoluta majoriteten av dessa

människor i Indien talar inte ens ett
språk som vi förstår. De flesta har
inte sett vare sig snö eller hav. Ändå
känner vi ett så stort engagemang
att vi under 2018 kunnat redovisa
medlemsavgifter och gåvor på drygt

150 000 kronor.
Imponerande!
Under årsmö-

tet kommer vi
att kunna pre-
sentera mer om
arbetet på
Jagriti Vihara,
och min för-
hoppning är att
du som har
 möjlighet tar
till fället i akt
och bokar in
årsmötesdagen
den 23 mars för ett besök i Ljungs -
kile. Det skulle vara så roligt att ses
på riktigt och inte bara som ett
namn och en adress bland medlems-
listans 300 personer. Välkomna!

                                        Per Nordqvist

Att berätta om ett år

Alla medlemsbrev från år 2001
finns på vår hemsida. Gå in på
www.jvv.se och välj ARKIV uppe
till höger.

Beställ skriften från Per Nordqvist:
e-post: peje.nordqvist@gmail.com
Postadress:  Resteröd Tälthagen 476
                    459 94 Ljungskile

Skriften är gratis, men vi tar ut en
porto avgift (25 kr). Pengarna sätts in
på JVV:s bankgiro 5649-3034.

Informationsskrift

Ansvariga för Medlemsbrevet är 
Inger Dejke och Anders Dejke

Vi finns på Facebook. Sök på
»Jagriti Viharas Vänner«. 
Gå med!
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Jagriti Viharas Vänner

I strålande vårväder samlades ett 25-tal
JVV-medlemmar från när och fjärran
till årsmöte 23 mars på Ljungskile folk-
högskola. Dagen inleddes med parenta-
tion och en tyst minut för att minnas
vår vän och grundare av Jagriti Vihara,
Jaya S. Upadhyay, som avled 11 okto-
ber 2018.
Nya JV-skriften och verksamhets-

berättelsen till varje deltagare. Styrelsen
läste och frågor besvarades. Sara Isman,
sekreterare i JVV-styrelsen, hade avsagt
sig vidare uppdrag. Hon avtackades
hjärtligt för goda insatser. Vid två
årsmöten har hennes lilla dotter Signe
glatt oss som yngsta deltagare. Till ny i
styrelsen valdes Jennie Majberger.
Ordförande Per Nordqvist fick en tul-
panbukett som synlig uppskattning för
ett år med JVV som inneburit mycket
och komplicerat arbete för att redovisa
det senaste Sida-projektet, Gräsrots -
demokrati för adivasikvinnor.
Under eftermiddagen fick deltagarna

några glimtar av en dag på Jagriti
Vihara i november, då det nya teköket
invigdes i Guest House. Det hade iord-
ningställts av volontärerna på JV i hös-
tas. Maria Marnell och Inger Dejke
berättade med hjälp av bilder. Alla som
bor på centret och ledningen för JV var
med, då Tea corner togs i bruk. De såg
utställningar, drack te, minglade och
fick var sitt gnistrande handknutet
band att hjälpa varandra att knyta om
armleden. Ett vänskapsband! Att klippa
band vid invigning är vanligt, men bät-
tre att knyta band, tyckte de. Så alla
årsmötesdeltagare fick också vara med
om detsamma, knyta vänskapsband.
Mycket fint omringades programmet

med hänryckande musik framförd av
musikerna Pernilla Sjövall, keybord,
Samir, gitarr, och Leela, sång. Även tre
små texter av Inger Dejke lästes om den
första tiden för Jagriti Vihara, som nu
funnits i drygt 45 år. 

JVV-årsmötet 

BILDERNA
Överst: Jayas minnesbord.

Mitten: Maria Marnell och
Carina Nordqvist vid den
indiskt dekorerade ingång-
en till »teköksinvigningen«.

Nederst: Musikerna Pernilla
(keybord), Samir (gitarr)
och Leela (sång).
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Jag har läst boken »Främja förmågor« av
den amerikanska juridik- och etik -
profess orn Martha Nussbaum. Den
hand lar om alternativa sätt att beskriva
nationers utveckling än via BNP-mått.
Hon bygger sin så kallade »förmåge -
modell« på tanken, att det är i hur grad
en nation lyckas skapa förutsättningar
för alla individer att använda sina givna

förmågor så mycket
som möjligt, som
måste eftersträvas.
Under tiden jag
läste boken gick det
upp för mig hur stor
den insats är som
gjorts på Jagriti
Vihara under åren
som gått. 
Hon talar om tio

centrala förmågor, som hon menar
måste utvecklas. Hon benämner dom: 
• Liv
• Fysisk hälsa
• Kroppslig integritet
• Sinnen/fantasi och tanke
• Känslor
• Praktiskt förnuft
• Samhörighet
• Relation till andra arter
• Lek
• Kontroll över den egna miljön. 
I samtliga dessa avseenden har JV

med sitt arbete gett adivasifolket ett
ökat människovärdigt liv. Jag skulle
kunna belysa detta i alla dessa tio
avseenden, men utrymmet räcker bara
till att ge några exempel:
Med kroppslig integritet menar hon

människors möjlighet att röra sig fritt
mellan olika platser; att slippa utsättas
för våld, inklusive våldtäkt och miss -
handel i hemmet. 
Kvinnosynen har varit tema för

många seminarier såväl på JV som vid
samtal ute i byarna. Skolflickorna har
visat upp teaterstycken som belyser
alkoholrelaterat våld i hemmen och
dess konsekvenser. Stor vikt har också
lagts på förebyggande hälsovård redan
innan sjukstugan byggdes. Centret JV
har blivit ett nav och en fristad där folk
tryggt kunnat samlas från många olika
platser.
Viktigt är också, enligt Nussbaum,

att kunna använda fantasi och tanke -
förmåga i samband med att man
upplever eller skapar verk och
aktiviteter som man själv har valt. 

Här påminns vi om de yrkesutbild-
ningar som funnits på JV, alla de
självhjälpsgrupper som kvinnor startat i
byarna, men också de mycket omfat-
tande utbildningsinsatser som gjorts för
inte minst flickor och kvinnor genom
åren. Inom denna ram kan vi också
inkludera all den fantasi och kreativitet
som JV:s aktivister lockat fram när det
gäller vattenförsörjning, odlingar och
naturskydd. Till denna typ av förmågor
hon talar om kan också räknas den
uppmuntran till kulturella aktiviteter,
såsom sång, dans och teater, som JV
eftersträvar.
Med samhörighet menar Nussbaum

bland annat att ha sociala förutsätt -
ningar för självrespekt och
okränkbar het. Att kunna bli
behandlad som en värdig
varelse med samma män-
niskovärde som andra. 
Återigen är detta en

grundpelare som präglar JV:s
arbete. Främst tar det sig
uttryck i att ge flickor och
kvinnor en ökad självrespekt,
men detta gäller även hela
den urbefolkningsidentitet,
som kunnat stärkas genom
de möten och samtal som
förts med och mellan bybor-
na under alla år.
Slutligen vill jag i detta

sammanhang lyfta fram det
Nussbaum benämner kon-
troll över den egna politiska
miljön.
Indien har en relativt sett

väl utvecklad demokrati, men
är samtidigt ett så ofantligt
stort land. Därför blir den
lokala demokratin så viktig,
vilket gör att den
sats ning JV, till-
sammans med
JVV och med
Sidas hjälp, kun-
nat göra för att
öka kvinnors akti-
va del tagande i
by råden känts så
värdefull. Något
som också skapat
bättre relationer
män och kvinnor
emellan.
Jag hoppas att

du genom att läsa

denna artikel anar vilken oerhörd vikt
dina insatser, förmedlade genom
arbetet på JV, betyder för tusentals
människor i en fattig del av Indien. Ett
land, där man idag är stolt över den
stora ökningen av BNP. Men ett land
där marginaliserade människor och
grupper inte ges tillräckliga tillfällen
och förutsättningar för att använda och
utveckla de förmågor som de går och
bär på. Det handlar om ökad
livskvalitet, något som ju är centralt för
alla oss människor. Tack för ditt stöd!

Per Nordqvist

Främja förmågor

Talare vid lärarseminarium på Jagriti Vihara

Elever dansar utanför skolan i byn Nindra 
– en skola som Jagriti Vihara byggt upp.
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Kära vänner, Namaste!
Situationen på Jagriti Vihara och i
Sverige har helt förändrats efter Jayas
plötsliga bortgång, och i denna föränd-
rade situation måste vi hitta sätt att
stärka vårt samarbete på ett positivt
sätt. Vi kan nu försäkra er om att vi
kommer att ge er regelbunden informa-
tion om aktiviteter på Jagriti Vihara. 
Vi har haft flera möten med byborna

om arbetet på centret och har fått upp-
muntrande idéer och åsikter från
dem. Som vanligt samarbetar de med
oss för att bedriva vår verksamhet i
byarna. Angående skolprojektet har vi
fått några förslag och idéer från föräl-
drarna. Ett av dessa är att stödja flickor
på de skolor, som Jagriti Vihara
stöder. Vi har besökt och diskuterat
idéer med lärarna, och de är redo att
samarbeta med oss i att utbilda fattiga
skolbarn. Lärare från varje skola kom-
mer att välja flickor (klass 8, 9 och 10)
på grundval av deras respektive ämnes -
kunskaper och deras be hov. De kom-
mer att bilda en grupp av studenter i
varje skola och skicka dem till JV. Vi
kommer att ge dem möjligheter till
lärare och läromedel enligt deras
krav. Därför kommer vi att kunna ge
pedagogiskt stöd till cirka 50 elever per
år. Efter sommarlovet tänker vi starta
projektet och kommer att skicka er
information om det.
Som ni vet har vi inte en permanent

läkare på sjukstugan, men nu har vi fått
meddelandet från läkaren, att han
återupptar sin tjänst i juni 2019. Vi
kommer att kunna ge hälso- och sjuk -

vårds insatser till
byborna regel-
bundet från juni.
Möten med

kvinno   grupper
på  går regelbun-
det. I mötena
diskuterar de
vanligtvis ut -
bildning en av
deras barn, brott
mot kvinnor,
våld, byrådens
(Gram Panchayat)
funktion, val -
process en på
såväl lokal som
nationell nivå,
gra vida kvinnors
och barns hälsa
och hygien. 
Byborna ut -

tryck er ofta sin
tacksamhet till
Jagriti Vihara för att vi organiserar
sådana möten med dem. Det hjälper
dem att stärka sin mentala förmåga att
analysera situationer och hitta lös-
ningar.
Processen för att upprätta en minnes-

plats för Jaya pågår. Vi har rengjort
området och biblioteksbyggnaden. 
Som ni vet har Indien röstat för en ny

central regering. Det har varit en myck-
et lång och tröttande val process. Röst -
räkningen avslutades idag och den
nuvarande regeringen har segrat och
kommer att fortsätta sitt regerande de
kommande fem åren. För hoppningsvis

kommer de göra ett gott arbete för
jordbrukarna och vanliga människor.
Temperaturen ökar varje dag. Det är

ca 42 grader C hos oss och vi för väntar
oss inte någon lindring under
veckan. Prognosen för monsunens
ankomst till Jharkhand är att den är
försenad en vecka. Vi förväntar oss att
monsunen startar i Jharkhand först den
15: e juni. Inte bra för jordbrukarna.
Allt annat är okej. 

Med mycket varma hälsningar,
Team Jagriti Vihara

Nyhetsbrev från Jagriti Vihara
Maj 2019

Hej JV-vänner!
Jag heter Jennie Majberger Wiedel och
är sedan årsmötet ersättare i styrelsen.
Jag bor i Ljungskile och jobbar på folk-
högskolans allmänna kurs med svenska
som andraspråk. Intressen jag har är
musik (speciellt körmusik!), skapande
pedagogik och miljö och jag bär en för-
hoppning om att JV och Ljungskile folk-
högskola kan ha mer kontakt i framti-
den. I mitt liv finns också ett litet frö till
akvarellmålare som längtar efter tid
och ro att få utvecklas.

Jag och min dotter Ida hade
den stora glädjen att få följa med
till Jagriti Vihara i november 2016
och jobba där under en dryg
vecka. Vilken fantastisk plats på
många sätt! Där fick vi se exempel
på vad JV betyder för människor i
området och blev imponerade av
verksamheter och engagemang.
Allt eftersom tiden går försvinner
en del och annat kommer till men
förhoppningsvis kan JV förbli en
plats i Jayas anda.

Kram Jennie

Ny i styrelsen 2019: Jennie Majberger Wiedel
Jennie med dottern Ida.

En grupp kvinnor med Lucy till vänster i spetsen på väg till ett möte
utanför skolhuset. Foto från november 2018.
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En affisch har framställts, där Jagriti
Vihara och vår svenska vänförening
presenteras. Affischen är i färg och i
A3-format (30x42 cm).
Den är lämplig att sätta upp på

arbetsplatser, offentliga lokaler, 
skolor och andra ställen, där det kan
vara bra att informera om Jagriti
Vihara.

Beställ från Per Nordqvist:
E-post: peje.nordqvist@gmail.com
Postadress: Resteröd Tälthagen 476
                   459 94 Ljungskile
Pris 20 kr + porto. Pengarna sätts in 
på JVV:s bankgiro 5649-3034.

Affisch

Ur innehållet (36 sidor):

Förutsättningar vid starten•
Ursprungsfolkens livsvillkor•
Utbildningar under åren som gått•
Människorna på Jagriti Vihara•
Byutveckling genom åren•
Jaya – initiativtagaren•
Några eldsjälar•
Tankar framåt•
Idéprogrammet•

Årsavgiften 2019

Glöm inte skriva ditt namn

• Medlemsavgift: 200 kr/år 

• Familj: 300 kr/år 

• Studerande/arbetslös
   /pensionär: minst 50 kr/år 

• Folkhögskola/förening: 300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

www.jvv.se

Jagriti Viharas Vänner

Gamla 
medlems brev
Alla medlemsbrev från år 2001
finns på vår hemsida. Gå in på
www.jvv.se och välj ARKIV uppe
till höger.

Beställ skriften från Per Nordqvist:
e-post: peje.nordqvist@gmail.com
Postadress:  Resteröd Tälthagen 476
                    459 94 Ljungskile

Skriften är gratis, men vi tar ut en
porto avgift (25 kr). Pengarna sätts in
på JVV:s bankgiro 5649-3034.

Informationsskrift

Ansvariga för Medlemsbrevet är 
Inger Dejke och Anders Dejke

Vi finns på Facebook. Sök på
»Jagriti Viharas Vänner«. 
Gå med!

Sushil och hans hustru Sushma planerade att besöka Sverige i början av juni.
Nu har de meddelat, att resan skjuts upp, eftersom det just nu är så mycket
att ordna med på Jagriti Vihara. En ny flickgrupp ska utses, sjukhuset ska ses
över med mera. De är inställda på att resa senare – i år eller kommande år.

Sushils och Sushmas Sverigeresa uppskjuten

Paras har skickat en bild från Jagriti Viharas
start. Den föreställer två av initiativ -
tagarna, Jaya och Paras. Vi kompletterar
med ett nytaget foto av den tredje pionjä-
ren, Hari. 
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September 2019

Jagriti Viharas Vänner

Det är inte bara i Sverige och Norge som
det finns ett genuint intresse av att stöt-
ta arbetet vid Jagriti Vihara. Det fick vi
erfara runt ett restaurangbord i Oslo i
juli. Det var den ansvarige för organisa-
tionen Hospital for Hope i USA, Amit
Garg, som i samband med en skandina-
vienresa, som han och hans fru gjorde,
önskade att få träffa representanter för
svenska och norska JVV. Detta ledde
till att ordföranden i norska JVV, Per
Otto Brørby och jag, tillsammans med
våra fruar, tog vara på detta tillfälle. 
Hospital for Hope (HFH) är en liten

grupp på fem personer i USA, som
organiserat och finansierat bygget av
den sjukstuga som finns på JV. De
bidrar också med arvodena till de per-
soner som arbetar vid sjukstugan. Dessa
fem personer jobbar med att engagera
amerikaner i sin omgivning att ge

ekonomiska bidrag och har lyckats
mycket bra med det. Dessutom ser
HFH till att JV varje år besöks av ett
antal amerikanska och indiska läkare
för att granska arbetet som görs där.
Arbetet med solcellerna på JV har
också, via Electricans without borders
som vi tidigare berättat om, finansierats
via HFH. Amit Garg var dock noga
med att betona värdet av de initiativ
som initialt togs i detta avseende av
Markku Nykänen.
Han kunde också bekräfta att arbetet

vid sjukstugan innebär att 1000-tals
behandlingar är vidtagna. Det gäller
inte minst alla vuxna och barn som de
mött vid besöken ute i byarna. De pas-
sar då också på att ta reda på vilka
behov av sjukvård som man önskar sig
i framtiden. Just nu gäller det framför
allt barn- och mödravård.

Inom JVV har vi varit noga med att
fokusera på annan verksamhet på JV,
inte minst vad gäller utbildning, infor-
mation, byutveckling etc. Intrycken från
mötet kring det runda bordet i Oslo var
dock att vi alla jobbar med samma mål-
sättning – att utveckla och stödja män-
niskor som har tuffa levnadsvillkor. Allt
detta därför att vi sett vilket engage-
mang Jaya och hans medarbetare lagt
ner under så många år. Tillsammans vill
vi att detta bygge ska fortsätta att
fungera. Det var vi rörande överens om
när vi lämnade bordet i Oslo.
Ett par dagar senare fick jag en rad

dokument som bekräftade vad vi sagt,
bland annat det senaste brevet de
skickat ut till sina bidragsgivare.

Per Nordqvist

Hoppets sjukhus

Oslo, juli 2019. Amit Garg från Hospital for Hope i USA träffar representanter för de norska och svenska vänföreningarna. Från vänster:
Per Otto Brørby (ordförande för norska JVV), Amit Garg, Kristin Flack, Carina Nordqvist, Per Nordqvist (ordförande för svenska JVV) samt
Preeti Sukerkar.
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Kära vänner
Efter en lång och brännande het som-
marsäsong har monsunen äntligen
kommit till vår region. Jordbrukarna
har mycket sent kunnat börja sin verk-
samhet i området på grund av att mon-
sunen i Jharkand dröjde så länge. Vi har
hittills 22% mindre regnvatten och
jordbrukarna är mycket orolig för sina
grödor. Det har regnat kraftigt några
dagar men efter det har det varit torrt
igen i några dagar. Man är inte så opti-
mistiska vad gäller monsunregnet i
Jharkhand. Detta händer varje år:

Grödor är antingen för störda på grund
av för mycket regn eller dör på grund av
otillräckligt med regnvatten. Ni har
säkert hört om den förödande inverkan
på naturen som monsunen haft i Indien.
En del av Indien är översvämmad med

vatten och många människor förlorade
sina liv och sin egendom och en del
väntar fortfarande på tillräcklig mängd
regnvatten. Vi hoppas fortfarande på en
bra monsun i Jharkhand.
Läkaren på sjukhuset gör regelbund-

na besök hos byborna för att studera
hälsoläget bland folket, speciellt kvin-
nor och barn och ge lämplig medicinsk
behandling till dem. Vi får bra respons
från byborna. De är nöjda med de tjäns -
ter som tillhandahålls till byborna
»framför deras dörrar«.
Ledningsgruppen på Jagriti Vihara har

gjort flera besök i
byarna runt Jagriti
Vihara och har orga -
niserat möten med
kvinnorna i deras själv -
 hjälpsgrupper. De har
diskuterat frågor som
rör deras familjeliv och
deras aktivi teter. De
berättar om sina
erfarenheter och käns -
lor på ett tydligt sätt.
Med lemmarna i led-
ningsgruppen har gett
dem bra förslag och
försökt hitta någon lös-
ning på deras pro blem.
Mötena har ägt rum i
en mycket lugn atmos-
fär. De har även till-

handahållits visst stöd för att utvidga sin
verksamhet till några andra byar. Jord -
brukarna har fått expertstöd för att för-
bättra sina jordbruksfärdigheter. De har
fått kunskap om ny teknik att avvända
inom jordbruket. De är glada att delta i

sådana program som anordnats av Jagriti
Vihara.
Ledningsgruppen på Jagriti Vihara

har också gjort några besök på skolorna
i byarna för att ge eleverna pedagogisk
medvetenhet och motivation till studi-
er. De har också fått kunskap om an -
vändningen av ny teknik inom utbild-
ningsområdet. Vi är glada att se peda-
gogiska förbättringar på skolorna. Vi
formulerade ett antal frågor och de sva-
rade mycket skickligt på dessa frågor.
Vi var förvånade över att se hur de själ-
va ställde frågor och interagerade med
oss. Vi upplevde positiva förbättringar
hos eleverna, men insåg samtidigt att
mer måste göras på detta område.
Vänner, som ni alla vet har vi stått

inför vissa finansiella svårigheter på
Jagriti Vihara under senare tid.
Murarna på tre sidor runt Jagriti Vihara
är delvis skadade på grund av kraftiga
regn. De har reparerats tidigare men är
skadade igen. Murarna på tre sidor av
JV består inte av en cementerad vägg.
De är gjorda av tegel med lera och det
förstörs i monsunen. Några byggnader
måste också repareras. Men det kostar
pengar. Vi vet att det är mycket svårt
att skaffa medel för dessa åtgärder, men
det är viktigt att ni känner till proble-
men.
Allt annat på Jagriti Vihara är okej

och vi skickar våra varmaste hälsningar
till alla våra vänner och anhängare i
Sverige och även i Norge.

Augusti 2019, Team Jagriti Vihara

Nyhetsbrev från Jagriti Vihara

För några år sedan gjorde JVV en insamling till en mur på Jagriti Vihara. Vi lyckades få ihop pengar till den del av centret, där det sakna-
des mur, nämligen framsidan på cirka 400 m. Resten av tomtgränsen har en gammal mur. Det är den som nämns i nyhetsbrevet här ovan.
Bilderna: Nya muren till vänster, den gamla till höger.

Risskörden bärgas. Traktorer eller andra maskiner används inte
av ursprungsbefolkningen i Jharkhand. Allt arbete sker för
hand. 
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Så här skrev jag till ESUL. Hoppas
ni i JVV också kan ha glädje av
detta resebrev. 

Jag besökte Jagriti Vihara i början av
februari under min 4 månadersresa i
Indien. Tillsammans med Rajesh,
manager och långvarig medarbetare på
JV, gjorde jag en dagstur dom 10 milen
från den stora staden Ranchi. 
Det var en ganska ödslig plats vi till

slut kom fram till. Endast 3 familjer bor
på JV för tillfället. Det mesta av arbetet
sker ute i dom 60 byarna runtom

anläggningen. Jag upplevde också en
viss förlamning i verksamheten efter
grundaren, Jayas, nyliga och hastiga
död, 87 år gammal. Man bygger ett
minnesmärke till honom på JV, där
man förvarar hans aska.
Jag blev grundligt guidad på anläg-

gningen av den mycket trevlige och
kunnige Rajesh och fick bland annat se
vad ESULs pengar hade använts till,
reparationer av dörrar, toaletter,
duschar och liknande. Underhållet av
alla hus är dock eftersatt och kräver
ytterligare resurser. Rajesh önskade att

ESUL kunde bidra med fortsatt stöd.
Jag fick också besöka en av de närlig-

gande byarna, Dumaro, där jag blev
inbjuden till en av byrådets medlem-
mar på te och kex. En snabb rundtur i
byn där jag bland annat fick se hur man
handväver tyger till handdukar och
lakan i en lokal som JV byggt i byn.
Man höll också kurser i vävning i denna
lokal. 
Det korta besöket på JV avlutades

med en mycket god Thali lagad av hus-
mors make! (Hon var sjukskriven efter
en magoperation, men hon övervakade
makens kokkonst.)
Besöket var kort, resan lång men

upplevelsen var stor liksom hela min
Indien resa. 

Henrik Westerlind

De senare åren har ESUL (Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond) varit en stor och värdefull stödjare av
repara tioner och renoveringar av hus på JV. Inte minst skolhuset har rustats upp och trasiga trappor har
byggts om, Girls Hostel  har fått lagat tak och rummens väggar väl putsade och målade, köket har fått ett
klinkergolv, hygieniskt och vackert. Vi är mycket tacksamma över denna hjälp.

En ESUL-medlem hörde av sig till JVV, Henrik Westerlind. Han var på långresa i Indien och undrade om han
kunde besöka JV. Det lyckades att få kontakt med Rajesh, som guidade honom. Han fick en fin dag på JV och
i närbelägna byn Dumaro, där JV sedan länge hjälpt till att skapa en »mönsterby«.

ESUL-besök på Jagriti Vihara

Husmor Saloni har god hjälp i köket av sin make
Kashinath. Till professionen är han dock frisör.

»Inger och Kajsa har besökt Dumaro
flera gånger under hela 90-talet. Det är
en ytterst fattig by med stora svårighe-
ter att finna försörjning. Nu märktes
tydligt en förändring. Byn låg omgiven
av grönskande fält för vete, senap,
potatis och ris, och mellan husen fanns
odlingar. Aldrig har vi sett människorna
så stolta och glada. Vi blev bjudna på 

sött te, hälsades välkomna av en tales-
man för byn och fick lyssna till musik på
trummor. Med kraftfull stämma sjöng
han en välkomstsång till oss och en
nydiktad sång om bevattningen. En
skylt vid byns utkant har text på hindi.«

Den grävda dammen i Dumaro.
Ur Medlemsbrev nr 4 år 2001:

Watershed project 
ANIMATED & ORGANIZED 

BY JAGRITI VIHARA
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En affisch har framställts, där Jagriti
Vihara och vår svenska vänförening
presenteras. Affischen är i färg och i
A3-format (30x42 cm).
Den är lämplig att sätta upp på

arbetsplatser, offentliga lokaler, 
skolor och andra ställen, där det kan
vara bra att informera om Jagriti
Vihara.

Beställ från Per Nordqvist:
E-post: peje.nordqvist@gmail.com
Postadress: Resteröd Tälthagen 476
                   459 94 Ljungskile
Pris 20 kr + porto. Pengarna sätts in 
på JVV:s bankgiro 5649-3034.

Affisch

Ur innehållet (36 sidor):

Förutsättningar vid starten•
Ursprungsfolkens livsvillkor•
Utbildningar under åren som gått•
Människorna på Jagriti Vihara•
Byutveckling genom åren•
Jaya – initiativtagaren•
Några eldsjälar•
Tankar framåt•
Idéprogrammet•

Årsavgiften

Glöm inte skriva ditt namn

• Medlemsavgift: 200 kr/år 

• Familj: 300 kr/år 

• Studerande/arbetslös
   /pensionär: minst 50 kr/år 

• Folkhögskola/förening: 300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

www.jvv.se

Jagriti Viharas Vänner

Gamla 
medlems brev
Alla medlemsbrev från år 2001
fram till i dag finns på vår hem-
sida. Gå in på www.jvv.se och
välj ARKIV uppe till höger.

Beställ skriften från Per Nordqvist:
e-post: peje.nordqvist@gmail.com
Postadress:  Resteröd Tälthagen 476
                    459 94 Ljungskile

Skriften är gratis, men vi tar ut en
porto avgift (25 kr). Pengarna sätts in
på JVV:s bankgiro 5649-3034.

Informationsskrift

Ansvariga för Medlemsbrevet är 
Inger Dejke och Anders Dejke

Vi finns på Facebook. Sök på
»Jagriti Viharas Vänner«. 
Gå med!

Jeff Rodriguez, som redan 2016 börja-
de planera för solceller på Jagriti
Vihara, tänker komma tillbaka i
februari 2020 för att göra färdigt
arbetet med att elektrifiera JV med
solel. Det som återstår är bland annat
installation av en solcellsdriven vatten-
pump i den nyborrade brunnen.
JVV:s Markku Nykänen, som arbetat

med Jeff i det här projektet, kommer
förhoppningsvis också att ansluta sig.
Se för övrigt Medlemsbrev 4/2017.

Jeff Rodriguez tillhör organisationen
»Electricians without borders«.
Eventuellt är han den ende medlemmen.

En del av taket på Guest House, som
numera får sin el från solen.

Markku och Joseph monterar solpaneler
på matsals taket.

SOL OCH JEFF
 

Husmor Salonis och Kashinaths son
heter Anand. På bilden sitter han på
planen framför skolbyggnaden tillsam-
mans med en kompis. De tittar på ett
filmklipp på Youtube, som handlar om
Jagriti Vihara. Kanske ett framsteg, när
barn på JV har egna mobiler.
Du kan också se vad Anand tittar på.

Gå in på Youtube och sök på »Jagriti
Vihara«.

Jagriti Vihara på
Youtube
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Jagriti Viharas Vänner

Kära vänner
Med anledning av ceremonin till minne
av vår älskade Jayaji organiserade vi ett
möte för att ge vår hyllning till Jayaji.
Representanter från byarna, ledare för
SHGs (Self Help Groups), skolbarn,
lärare och ledaren för byrådet 
/Panchayat var då närvarande. De bety-
gade alla sin vördnad till Jayaji genom
att hålla två minuters tystnad och lägga
fram blommor vid hans foton på min-
nesplatsen. Det var en känslomässig dag
för oss alla.

Hälsning från JVV
Vi översatte JVV:s brev till hindi*) och
läste upp för de personer som hade sam-
lats på minnesplatsen. De lyssnade på
det och blev mycket berörda. De sänder
alla sitt tack till er för så vackra ord om

Jayaji och hans arbete. Vi kände ert
varma deltagande i sorgen. Vi lade fram
blommor till Jayajis minne för  våra vän-
ner i Sveriges och Norges räkning. 

Mrs Putul Devi
Ledaren för byrådet/Panchayat, Mrs
Putul Devi**), uttryckte sina åsikter
genom att säga att det var Upadhyayji
som inspirerade och motiverade henne
att kämpa för kvinnor och barn i byar-
na. Hon sade att hans engagemang och
beslutsamhet för att bringa fred och
framsteg i samhället alltid hade varit
mycket inspirerande. 
Närhelst hon kände svårigheter med

att utföra sina plikter och uppgifter för
utveckling av Adivasifolk besökte hon
alltid Upadhyayji för hans vägledning
och hon fick mycket användbara råd för

att lösa problemen. Det hjälpte henne
då hon utförde aktiviteterna i byarna.
Idag saknar hon honom väldigt mycket,
men Upadhyayjis ideal kommer alltid
att vara levande i hennes minne och i
hennes hjärta. Hon hoppas att hon
kommer att kunna föra Upadhyayjis
idéer vidare med stöd från hans vänner
och anhängare. 

Anita Ganjhu
En skollärare, Anita Ganjhu, deltog
också i mötet. Hon sa att hon blev lära-
re på grund av Daduji, som alltid foku-
serade på flickornas utbildning i byarna.
Han brukade besöka varje by i den här
regionen för att motivera människor att
skicka sina barn till skolan. Det är hans
an strängningar som lett till att alla barn
i den här regionen nu får utbildning.

Minnesceremonin

På Jagriti Vihara finns nu en minnesplats, där Jayas stoff är begravt. En minneshögtid hölls där den 12 oktober, ett år efter hans död, då
människor från byarna, skolbarn och andra vänner samlades för att högtidlighålla minnet av Jaya. JVV deltog genom en brevhälsning
från JVV-styrelsen och även genom ett av minnesplatsens foton, som är taget i Sverige.

Rajesh berättar om högtiden, som hölls på Jagriti Vihara ett år efter Jayas död.

*) Brevet finns på svenska på nästa sida. **) En presentation av Putul Devi finns i Erni
Friholts skrift »Vi ska vinna det här – möten med
kvinnor i Jharkhand«. Beställ från JVV.
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Hon leder också en barn skola i Khalari
som ger utbildning till fattiga barn.

Ranjana Devi
Ranjana Devi, ledare för SHGs, uttryck-
te också sina tankar. Hon sade att hon
träffade Daduji i samband med hans
vägledning för att förbättra de ekono-
miska villkoren för kvinnor på lands-
bygden. Efter mötet med Daduji på JV
gjorde han  flera besök i hennes by för
att träffa både män och kvinnor i byn
och hade möten med dem och motive-
rade männen att stödja kvinnorna i att
skaffa utbildning och yrkesutbildning i

olika yrken. Jagriti Vihara gav dem
utbildningar och hjälpte dem att skaffa
material från marknaderna för att utar-
beta saker som behövdes i byarna. Nu
tillverkar de många saker och tjänar
pengar till sina familjer.

Bahura Munda
Bahura Munda, en Adivasi-ledare från
Birsa Nagar, deltog också i programmet.
Han sa att han varit mycket fäst vid
Daduji under en lång tid. När det gällde
rehabiliterings- och omflyttnings -
programmet i Birsa Nagar i kolgruve-
området, så börjades kampen med att

skydda den sociala miljön och livet för
byns Mundafolk från kolbolagets grym-
heter. Bahura Munda minns de dagar
han tillbringade med Daduji under
kampen med gruv företaget. Folket fick
motivation och inspiration från Daduji
och förde fram hans arbete för byn med
icke-våldsmetoder och lyckades slutli-
gen få de nödvändiga resurserna för
byborna.

Jaya – en sann Gandhian
Var och en gav sin hyllning till Jayaji
och mindes honom som en sann
Gandhian, en klok man, en guru, en vän
och en bror. De uttryckte alla sitt stöd
till Jagriti Vihara. Vi bestämde oss för
att gå vidare på  Jayajis väg.
Hariji och hans hustru Sumita Devi,

Sushilji, Rajeshji, Vincentji, Kashiji,
Lucyji, Mikalji, Saloniji, Uma Baliji,
mediafolk och vänner till Jayaji deltog i
programmet.
Mötet avslutades med utdelandet av

prasada/söta rätter som hans väl-
signelser.

För Jagriti Vihara
Rajesh

Översättning: Kajsa Perneman

Minnesceremonins deltagare bjöds på lunch i Jagriti Viharas utomhusmatsal.

Varma hälsningar till er alla som kom-
mit till JV idag från era Vänner i
Sverige!
Gandhi har en gång sagt »Du kanske

aldrig vet vilka resultat som kommer av
dina handlingar, men om du inte gör
någonting blir det inga resultat alls«.
När vi idag minns Jaya är det just en

handlingens människa vi minns. Han
bar tidigt på en vision om vad han
skulle kunna göra för att förbättra vill -
koren för Adivasifolket. Men det gällde
också att agera. När han kom till
Sverige och Norge på 60-talet väcktes
idéer om hur en skola i Indien skulle
kunna se ut. Hans målmedvetenhet och
charm fick efterhand hundratals per-
soner i Sverige och Norge att engagera
sig – inte bara praktiskt/ekonomiskt
utan också med hjärtat. Trots att Bihar
och Jharkand låg så långt borta! Vi
litade på honom och gjorde våra
insatser med glädje. Många har ju också
under åren fått tillfälle att besöka JV.
Men för Jaya var det inte bara viktigt

att göra, som Gandhi uttryckte det,
utan också att vara. Han blev en sorts
guru även för oss i kalla Norden. Han
lyssnade till såväl barn som vuxna och
kom sedan ofta med goda råd och syn-
punkter. Han lyssnade oavsett vilken
religion eller politisk uppfattning vi
hade och fick igång viktiga dialoger. Vi
minns honom som en klok man, men
också som en humoristisk man, som
hade lätt att se det roliga och vackra i
tillvaron. Vi är hundratals personer
som påverkats av honom, inte minst
därför att han till och med behärskade
vårt eget modersmål. Därför är vi också
hundratals som sörjer honom idag.
Ni vet mycket väl att the embryo

in the seed does not die before it germi-
nates and grows into a mature plant.
Vår hälsning och förhoppning idag är
att »Jayafröet« som påverkat oss alla och
nu dött ska leda till en fortsatt växt och
blomning här på JV. Att detta campus
och byarna runtomkring ska befolkas
av människor som bär Jayas idéer

vidare. Vi vänner till JV i Sverige ska
fortsätta att dra vårt strå till stacken. 
Så idag går förstås våra tankar till Jaya

och hans närmaste, men också till alla
er som samlats idag!

Känn vårt varma deltagande i sorgen!
För JV:s vänner i Sverige

Per Nordqvist
Ordförande

Hälsningen från Sverige

Jaya följde alltid JVV:s arbete i Sverige med
stort intresse. Här vid årsmötet 2012.
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Under oktober och november månad
har vi genomfört en del aktiviteter i
byskolorna. Vi organiserade t ex ett
»upplysningsläger« med fokus på hälsa,
hygien och renlighet (Swachhata) vid
grundskolan Mahuatanr i Lapra den 24
oktober. I denna skola är eleverna fram-
för allt från en primitiv folkgrupp som
heter Birhor. 
Vi höll en omfattande lektion om

renlighet, hälsa och hygien. Vi berät-
tade för eleverna om hur de ska göra för
att hålla sig rena och friska. De fick lära

sig att man måste tvätta händerna både
före måltiderna och efter toalett -
besöken och varför det är viktigt. De
fick också veta att de ska borsta tänder-
na två gånger om dagen, på morgonen
och när de ska gå till sängs. 
Alla elever fick informationsblad och

ett »renlighets-kit« (tandborste, tand-
kräm, tvål, servetter etc.). Efter en häl-
sokontroll fick också några elever medi -
ciner. Elevernas föräldrar var mycket
tacksamma för denna insats och ville
att det skulle upprepas.
Vi lovade att organisera
sådana läger den när-
maste tiden i fler skolor
i detta område.
Första veckan i

november organiserade
vi en träff för själv -
hjälps grupps ledare på
Jagriti Vihara. Vi
kunde med glädje kon-
statera att kvinnorna är
mycket entusiastiska
över sina aktiviteter

och att de är fortsatt aktiva. De inspi -
rerar andra att ansluta sig till sina grup-
per med ambitionen att skapa med-
vetenhet och förbättra villkoren för de
sämst ställda i samhället. Vi förser dem
med mesta möjliga stöd för att de ska
fortsätta sina aktiviteter i byarna.
Nu står vintern för dörren. Det är

kyligt och behagligt!
Varma hälsningar

Hari, Sushil och Rajesh

Nyhetsbrev från Jagriti Vihara 20 november 2019

Barn som behöver gå i skolan.

GOD JUL
Kära Vänner!
Som framgår av den rapport vi fått från
Jagriti Vihara och som finns översatt i
detta Informationsbrev, så arbetar tea-
met vidare i Jayas anda. Fokus ligger nu
på att ge stöd till de aktiviteter som
finns ute i byarna, inte minst de själv-
hjälpsgrupper som framför allt drivs av

kvinnor. Men man vill också samarbeta
med byskolorna och söker nu elever,
som är i speciellt behov av stödunder-
visning. Denna kommer då att äga rum
på Jagriti Vihara.
Vid vårt senaste styrelsemöte konsta-

terade vi vad JV betytt för utvecklingen
i denna fattiga del av Indien under de

senaste decennierna. Detta har blivit
möjligt genom att 100-tals svenskar –
och norrmän – stött JV med omtanke
och ekonomiska bidrag. Du är en av
dom – stort tack! Många behov återstår
att tillfredsställa och vi vill fortsätta vårt
arbete även kommande år. Vi hoppas
därför på fortsatt stöd även från dig. 

Något som skulle glädja
oss mycket – och i förläng-
ningen de indiska byborna
– vore om du i år kunde

bidra med en 
JULGÅVA till JVV.
Bankgiro 5649-3034 

Själva vill vi å vår sida
önska dig en riktigt 

SKÖN JUL och ett intres-
sant NYTT ÅR 2020! 

För JVV:s styrelse

Från självhjälpsgruppen i Malhan. Skolbarn i Korri.

Per Nordqvist, ordförande



.
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Det finns en affisch, där Jagriti Vihara
och vår svenska vänförening presen-
teras. Affischen är i färg och i A3-for-
mat (30x42 cm).
Den är lämplig att sätta upp på

arbetsplatser, offentliga lokaler, 
skolor och andra ställen, där det kan
vara bra att informera om Jagriti
Vihara.

Beställ från Per Nordqvist:
E-post: peje.nordqvist@gmail.com
Postadress: Resteröd Tälthagen 476
                   459 94 Ljungskile
Pris 20 kr + porto. Pengarna sätts in 
på JVV:s bankgiro 5649-3034.

Affisch

Ur innehållet (36 sidor):

Förutsättningar vid starten•
Ursprungsfolkens livsvillkor•
Utbildningar under åren som gått•
Människorna på Jagriti Vihara•
Byutveckling genom åren•
Jaya – initiativtagaren•
Några eldsjälar•
Tankar framåt•
Idéprogrammet•

ÅRSAVGIFT

Glöm inte skriva ditt namn

• Medlemsavgift: 200 kr/år 

• Familj: 300 kr/år 

• Studerande/arbetslös
   /pensionär: minst 50 kr/år 

• Folkhögskola/förening: 
300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

www.jvv.se

Jagriti Viharas Vänner

Beställ skriften från Per Nordqvist:
e-post: peje.nordqvist@gmail.com
Postadress:  Resteröd Tälthagen 476
                    459 94 Ljungskile

Skriften är gratis, men vi tar ut en
porto avgift (25 kr). Pengarna sätts in
på JVV:s bankgiro 5649-3034.

Informationsskrift

Ansvariga för Medlemsbrevet är 
Inger Dejke och Anders Dejke

Vi finns på Facebook. Sök på
»Jagriti Viharas Vänner«. 
Gå med!

Det är alltid roligt när medlemmar hör
av sig med frågor. En sådan kom från
Susanne häromsistens och gällde orga-
nisationen Hospital for Hope (HfH),
som vi skrev om i vårt förra Nyhets brev.
Det är kanske fler som undrar och här
får du ett utdrag ur svarsbrevet:

För ungefär 10 år sedan besökte Amit
Garg, som är född i Indien men verk-
sam i USA, Jagriti Vihara. I sam-
språk med inte minst Jaya fann man
att behovet av sjukvård var stort
bland byinvånarna. 

Amit studerade då medicin på
Harvard och fick där med sig ytterli-

gare fyra medicinstuderande som
startade organisationen Hospital for
Hope. På amerikanskt vis fick de
ansvar för att skaffa sponsorer och
lyckades snabbt mycket bra genom att
anordna »välgörenhetsträffar« där det
ibland också fanns representanter
från JV med.

De pengar de fick in användes till
att stödja en annan amerikansk väl-
görenhetsorganisation som heter
Construction for Change, som uppfört
många byggnader runt om i fattiga
delar av världen. 

Så 2011 uppfördes en enkel sjuk-
husbyggnad på JV:s område och efter-
hand inköptes även en ambulansjeep.
Sedan dess har HfH finansierat
läkarlönerna och gjort många besök
där själva. Ytterligare ett besök kom-
mer att ske nu i dagarna. Men den
största insatsen kanske inte sker i
dessa lokaler utan vid besöken ute i

byarna där man arrangerar s.k.
Health Camps. Just nu är fokus på en
förbättrad mödra- och barnavård.
HfH har en mycket god ekonomi.

Hoppas detta ger en klarare bild av
den verksamhet som kompletterar
den som vi i Sverige och Norge stöder.

HfH
Det lilla sjukhuset på Jagriti Vihara.
Patienterna väntar ute på gården.

Gäst: Pikej, från Borås. 
Det finns en bok om honom: 
»New Delhi–Borås : Den osannoli-
ka be rätt elsen om indiern som
cyklade till Sverige för kärlekens
skull«. 

ÅRSMÖTE
Lördag 21 mars 2020 
på Ljungskile folkhögskola.

Ordförande Per fick ett brev.


