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Sushil Tiwary, en av ledarna på Jagriti Vihara, håller på att sammanställa sina minnen av Jaya. I förra medlemsbrevet handlade det om
att bygga en bro. Här kommer berättelsen om Jayas strävan efter
att rädda en skola, som var på gränsen till kollaps.
Sushil berättar

Att rädda en skola
Det var år 1995. Vår skola för flickor, levnad. De få människor som utgjorde
»Vatsalya«, på Jagriti Vihara fungerade den beslutande skolkommittén förklasom vanligt och cirka 50 underprivile- rade att de inte kunde hjälpa en så dålig
gierade barn fick utbildning och bodde skola.
på vårt campusinternat. Det var en
Jaya hörde lärarna beskriva problemycket bra inlärningsmiljö.
men med skolan, han var lugn och
»McCluskieganj High
School« är ett lokalt utbildningsinstitut som tillhandahåller utbildning
upp till 10: e klass. Denna
skola var mycket viktig
då, eftersom det inte
fanns någon skola för alla
barn i byn McCluskieganj, som ligger ett par
kilometer från Jagriti
Vihara.
En dag kom alla lärare
från McCluskieganj högstadieskola till Jagriti Klassrum i McCluskieganj-skolan. Det är trångt, men det
Vihara. Jaya gick som fungerar ändå. Eleverna förstår att det är ett privilegium
att få studera. Foto Anders Dejke.
vanligt och diskuterade
aktuella lokala frågor med
några jordbrukare. Jag var
upptagen med att undervisa i skolan på Jagriti
Vihara. Efter en stund
arrangerades ett möte
med Jaya på skolans campus. McCluskieganj High
school, med 300 elever
från fattiga familjer och 8
lärare på den tiden, var på
väg att stängas. Den var
konkurshotad eftersom
föräldrar inte kunde betala avgifter, så det var en Lärare vid skolan i McCluskieganj. Rektorn längst till
svår tid för lärarnas över- höger. Foto Anders Dejke.

tyst. Han behövde 24 timmar på sig för
att fatta något beslut och sa till lärarna
att inte vara stressade. På kvällen
delade Jaya problemen på McCluskieganj High School med alla oss andra på
Jagriti Vihara.
Efter en hel del eftertanke och
diskussion beslutade Jaya slutligen att
hjälpa. Han tog ett svårt beslut för att
rädda utbildningen för de 200 flickor
som redan studerade vid McCluskieganj High School genom att stänga sin
egen flickskola tillfälligt. Han använde
dessa fonderade pengar för att finansiera utbildningen på McCluskieganj
High School. Detta beslut visade sig
senare vara rätt och mycket givande för
närliggande byar. JV började hjälpa
McCluskieganj High Schhol. Antalet
elever, särskilt kvinnliga studerande,
ökade från 200 till 400 inom några år
och många av dem började sedan bo på
JV för sina förberedelser inför studier i
klass 9 och klass 10.
Det var svårt att stänga vår JV skola
på den tiden. Men när jag ser tillbaka
och tänker på Jayas vision känner jag
att hans tänkande var rätt i det tillfället.
Utbildning behövs för alla och Jaya
öppnade dörren till JV för alla behövande var helst de bodde. Nu tackar
alla elever JV för att vi hjälpte
McCluskieganj High school att fortleva
då den var på väg att stängas.
Sushil Tiwary
Översättning: Per Nordqvist
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Nyhetsbrev från Jagriti Vihara
»Ert stöd gav vingar till vår dröm«
Ert stöd gav vingar till vår dröm och vi
genomförde aktiviteterna framgångsrikt.

Kära vänner, Namaste!
Tack för ert brev och det ekonomiska
stödet till vårt Coronaprojekt. Den
5 januari hade vi vårt exekutivkommittémöte på Jagriti Vihara. Det var ett
mycket lyckat möte. Vi diskuterade planerna och projekten på Jagriti Vihara.
Medlemmarna var mycket glada att se
människor som arbetade på campus. Nu
ska vi påbörja arbetet med att reparera
de trasiga gränsmurarna och reparationen av elektriska ledningar på internatet
och i köket. Vi är alla mycket nöjda
med stödet från JVV och skickar vårt
tack och tacksamhet till er för ert vänliga stöd. Vi kommer också att skicka
fotografier av verksamheten på campus.
Pengar från utlandet
Den viktigaste diskussionen var om de
nya regler, som regeringen i Indien utarbetat för icke statliga organisationer.
Enligt dessa förordningar måste de
icke-statliga organisationer i Indien som
är registrerade enligt Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) öppna
ett konto på State Bank of India (SBI),
New Delhi Main Branch som specifika
FCRA-konto. Detta konto kan endast
användas för att ta emot utländska
bidrag. Ytterligare ett konto måste öppnas på SBI i den stat/stad där de ickestatliga organisationerna är belägna. Det
här kontot ska användas som nyttjandekonto.
Det betyder att vi måste öppna ett
specifikt bankkonto på SBI New Delhi
för att ta emot donationer från andra
länder och dessutom öppna ett nytt
konto i Ranchi för att utnyttja beloppen till de ändamål de har donerats till.
Vi har fått tid till den 31 mars 2021.
Efter det kan vi inte få något belopp
insatt på vårt nuvarande bankkonto i
Ranchi. Jag har arbetat dag och natt för
att förbereda alla dokument för detta
ändamål. När reglerna väl påtvingas oss
måste vi följa dem.
Hälsokontroll
Vi organiserade en hälsokontroll i en by
där cirka 85 personer undersöktes av
läkare och sjuksköterskor och gavs läke-

Corona
Under det senaste året har vi kämpat
mot en osynlig fiende. Det tog lång tid
att förstå vad man ska göra i denna
svåra situation. Plötsligt var vi inlåsta i
våra hus. Allt stoppades. Folk måste gå
flera kilometer för att komma hem. De
som migrerat till några andra städer på
jakt efter jobb var plötsligt tvungna att
komma tillbaka med tomma fickor och
tom mage. Det var hjärtskärande ögonblick. Hemma hade de inget att göra.
Inga inkomster, ingen mat. Det var
hemskt. Många människor miste livet.
Några av mina vänner har också blivit
offer för detta dödliga virus. På något
sätt lyckades vi överleva. I denna svåra
situation har de frivilliga organisationerna i Indien spelat en mycket viktig
roll i att få människor att må bra. Vi
samarbetade också med andra organisationer i Jharkhand och även med regeringen för att ge lite hjälparbete till de
drabbade och behövande människorna.
Vi kunde göra det bara på grund av det
vänliga stödet från våra vänner och
supportrar. Ni stöttar oss alltid i svåra
situationer. Vi framför vår tacksamhet
till er alla för ert starka stöd.

Jagriti Vihara bekämpar utbredningen av
covid-19 i byarna. Foto: Rajesh Prashant.

medel. Omkring 30% av patienterna
hade problem med sitt blodtryck och
cirka 25% hade problem med blodsockernivån. Jag blev förvånad över att höra
detta, eftersom jag hade intrycket att
byborna är hårt arbetande och att de
inte kan vara offer för livsstilssjukdomar.
Men detta är verkligheten nu. Inom
Coronaprojektet har vi redan delat ut
torrmat, varma kläder och filtar till de
fattiga och behövande människorna i
vår region. Vi delade också ut käppar
och kryckor till dem som behöver det.

Vaccination
I Indien kommer regeringen snart att
påbörja vaccination. På grund av olika
rykten som sprids runt om i landet har
regeringen beslutat att först vaccinera
Covid Warriors, hälso-och sjukvårdspersonal, poliser, kommunernas arbetstagare och sedan pensionärer etc. för att
på detta sätt skapa medvetenhet och
skicka ett positivt budskap till folket
om säkerheten med vaccinet. Att vaccinera en så stor population i Indien är
inte en lätt uppgift. Det kommer att ta
lång tid att ge vaccin till alla. Så, vi
måste vänta på vår tur med tålamod
och varsamhet.
Med mycket varma hälsningar,
För Jagriti Vihara
Rajesh Prashant
Översättning: Per Nordqvist
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Läs och se -tips
•
•
•

I ett varmt land som Indien frodas bakterier, och därför har man utvecklat denna smarta
metod för att hålla sig frisk. Här är det Malin Mendel som demonstrerar. Försökt själv,
så blir du garanterat blöt i hela ansiktet. Bilden från Malin Mendels »Mitt indiska liv«.

V

i frågade JVV-medlemmen
Maria Marnell om hon har
några tips om Indien, att läsa
eller titta på som film. Hon har jobbat
på Jagriti Vihara som volontär och blivit mycket förtjust både i Jagriti Vihara
och Indien. Svaret kom omgående:
»Slå ett slag för Malin Mendels tre
kokböcker om Indien. Inte bara recept.
En bra blandning av Indien, yogiskt liv
och recept. Har återigen lagat hennes
blomkålskotletter. Såååå gott!
Vill man slappa vid TV och få lite
indiska miljöer sig till livs kan man se
The Good Karma Hospital, en serie som
gått på TV8, lagom lättsmält.«

Vi tipsade i JVV-Medlemsbrev
3/2020 om förra årets intressanta serie
i SVT 1: Världens sämsta indier, med
Malin Mendel och David Batra i diverse
indiska miljöer. Den visar mycket av liv
och traditioner i Indien. Den finns på
SVT Play. Hon vann Stora Journalistpriset som årets förnyare för det programmet. Juryns motivering: »Med
humor och kunskap förnyar hon en traditionell genre. Människor blir synliga i
en myllrande vardag i en annan del av
världen.«
Malin Mendel, född på Tjörn 1972,
korrespondent för SVT i Indien, tillbringar halva året i Sverige och halva i
Indien.

Hon har gett ut tre receptböcker:
Bombay Takeway: Indien genom
maten. 2013.
Yogaköket: Indiska vegorecept. 2019.
Mitt indiska liv. Oktober 2020. – För
den boken fick hon Gourmand
Awards 2020!

Det är roligt och unikt att Malin
Mendels böcker inte är bara en samling
recept, utan har syftet att också skapa
en större förståelse för Indien. I senaste
boken dessutom en massa härliga bilder. Hon binder samman mat, yoga och
klimat. »Att just indisk mat och klimat
gifter ihop sig så bra«, säger hon, »beror
bland annat på att många rätter är vegetariska.«
Yogans filosofi säger att människan
existerar på lika villkor som natur och
djur. Matjournalisten påpekar att om vi
alla åt som indierna, det vill säga 10
gånger mer grönsaker, bönor och linser,
skulle det göra gott, inte bara för våra
kroppar utan också för klimatet.
Ett kapitel i boken Mitt indiska liv
handlar om cykelbud som kallas dabbawallas (dabba=låda, walla=någon som
utför arbete). Logistiken bakom att
100 000-tals lunchlådor kommer till
rätt adress vid rätt tid dag efter dag, är
ett mysterium, särskilt som dabbawallas tidigare var analfabeter. Det är ett
snillrikt kodsystem med färger, symboler, bokstäver och siffor.
Nu i corona-tider har arbetslöshet
drabbat den grupp män, som dagligen
cyklar ut med lunchlådor till kontor
och andra arbetsplatser. När folk arbetar hemifrån behövs inte matlådorna.
Också de kvinnor i hemmen som lagat
maten till lådorna blir utan arbetet och
förtjänsten
I det här sammanhanget finns en
underbar film att rekommendera:
The Lunchbox, indisk långfilm från 2013
i regi av Ritesh Batra. Går att hyra för
39 kr på Viaplay. Filmen var Batras
långfilmsdebut. Idén till filmen fick han
när han samlade in material till en
tilltänkt dokumentärfilm om Bombays
matlådesystem dabbawalla.
Inger Dejke
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Kronor till Corona
På annan plats i Medlemsbrevet kan du
läsa om hur coronaepidemin påverkat
området kring Jagriti Vihara. Redan i
vårt förra brev berättade vi om detta
och informerade om det stödprojekt
som ledningen för JV ville genomföra –
om de kunde få ekonomiskt stöd för
detta.
Vi svarade »ja« på deras förfrågan och
fick snabbt ett fantastiskt gehör på vår
vädjan från er JVV-medlemmar! Inom
en månad hade vi fått in 55 850 kronor. Samtidigt kom flera andra bidrag in
till JVV, som visserligen inte var öronmärkta, men som vi tror var tänkta för
detta projekt. Så redan före årsskiftet
kunde vi skicka över 70 000 kronor,
vilket var lite mer än vad man önskat
för sitt projekt.
Styrelsen vill uttrycka sitt innerliga
tack för denna snabba och stora insats.
Det känns så stimulerande att känna att
vi har så många solidariska medlemmar
i ryggen som vill stötta Jagriti Vihara.
Detta har vi nu gjort i snart 50 år och
hoppas kunna göra så även i fortsättningen! Vi vill också i detta sammanhang
understryka att det inte enbart är peng-

arna som är viktiga för våra vänner på
JV utan i lika hög grad den solidariska
omtanken, som inte minst i coronatider
är så viktig.
Per Nordqvist

Vi hoppas att vi i höst kan genomföra ett
årsmöte med lika många deltagare som det
brukar vara. Fotot från årsmötet 2017.

Vi vill träffa dig
Det är närmare 300 personer som får
detta Medlemsbrev, antingen i brevlådan eller i en mailbox. Om alla vi skulle
träffas skulle vi alltså behöva hyra en
ganska så stor aula och ordna med
övernattning för långväga resenärer
från alla delar av Sverige. Detta är
naturligtvis en utopi, inte minst i dessa
tider.
Den möjlighet som finns är att delta
vid föreningens årsmöte. Enligt stadgan ska det ske senast under mars
månad. Vid vårt senaste styrelsemöte
utgick vi från att nuvarande coronarestriktioner kommer att kvarstå ett tag
till. Samtidigt känner vi det angeläget
att få träffas »på riktigt«. Det beslut vi
tog var att i år flytta fram årsmötet till
den 11 september 2021. Vi hoppas då
att det ska vara möjligt att samla en
större grupp och kunna samtala om
JVV:s och JV:s nutid och framtid. Vi
beslutade också att undersöka möjligheten att då ansluta årsmötesdeltagare
via någon videolänk. Många har ju blivit allt mer vana vid denna typ av kommunikation.
Vi återkommer förstås med mer
information efterhand, men följ oss via
Medlemsbrev, hemsida (www.jvv.se).
Boka gärna redan nu in lördagen den
11 september för en träff i Ljungskile.

Nätterna i januari kan vara rejält kalla i
Jharkhand. Här delar JV-personal ut filtar
och kryckor i en by.

Per Nordqvist

Årsmöte 2021
Lördag 11 september
JVV finns på Facebook. Sök
på »Jagriti Viharas Vänner«.
Gå med!
Ansvariga för Medlemsbrevet är
Inger Dejke och Anders Dejke

www.jvv.se
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Gamla medlemsbrev
Alla medlemsbrev och nyhetsbrev från år 2001 fram till i dag
finns på vår hemsida. Gå in på
www.jvv.se och välj ARKIV uppe
till höger. Roligt att se vad som
hänt under ett par decennier.

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

Bankgiro 5649-3034
Glöm inte skriva ditt namn

