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Jagriti Viharas Vänner

Vänföreningen JVV firar 50 år i sam-
band med årsmötet 26 mars 2022  på 
Ljungskile folkhögskola. 

Utan folkhögskolorna i Norge och 
Sverige hade inte Jagriti Vihara funnits. 
Allt började med att Jaya upptäckte 
den skolformen, när han fått ett 
stipendium på Hallingdals folkhøgskole 
i Norge. Följande år studerade han i 
Sverige och reste runt till många folk -
högskolor och fick vänner som ville 
stödja hans dröm om en byfolkhögskola 
i en fattig del av Indien. 

Det var på Mora folkhögskola Jaya 
tillbringade sitt andra läsår i Norden. I 
Dalarna besökte han också Sjöviks 
folkhögskola, som förövrigt fyllde 100 
år 2021. Där fanns Per Rasmussen i 
kollegiet. Han hör nu till de JVV-
medlemmar som är månadsgivare och 
som har stött flickskolan på Jagriti 
Vihara i flera år.  

 
Vi ställde frågan till Per:  

– Varför skickar du pengar till Jagriti 
Vihara? 

– Det är inte nǻ konstigt att jag 
skickar en slant till Jagriti Vihara i 
månaden. 

Jag fick hänga med på en Indienresa, 
som Inger Dejke ordnade 2006. Vi 
kom från larmet i Kolkata till stillheten 
och glädjen i Jagriti Vihara ute på 
landsbygden mitt i ursprungsbefolk -
ningens land.  

Jag imponerades förstås av Jayas 
skapelse och hans personlighet. Allas 
hängivenhet och klokskap. Jag behöver 
inte räkna upp alla fronter de arbetar på 
för att bidraga till människors förmåga 
och vilja att klara livet, för det känner ni 
väl till, men så stimulerande!  
 
Vi vand rade till grannbyn Dumaro och 
fick möta de underbara människorna 
där. En glad minnesbild: Jag mötte på 
stigen några unga kvinnor – de är små-
växta – som bar jättestora risknippen 
på huvudet och spädbarn på ryggen. 
Deras leende när de mötte min blick 
har jag kvar i sinnet.  

Vi besökte också McCluskieganj. Där 
fanns en skola med 800 elever. Vi träf-
fade några klasser med prydliga och 
ambitiösa elever av det sjungande 
folket. Jag (en avdankad folkhögskol-
lärare) fick höra om deras goda resultat 
trots att de statligt an ställda lärarna 

skolkade. Men 
Jagriti Vihara ha -
de anställt 15 
lärare och väd-
jade om hjälp till 
deras löner. När 
det senare blev 
ordning på de 
statliga lärarna 
hade Jagriti Vi -
hara startat en 
flickskola på sitt 
område.  

På Indienresan 2006 for vi vidare 
från Jagriti Vihara till Vara nasi och 
New Delhi och besökte flera institu-
tioner för rehabilitering och mot 
barnarbete.  

Det var en resa det bland människor, 
kor och gudar. 

 
Det har känts gott att vara med på ett 
hörn och ni i JVV-styrel sen är ju att lita 
på. Man kommer billigt undan med att 
skicka pengar. 

Jag beundrar er som entusiastiskt 
jobbar på och tänker ut grejer för Jagriti 
Viharas bästa! När pandemin satte 
stopp för flickskolan togs många nya 
initiativ som behövde pengar. 

 
Per Rasmussen/Inger Dejke 

»Det är inte nå’ konstigt att jag skickar  
en slant till Jagriti Vihara varje månad«

Per Rasmussen har själv rest i Indien och 
besökt Jagriti Vihara.

Skolklass i McCluskieganj.
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Namaste    . I förra medlemsbrevet berättade jag om Jagriti Viharas kamp mot 
kolbolaget CCL (Central Coalfield Limited), vars verksamhet utgjorde ett stort 
hot mot människorna som bodde i byn där bolaget skulle bryta kol. Här kommer 
fortsättningen på historien.

En undersökningsgrupp på hög nivå 
från Världsbanken och tjänstemän från 
Coal India Limiteds (CIL) högkvarter 
besökte byn och fann anklagelserna från 
Jagriti Vihara sanna. Nästa dag besökte 
gruppen Jagriti Vihara och ett möte 
hölls med Jayaji, JV-arbetare och 
bybor. Jayaji bad representanten för 
byn Rohiniatand att uttrycka sina käns-
lor inför hur CCL betett sig och de 
olagliga metoder som bolaget tillgripit. 

Efter en lång diskussion bad CIL 
Jayaji att hitta några framkomliga lös-
ningar på tvisten mellan CCL och 
byborna. Det var då Jayaji tog ett klokt 
beslut igen. Han sa: 

– Hela er policy bygger på kolet och 
inte på de människor som förlorar sina 
hus, sin odlingsbara mark och sitt leve-
bröd. Ni försöker skynda på att de ska 
flytta, vilket är omänskligt och 
olagligt. Så det är viktigt för oss som 
organisation att ta reda på vilka lös-
ningar som är acceptabla för de drab-
bade familjerna och den drabbade byn. 

Det var ett orubbligt och starkt 

beslut av Jayaji. CCL accepterade att 
Jagriti Vihara, på uppdrag av den drab-
bade byn, inom tre månader skulle fast-
ställa en plan. Innan dess får CCL inte 
gå ett steg framåt mot byborna. 

Nästa dag beslutades vid Jagriti 
Viharas ledningsgruppsmöte att bilda 
en liten aktionsgrupp och att börja 
arbeta tillsammans med byborna. Jayaji 
sa alltid att vårt arbete måste fokusera 
på byborna. CCL måste kompromissa 
med byborna, inte tvärtom. Jayaji var 
mycket intresserad av att lösa denna 
fråga, och varje kväll var han nyfiken på 
att få veta detaljerna från  våra möten 
och undersökningar i byn. Strax efter 
godkännandet av förslaget vi lagt fram 
tillsammans med byborna läste Jayaji 
varje rad och gjorde några korrigeringar. 
Sedan presenterade han en uppdelning 
av förslaget i två delar: 

1. Handlingsplan för återanpassning 
och vidarebosättning 

2. Utvecklingsplan för ursprungs -
befolkning 

  

Den första planen var för människor 
som direkt drabbades och förlorade 
sina hus och sin mark, så att byn kunde 
tömmas och användas för kolbryt-
ning. De behövde allt: Ett jobb, en ny 
by, skola, sjukhus och allt som krävs för 
att bosätta sig i ny miljö. Det stod i vårt 
förslag från Jagriti Vihara, som vi for-
mulerat tillsammans med byborna. 

Det var historiskt! CCL hade aldrig 
någonsin ställts inför ett sådant 
förslag. Men vårt budskap var mycket 
tydligt och fastslog att vi inte kommer 
att kompromissa. 

Efter en lång diskussion accepterade 
CCL planen, och därefter vidtogs 
åtgärder med hjälp av byborna. Vi arbe-
tade dag och natt och såg uppbygg -
naden av en ny by. Jayaji var glad över 
att se denna by växa upp och ha allt 
som behövs för ett bra liv. Han sa att 
byn skall kallas Birsanagar. 

 
Nästa del kommer i nästa nummer av 
Medlemsbrevet. 

Sushil (översättn. Per Nordqvist)

Sushil berättar, del VI 

Birsanagar – en ny by

Birsa Munda var en frihetskämpe, sär-
skilt för ursprungsfolkens rättigheter. 
Det var på den tiden då engelsmännen 
härskade över Indien. Han blev bara 25 
år, avrättades genom hängning 7 juni 
1900, men hyllas varje år på födelseda-
gen 15 november.  

Vi som arbetat som volontärer på 
Jagriti Vihara under november månad 
har många gånger blivit inbjudna och 
deltagit i firandet i byn Birsanagar, där 
det finns en stor staty på torget av fri-
hetshjälten som kallades Dharti Aaba, 

som betyder »the father of earth«. Att 
adivasi-folket skulle få äga jord, att man 
skulle leva nyktert, sluta med djuroffer 
och inte tro på häxeri var några av de 
områden hans kamp gällde. 

Den 15 november 2021, blev det 
fängelse där Birsa Munda hölls fången 
och hängdes förklarat som ett museum. 
Det skulle säkert glatt Jaya, som upp-
skattade denne frihetskämpes liv och 
ideologi mycket. Bilder på Birsa Munda 
finns på flickinternatet på Jagriti 
Vihara. Hans ledord är viktiga att lära 
ut: »Peace, love and cooperation«. 

En liten film finns på Youtube som 
åskådliggör Birsa Mundas tid och visar 
fängelset som blivit museum, 4-5 min, 
visserligen på hindi, men filmen är 
mycket ett språk av bilder. (Gå in på 
Youtube, sök på Birsa Munda.) 

Inger Dejke

Birsa 
Munda
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Trädplantering 
Det område där Jagriti Vihara är aktivt 
är relativt rikt på skog. Den ger ovär-
derliga inkomster till miljontals männi-
skor och spelar därmed en viktig roll för 
livsuppehället. Men det har på senare år 
skett en minskning av arealen, som 
beror på utökning av jordbruksmark, 
avverkning, utbyggnad av vägar etc. 

Jagriti Vihara har spelat en viktig roll 
i att skapa medvetenhet hos folk för att 
skydda skogen och att plantera fler träd 
i sin omgivning. Watershed Develop -
ment gjorde människorna medvetna 
om sina naturresurser och vikten av att 
agera kollektivt för att skyd da samt öka 
skogsområdena. 

 
Trafficking 
Människohandel är en organiserad 
brottslighet som involverar öppet eller 
hemligt deltagande av flera kriminella 
på olika platser vid olika tidpunkter. 
Det är ett bekymmer i Indien och 
inkluderar även  Jharkhand. På grund 
av magra inkomster drar oskyldiga flic-
kor och pojkar från Jharkhand till stor -
städer, och där hamnar de i trubbel. De 
möter förnedring, sexuellt utnyttjande, 
traumatiska upplevelser, smärta och all 
sorts tortyr, när de lämnar sitt hem och 
grips av hallickar. Om det fanns möjlig-
heter till sysselsättning utanför deras 
dörr, skulle de inte ge sig iväg. I mötena 
med bybor och volontärer diskuterar vi 
problemen och försöker göra dem med-
vetna om dessa, så att ungdomarna inte 
blir offer. 
 
Vaccination 
Pandemin i Indien är under kontroll 
även om Omicron-varianterna sprider 
sig mycket snabbt i några av delstater-
na. Den intensiva vaccinationskampan-
jen har spelat en mycket viktig roll för 
att kontrollera spridningen av covid-
virus i samhället. Nära 95 % av befolk-
ningen har vaccinerats med engångsdos 
och cirka 78 % har fått full dos vaccin. 
Jagriti Vihara är också med och skapar 
medvetenhet i samhället om förhåll-

ningssätt, och folk är mer medvetna än 
tidigare om lämpligt Covid- beteende. 

 
Prishöjningar 
Om Covid-19 orsakat förödelse på 
hälso fronten, har inflationen och den 
därav följande prishöjningen på viktiga 
råvaror gett ett dubbelt slag för gemene 
man. Under det senaste året har priser-
na på viktiga livsmedel ökat med 60 till 
150 procent. Dessutom lönesänkningar 
och förlorade arbetstillfällen. Detta gör 
det mycket svårt för familjer att klara 
sig, särskilt de som redan lever under 
fattigdomsgränsen. Folk känner att 
bönderna inte drar nytta av prishöj-
ningen. Det tycks gälla bara statliga 
affärsmän och mäklare. Vid våra möten 
med byborna diskuterar vi alltid sådana 
problem och försöker förmedla deras 
bekymmer till regeringen. 
 
Skrädderiprojektet 
Vi har börjat arbeta med att genomföra 
skrädderiprojektet på Jagriti Vihara. 
För närvarande har vi städat och målat 
väggarna i ett av rummen nära köket 
och gjort om det till ett utbildningscen-
ter för detta projekt. Lucy (en av ledar-
na på Jagriti Vihara) förbereder en lista 

över kvinnor som kommer att få utbild-
ningen. Sy maskinerna leveraras inom 
ett par dagar och sedan startar vi den 
första fasen av utbildningsprogrammet. 
 
Ocin tandläkare 
Lucys dotter Ocin har avslutat sin 
tandläkarutbildning. Hon får ha sin 
första tandläkarmottagning i sjukstugan 
på Jagriti Vihara. Hon är mycket nöjd 
med detta, att få börja sin resa som 
tand läkare just från Jagriti Vihara. Vi är 
glada att hon trots alla svårig heter lyc-
kades slutföra sina studier. Det är en 
stor bedrift för en adivasi-flicka! 
 
Health camp 
Den 5 januari organiserade vi en »medi-
cal camp« i byn Birhor. Cirka 50 män, 
kvinnor och barn undersöktes och fick 
medicinsk rådgivning och mediciner. 
Vi delade också ut matvaror till 40 fat-
tiga och behövande familjer. 

(översättn. Per Nordqvist) 

Ocin, utanför sitt hem på Jagriti Vihara, 
beredd att cykla till skolan. Bakom står 
 hennes mamma Lucy och brodern Anop. 
Nu, flera år senare, är hon utbildad tand -
läkare och öppnar praktik på Jagriti Vihara.  
Bilden är från februari 2006. 

Nyheter från Jagriti Vihara
I slutet av januari fick vi ett långt nyhetsbrev från Jagriti Vihara om den 
 aktuella situationen i Indien. Det finns i sin helhet på JVV:s hemsida. Här gör 
vi en sammanfattning av informationen.

Affisch i Jharkhands huvudstad Ranchi. 
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ÅRSAVGIFT

Glöm inte skriva ditt namn

• Medlemsavgift: 200 kr/år  

• Familj: 300 kr/år  

• Studerande/arbetslös 
   /pensionär: minst 100 kr/år  

• Folkhögskola/förening:  
400 kr/år 

Bankgiro: 5649-3034 
Swish: 123 342 10 54 

Ansvariga för Medlemsbrevet är  
Inger Dejke och Anders Dejke

Gamla medlems brev

MEDLEMSBREV 3/2002
Jagriti Viharas Vänner

Alla medlemsbrev och nyhets-
brev 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.

www.jvv.se
JVV:s affisch kan beställas från 
peje.nordqvist@gmail.com eller  
skrivas ut från vår hemsida. Finns i 
formaten A3 och A4.

 ÅRSMÖTE 
med 50års-firande 
Lördag 26 mars 2022  
på Ljungskile folkhögskola 
 
Vi gästas av konstnären 
Pradyumna Kumar 
Mahanandia, eller »Pikej« som 
han kallas. Du kan läsa om 
honom i boken: »New Delhi–
Borås: Den osannolika berät-
telsen om indiern som cyklade 
till Sverige för kärlekens 
skull«. 
 
Verksamhetsberättelsen hittar 
du på vår hemsida, www.jvv.se  

Program 

09:30 Välkomstte/kaffe, fralla. 
10:00 Årsmötesförhandlingar. 
11:00 Återblickar i ord, bild 
och ton på JVV:s samarbete 
med Jagriti Vihara under 50 år. 
12:30 Lunch. 
13:30 Dagens gäst: Pikej. 
15:00 Frukt. Avslutning. 
 
Mötet kostar 200 kr inkl. mat, 
fika och föredrag. 

Anmälan till Kajsa Perneman 
senast tisdag 15 mars:  
kajsa.perneman@gmail.com 
Ange behov av specialkost. 

Nu har vi gjort det enklare för 
dig att betala din medlemsav-
gift eller skicka en gåva. Med 
hjälp av Swish-appen i din 
mobiltelefon kan du snabbt 
göra en överföring. 
 
Skicka ditt bidrag till Jagriti 
Viharas Vänner på nummer  
123 342 10 54. 
 
Självklart kan du fortfarande 
också använda vårt bankgiro 
nummer 5649-3034. 

Insatser från JVV:s medlemmar gjorde att vi kunde skicka en större summa peng-
ar som stöd för insatser för epidemins följdeffekter. I ett Nyhetsbrev från JV 
uttryckte man sin tacksamhet med orden »ert stöd gav vingar till vår dröm«. Med 
detta ekonomiska stöd kunde man arvodera män som blivit arbetslösa på grund 
av epidemin för att utföra nödvändiga reparationsinsatser på centret.

»Ert stöd gav vingar till vår dröm«


