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ÅRSDAGEN FÖR BIRSA MUNDAS FÖDELSE OCH GRUNDEN FÖR JHARKHAND 

Folket i Jharkhand firade Birsa Mundas födelseår som "TRIBAL PRIDENS DAG". Indiens regering har 
förklarat denna dag som "JANJAATIYE GAURAV DIWAS " (DAG FÖR STAMSTOLTHET). Denna dag firas 
också som den dag då Jharkhand grundlades. Stamfolk kallar honom DHARTI AABA, jordens 
fader. Han betraktas som gud inom stam-gemenskapen. Platsen där han hölls fången och senare 
hängdes till döds den 7 juni 1900 har nu omvandlats till ett museum. Detta museum invigdes av 
Indiens premiärminister på Birsa Mundas födelsedag ( 15:e nov.). Museet öppnar snart för 
allmänheten. Som alltid firade människor i Birsa Nagar Birsa Mundas födelsedag med dans och 
sånger följt av några lokala ledares tal. 
Birsa Mundas liv ägnades åt samhället. Han kämpade alltid för det gemensamma folkets, 
jordbrukarnas, markreformernas, skogsskyddets och rättigheters bevarande. Hans filosofi/ideologi 
(kärlek, fred och framsteg) är fortfarande relevant för samhället och kommer att förbli relevant för 
de kommande generationerna. Jagriti Vihara följer också samma princip.  
Som vi alla vet var Jayaji mycket förtjust i hans liv och filosofi. Birsa Munda, som en frihetskämpe, 
förenade folket i denna region mot de jordbruksregler som infördes av den brittiska regeringen i 
denna region och han blev en mycket populär ledare bland stamgemenskapen. Birsa Mundas slogan 
som frihetskämpe är fortfarande ihågkommen i området Jharkhand, Orissa, Bihar, Madhya Pradesh, 
Västbengalen, " ABUA RAJ ETE JANA, MAHARANI RAJ TUNDU JANA" ( Låt drottningens rike avslutas 
och vårt kungarike etableras). Han levde bara i 25 år men han gjorde mycket arbete för 
samhället. Hans liv har lärt oss mycket om hur samhället kan utvecklas. 

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA OCH DESS INVERKAN I JHARKHAND 

Staten Jharkhand har en unik relation till skogen redan sedan antiken. Ordet "Jharkhand" betyder 
"område med mark täckt av skogar". Därför är Jharkhand, bokstavligen såväl som symboliskt, 
associerad med skogar. Olika etniska grupper som Munda, Oraon, Ho, Santhal, Paharia, Chero, Birjea, 
Asura och andra har påverkat sina ekosystem genom olika agro-pastorala  insatser genom 
åren. Traditionellt har dessa ursprungsbefolkningar symbiotiska relationer med skogar. Lokala 
festivaler som Sarhul och Karma är vanligtvis relaterade till dyrkan av träd. 

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som det mänskliga samhället står inför i 
dag. Analysen av tidigare förändringar och nuvarande oregelbundna beteenden i klimathändelser 
visar att förändringar som upplevs i Jharkhands klimat är beroende av den naturliga klimatvariation 
som råder i staten. Tidigare statliga studier visar att Jharkhand befinner sig i en prekär situation på 
grund av sin höga klimatkänslighet och sårbarhet i kombination med låg 
anpassningsförmåga. Klimatväxlingen i Jharkhand blir ganska märkbar och förändringarna är mycket 
tydligare nu. Till följd av klimatförändringarna utgör extrema abiotiska faktorer som hög och låg 
temperatur, salthalt, osmotisk stress, kraftigt regn, översvämningar och skogsskador allvarliga hot 
mot produktionen av grödor. 
 
Jharkhand är en mycket viktigt delstat som har vackra skogar med en mångsidig flora och fauna och 
enorma mineralreserver. Fattigdom är en av de största frågorna i denna stat, eftersom den har akuta 
stamdominerade områden som aldrig på allvar har behandlats politiskt, socialt och 
administrativt. Jordbruket och skogarna i denna stat, som är de största bidragsgivarna till 
landsbygdsbefolkningens försörjning, har lidit på grund av bristen på tydlig politik för 
klimatförändringar. Planen för fattigdomsutrotning och stamutveckling i Jharkhand är ineffektiv 
eftersom de inte ger några betydande resultat på grund av dålig implementering och 
genomförande. I vårt möte med byborna diskuterar vi alltid frågor som rör skog, jordbruk och 



trädgårdsodling, miljö och vattenresurser. Vi vidarebefordrar alltid den information som vi får från 
olika källor till dem. Många jordbrukare använder det vetenskapliga sättet att odla för att förbättra 
sina grödor. Detta är ett gott tecken för framtiden. 

COVID-19 PANDEMI 

Situationen med Covid-pandemin är än så länge under kontroll i Indien. Det totala antalet nya fall 
som registrerats under det senaste dygnet är omkring 12000. Tillväxttakten under pandemin ökar 
något. Den är omkring 16 procent. Men på grund av den vaccination och de försiktighetsåtgärder 
som folket vidtog kunde vi kontrollera den snabba spridningen av virus i samhället. De senaste två 
månaderna har varit mycket viktiga för landet på grund av festivalerna. Folk var rädda för 
smittspridningen igen på grund av folksamlingen under festivalerna. Människor är medvetna om det 
och vidtar alla försiktighetsåtgärder och följer Covid-protokollet för att undvika infektioner när de går 
ut på kontoren och på marknaderna. Med tanke på den låga intensiteten av virusspridning har 
regeringen beslutat att öppna skolor och högskolor med möjlighet för de som inte vill gå i skolor att 
studera via virtuell plattform. Marknaderna är öppna nu. Tillväxten i ekonomin har förbättrats något 
under detta kvartal. Men hotet om spridningen av pandemin finns fortfarande kvar och vi måste vara 
försiktiga med det. Vi har diskuterat det i våra möten med byborna. 

PRISHÖJNING PÅ VIKTIGA RÅVAROR 

Människor i Indien och i Jharkhand är mycket oroade över prisökningen på viktiga varor. Priserna på 
ris, dal, grönsaker, matolja, gas, bensin, diesel har gått upp med 80 till 100 procent mer än 
föregående kvartal. Det är mycket svårt att ordna mat för en medelklassfamilj. Var och en i byarna 
och i städerna påverkas av prisökningen och lever ett stressigt liv . Det är mycket 
oroande. Regeringen har försäkrat sig om att vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera 
prisökningen på viktiga varor. 

 JAGRITI VIHARAS VERKSAMHET 

Under senaste kvartalet har vi anordnat möten med byborna för att lära känna situationen i byarna 
och folkets behov. I våra möten med kvinnogrupper diskuterade våra kvinnliga animatörer familjens 
problem, hälsa och hygien, utbildning av sina barn etc. och försökte hitta förslag till lösningar. Vi 
organiserade två hälsoläger på Hälsocentralen i Jagriti Vihara. Omkring 200 personer undersöktes i 
lägret och fick ordentliga läkemedel. Vi delade också ut matvaror till de fattiga och behövande 
människorna i byarna runt Jagriti Vihara. Informationsprogrammet för Covid-19 pågår fortfarande. 
Vi hade ett möte med volontärerna för att stärka deras förmåga att utföra arbetet på ett korrekt 
sätt. Vi är alla redo för starten av skrädderiprojektet för SHG. Vi har diskuterat med byns 
representant för ett annat projekt för SHG. Vi kommer att göra en annan plan för detta inom en snar 
framtid. 

Vägen inne på Jagriti Viharas campus har återigen brutits på grund av kraftigt regnfall. Den 
reparerades tidigare. Några fler träd har fallit ner. Vissa delar av den sammansatta väggen har blivit 
böjda och kan falla när som helst. Det här är några saker som hände på grund av det tunga och 
ovanliga störtregnet. 

Allt annat är bra på JV. 

Med varma hälsningar från oss alla på Jagriti Vihara 

Rajesh 

 


