IDÉPROGRAM FÖR JAGRITI VIHARAS VÄNNER
Bakgrund och förutsättningar
Jagriti Viharas Vänner (JVV) är en vänförening för skol- och byutvecklingsprojektet Jagriti Vihara (JV)
i delstaten Jarkandh, Indien. JV började byggas upp under mitten av 1970-talet på initiativ av Jaya S
Uphadhay. Han var starkt influerad av såväl Mahatma Gandhis som av N F S Grundtvigs tankar kring
metoder för samhälls- och individutveckling. JVs målsättning är att lokalt stödja människors och
civilsamhällets strävan att bygga ett rättvist och jämställt samhälle.
Bristen på rättigheter vill vi försöka åtgärda bland annat genom att tillsammans med JV skapa
förutsättningar för utbildning, effektivare och mer hållbar resursanvändning och genom att påverka
lokala myndigheter.
Demokratiska principer och främjande av fred ser vi som viktiga grundförutsättningar för att uppnå
förändring och långsiktig hållbarhet. Vi vill belysa och motverka de processer och maktstrukturer
som idag bidrar till orättvisor och sociala klyftor. Vi vill eftersträva insikter och förändringar utan
våld.
Viktiga förutsättningar för att ett sådant arbete ska lyckas är enligt vår övertygelse att öka kvinnors
inflytande. Detta kan ske genom att se till att kvinnors ställning stärks, att drogmissbruk motarbetas
och att våld mot såväl kvinnor som män förhindras. Den medvetenhet och utveckling som vi
eftersträvar kräver av oss och byborna civilkurage gentemot olika former av förtryckare och
maktcentra.
Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Vi utgår från att alla människor har lika värde.
Uppgifter, ansvar och ömsesidighet
Vår huvuduppgift är att stödja och lära oss av arbetet med utbildning och hälsa för framförallt
flickor och kvinnor såväl på JV som i byar där JVs fältarbetare är aktiva.
Vidare vill JVV stödja hållbar resursanvändning, ekologiskt tänkande, byggande av kontaktnät och
självhjälpsgrupper liksom andra initiativ som utvecklar samhället och ökar möjligheterna att skapa
ett gott liv. En annan viktig uppgift är att bidra till att skapa opinion för och främja småskalig rättvis
handel.
Den folkbildningstradition, som vi som nordbor bär med oss och som var en inspiration för
skapandet av JV, innebär att vi hela tiden vill utgå från varje människas erfarenheter och
förutsättningar för att lära och utvecklas. Vi vill därför betona vikten av att respektera de kunskaper
och traditioner som finns bland ursprungsbefolkningen (adivasi) i området kring Jagriti Vihara.
Genom att utveckla vårt samarbete och olika former av ömsesidigt utbyte vill vi lära oss av
varandra. Vi vill skärpa vår blick och vårt handlande för hur respektfull samverkan kan ske. Detta vill
vi göra genom ett kontinuerligt lärande i form av planering och utvärdering av vår verksamhet t ex
genom reflektion i möten och seminarier. Vi vill sedan dela med oss av erfarenheterna genom
dokumentation och produktion av medlemsbrev, artiklar, böcker, utställningar mm.

