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SAMARBETE FÖR INDISK BYUTVECKLING 

Skriv till: 
Jagriti Viharas Vänner  
Per Nordqvist  
Resteröd Tälthagen 476 
459 94 Ljungskile 
 
E-posta: 
Per Nordqvist: 
peje.nordqvist@gmail.com 
Inger Dejke: id@oringe.pp.se 
 
Hemsida: www.jvv.se

Ring: 
Per Nordqvist, 073-650 08 03 
Inger Dejke, 070-358 83 46 
 
Vårt bankgiro : 5649-3034  
Medlemsavgift: 200 kr 
Familj: 300 kr 
Studerande/arbetslös/pensio-
när: minst 50 kr 
Folkhögskolor/företag/ 
föreningar/organisationer:  
300 kr

Vill du veta mer?

Jagriti Viharas Vänner är ett exempel på ett småskaligt samarbete mellan 
människor på gräsrotsnivå i Nord och Syd. Jagriti Vihara visar att det med 
små medel går att få till stånd en meningsfull och positiv utveckling på 
 människors egna villkor.

www.jvv.se



Brunnsgrävning i samarbete med 100-tals byar. Årlig plantering av 10 000-
tals träd. Utbildning och arbete åt människor i trakten. Skolgång för barn 
och ungdom. En strävan att förbättra särskilt kvinnornas situation. 
Efter cirka 50 års verksamhet är Jagriti Vihara, som ligger i delsta-
ten Jharkhand i norra Indien, idag ett centrum för byutveckling. 
 
Skolarbetet kom igång 1974 i liten skala bland ursprungsbefolkningen 
i trakten. Pedagogiken förenade teori och praktik och slog vakt om den 
lokala kulturen. Utvecklingen har gått långsamt, men ständigt framåt, 
hela tiden anpassad efter behov och resurser. Nordiska vän-
föreningar har gett stöd till drift och utbyggnad av Jagriti Vi-
hara. Alla beslut om förändringar har  tagits lokalt. 

Lärarna har arbetat med barn, kvinnor och män från 
olika folkgrupper och religioner. Man har alltid beto-
nat alla människors lika värde, något som är kont-
roversiellt i ett ojämlikt samhälle. Ytterst handlar det om 
att upprätta de fattiga och förtryckta, och att göra dem 
medvetna om sina rättigheter. Detta gäller inte minst flickors 
och kvinnors sociala ställning. 

Det har varit många problem att bemästra genom åren, allt 
från torka och svält till förödande monsunregn. Bybor har för -
drivits från sina byar, sin jord och sina skogar, när kolgruvorna 
 breder ut sig. Skogarna har skövlats genom olaglig avverkning. 
 Korruption, våld och motsättningar mellan fattiga och rika hör till var-
dagen. Gerillan och statens kamp mot denna, medför svårigheter för 
befolkningen.

Jagriti Viharas Vänner 

1972 startades i Sverige en stödförening för att göra det möjligt för läraren 
Jaya S Upadhyay, att grunda en skola inspirerad av nordisk folkhögskola och 
Mahatma Gandhis filosofi, tillsammans med befolkningen i några fattiga byar i 
dåvarande delstaten Bihar. 

Skolan har sedan starten bidragit till en omfattande utveckling för männi-
skorna i trakten och fungerar idag som ett centrum för stöd och rådgivning till 
ett stort antal byar. Jagriti Vihara har vid ett flertal tillfällen fått Sida-bidrag för 
sin verksamhet. 

Jagriti Viharas Vänner är religiöst och politiskt 
obunden, med cirka 300 medlemmar. Vi informerar 

om rättvise- och miljöfrågor med Indien och Jagriti 
 Vihara som utgångs punkt, framställer informations -

material, anordnar föreläsningar i Sverige och tar initiativ 
till studie resor och andra kontinuerliga kontakter och möten med 

personer på Jagriti Vihara. Föreningen har gjort en utställning, som visats 
på bibliotek och i skolor runt om i landet. Fyra medlemsbrev per år skickas ut 

till medlemmarna.

Skola 
Skolverksamhet för barn och ungdom. 
 Lärarfortbildning. Seminarier kring bland 
annat miljö- och  demokratifrågor.  
 
Sjuk/hälsovård 
Kurser och kampanjer om utbredda 
folksjukdomar som malaria och TBC.  
På centret finns en sjukstuga. 

 
Arbete för mänskliga rättigheter 
Stöder utsatta människor i närliggande 
områden. Uppsökande verksam   het i ett 
stort antal byar. Inspirerar till demokrati-
sering, jämställdhet och utveckling.  

 
Främjar »kvinno banker« och självhjälps -
projekt. 
 
Hantverk  
I byarna arbetar ett 70-tal kvinno -
grupper med allt från getter till produk-
tion av tvål, ljus, tegel, vävar, chutney 
med mera för lokal marknad.   
 
Ekologi  
Plantskola, fruktodling, medicinal-växter. 
Miljöcentrum. Bevattning. Utnyttjande 
av regnvatten.  Småskaliga dammpro-
jekt för flera skördar per år.
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Verksamheter på Jagriti Vihara  
– aktiviteterna varierar efter behov.


