
 

1 
 

                  JAGRITI VIHARAS VÄNNER 

             VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

 

Vi kan lägga ännu ett verksamhetsår bakom oss – Jagriti Viharas Vänners (JVV) 49:e. Även detta år 

har präglats av Covid-19-pandemins härjningar. En sak som detta gjort oss uppmärksammade på är 

hur liten vår planet är. När något händer på en avlägsen ort kan det få stora konsekvenser på helt 

andra delar av klotet.  

Det är också själva grundidén med vår förening. Små ekonomiska och andra insatser här i Sverige får 

stora konsekvenser för hundratals av oss okända familjer flera tidszoner härifrån. Men då strävar vi 

inte efter omfattande regler och restriktioner utan fokus ligger i stället på möjligheterna. 

 

När de indiska restriktionerna gjorde att Jagriti Vihara måste stänga sina portar fann man andra vägar 

för att fullfölja sin mission bland adivasifolket runt campus. Om detta och de ansträngningar vi i 

vänföreningen gjort under året kan ni läsa i denna årsberättelse. För även om restriktionerna 

förhindrat fysiska möten och utbyten så har vi haft en kontinuerlig kontakt även under detta år. 

 

VERKSAMHETEN I INDIEN 

Corona -19-pandemin drabbade Indien mycket hårt. I ett mail från Indien under maj månad fick vi      

t ex besked om att man inom det senaste dygnet registrerat 400.000 nya fall och ca 3.000 dödsfall     

– och mörkertalet är stort. Lyckligtvis drabbades ingen av de personer som vi närmast samarbetar 

med på JV av Coronaviruset under året. Däremot hade man att anpassa sig till de mycket stora 

restriktioner som den indiska staten införde under slutet av 2020 och början av år 2021. Trots detta 

har man gjort stora insatser för befolkningen i byarna. 

Coronaprojekt 

Som vi berättade om i förra verksamhetsberättelsen bidrog insatser från JVV:s medlemmar till att vi 

kunde skicka en större summa pengar 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. 

Väl så viktigt var kontakterna med byarna i form av informationsinsatser i områden utan 

internettillgång om t ex smittorisker, hälsokontroller, utdelandet av torrmat, varma kläder och filtar 

till fattiga och behövande människor i regionen, liksom också käppar och kryckor till dem som 

behövde det. JVV har samarbetat med andra ideella organisationer för dessa coronarelaterade 

insatser och på så sätt nått mer än 500 fattiga familjer med förnödenheter av olika slag. En stor 

hälsokontroll genomfördes också på JV:s sjukstuga då ca 200 personer besökte platsen.  

Nytt kvinnoprojekt 

I samband med att man trots allt varit mycket ute i byarna under året har man också passat på att 

undersöka vilka utbildningsbehov människorna vill lyfta fram just nu. Som en effekt av detta fick JVV 

mot slutet av året ett önskemål om ekonomiskt stöd för ett nytt projekt. Så här såg deras projekt-

beskrivning ut:  
 

”Vi prioriterar just nu kvinnors egenmakt genom att bilda självhjälpsgrupper och ordna utbildning i 

sömnad. Projektet riktar sig till kvinnor i mycket fattiga familjer. Målet är att stärka kvinnorna socialt 

och ekonomiskt, hjälpa dem att stå på egna ben och bidra med inkomster till familjen, men också att 
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inspirera dem att medverka i samhällsutvecklingen. Det kommer att bildas 6 grupper med 10 kvinnor 

i varje grupp som utbildar sig i sömnad under 8 månader. Jagriti Vihara kommer att anställa 

kvalificerade och erfarna hand ledare för ut bildningen. Material som krävs kommer att anskaffas och 

tillhandahållas av Jagriti Vihara. Utbildningens fokus kommer att ligga på design, mätning, skärning 

och sömnad. Inriktningen blir på olika typer av kläder för såväl barn som män och kvinnor, men även 

föremål som väskor etc. Dessutom innefattar utbildningen marknadsföring, provtagning och 

kvalitetskontroll. En viktig del är också hur man organiserar och sköter självhjälpsgrupper. Under 

projektet kommer det att ordnas samlingar där man behandlar sociala frågor, gräsrotsdemokrati, 

mänskliga rättigheter, flickors utbildning, hälsa, hygien med mera”. 

Vi ansåg detta ligga helt i linje med det idéprogram styrelsen arbetat utifrån och gav klartecken. 
Samtidigt berättade vi om detta i årets sista Medlemsbrev och fick ett fantastiskt gehör, som innebar 
att vi i slutet av december kunde skicka över 50.000 kronor till detta sömnadsprojekt, som just då 
startat upp i JV:s regi. Vi ser med spänning fram mot projektets utveckling under år 2022! 
 
Bankförbindelser 
Samtidigt som behovet av utländskt stöd varit stort, innebar året stora påfrestningar för JV på grund 
av de nya regler som indiska staten under året infört för att kontrollera inflödet av ekonomiska 
bidrag till ”Non Gouvermental Organizations (NGO). Man måste öppna ett speciellt konto på 
centralbanken i New Delhi och även ett nytt i Ranchi som enbart kan användas för specificerade 
donationsändamål. Rajesh har berättat att han under sex månader levererat 200 sidor med texter för 
att till slut få till stånd dessa konton. Effekten var att JV inte kunnat erhålla några som helst utländska 
bidrag under hela det första halvåret 2021. 
Även JVV drabbades av detta då vår bank också krävde in dokumentation för att fastställa att vi inte 
förde över ”svarta pengar” till Indien. Innan allt var klart hade man hunnit hota med att stänga ner 
vårt bankkonto! 

 
Internationella kontakter 
Under året har vi fortsatt att informera våra JV-vänner i Norge och USA genom att förse dem med 
våra Nyhetsbrev. Detta har uppskattats mycket och ledde bland annat till att ordföranden i JVV 
inbjöds att delta i ett digitalt månadsmöte med gruppen kring Hospital for Hope (HfH) den 19 
februari. Där kunde han berätta om JVV i Sverige och få senaste nytt om det amerikanska 
engagemanget för Jagriti Vihara. Bland annat deltog en indisk kvinna från Bombay som HfH anlitat för 
att spela in en ny informationsvideo om JV. Vi vet idag att projektet lagts på is på grund av pandemin. 
Däremot har vi fått veta att man haft en ”insamlingsgala” i USA som gett ca 50.000 US-dollar som ett 
stöd till insatser för att förhindra Coronavirusets spridning i JV-området. 
 
 

VERKSAMHETEN I SVERIGE 

Medlemmar 

Antalet registrerade medlemmar var vid årsskiftet 294 personer, vilket är ett närmast oförändrat 

antal jämfört med det föregående året. Andelen som betalt medlemsavgift för 2021 var så hög som 

84 % (246 personer), vilket ju inte är en självklarhet bland ideella föreningar idag. Rikstäckningen är 

fortfarande stor med många medlemmar såväl i Skåne som i Norrbotten! 

    

Gåvor och bidrag 

   Många medlemmar har, vid sidan om medlemsavgiften, under året också skänkt större eller mindre 

   belopp till vårt gemensamma projekt Jagriti Vihara. Här kan nämnas gåvor i samband med 

   högtidsdagar eller som minne av avlidna. Två insatser, vid sidan om satsningen på Sömnadsprojektet,  



 

3 
 

   vill vi speciellt lyfta fram i denna årsberättelse. Dels gäller det gåvor från ett 75-tal personer till  

   minne av en vän och JVV-medlem i, dels ett större bidrag på från en mycket engagerad  medlem.  

   En annan medlem har fortsatt att varje månad avsätta 1000 kronor till vårt gemensamma arbete.  

   Fredsrörelsen på Orust har även i år skickat en stor gåva till JVV. Tillsammans har detta inneburit 

   att JVV under år 2021, förutom medlemsavgifter, samlat in drygt 100.000 kronor samt ytterligare  

   drygt 55.000 kronor öronmärkta till Sömnadsprojektet. Dessa medel har i förlängningen kommit  

   Jagriti Vihara till del.     

   Alla som bidragit med gåvor på 500:- eller mer har fått personliga tackbrev, som utformats av Inger 

   Dejke. Ofta har de kombinerats med ett exemplar av vår fina Informationsskrift. Dessutom har alla 

   som bidragit till stöd för symaskinsinköp fått ett speciellt designat tackkort. 

 

   Styrelsen vill uttrycka sitt varma tack för allt ekonomiskt stöd, som vi under året sett till att komma  

   till användning för Jagriti Vihara! Slutsummeringen visar ett positivt resultat för år 2021 på drygt  

   15.000 kronor. Den ekonomiska redovisningen i övrigt redovisas separat under årsmötet.    

    

   Informationsarbetet 

   Fortfarande är våra Medlemsbrev den viktigaste kontaktytan till våra ca 300 medlemmar. Även  

   under detta år har vi kunnat skicka ut fyra väldesignade nummer. Vi gläder oss i år speciellt åt att vår  

   indiske vän Sushil Komar har bidragit med anekdoter från hans mångåriga samarbeten med Jaya, så 

   länge han levde. Det påminner oss alla om de grundvärderingar som alltid funnits och fortfarande 

   finns i insatserna på och runt Jagriti Vihara. 

   I detta sammanhang kan nämnas att man även i år, på årsdagen av Jayas död, samlades till en  

   minnesceremoni vid den speciella plats på Jagriti Vihara som byggts upp till minnet av honom. 

 

   Vi ser också med tacksamhet på att flera medlemmar väljer att ta emot Medlemsbrevet digitalt, 

   vilket ju innebär minskade kostnader för JVV. Höjningen av portot har inneburit att portokostnaderna  

   för fyra Medlemsbrev i stort sett motsvarar en medlemsavgift på 50 kronor. Årsmötet beslutade 

   därför att höja den lägsta medlemsavgiften till 100 kronor. 

 

   Förutom informationsskriften har Medlemsbreven och annat tryckt material producerats med hjälp  

   av en kopiator, som vi fått tillgång till på Ljungskile folkhögskola. För att stadga upp samarbetet med  

   folkhögskolan finns ett samarbetsavtal som klargör respektive parters ansvar och rättigheter. På JVVs 

   ansvar ligger bland annat att vid lämpliga tillfällen informera anställda och studerande om vår  

   verksamhet. Affisch och aktuellt informationsbrev finns kontinuerligt uppsatta på två av skolans  

   anslagstavlor, men några fysiska träffar har inte kunnat genomföras detta andra pandemiår 2021.  

   Däremot har vi i samtal med skolans nya rektor förberett en sådan träff före årsmötet 2022. 

 

   Allt mer av samhällets information distribueras numera digitalt. På grund av det är vi tacksamma  

   över att ha en så fin och uppdaterad hemsida ”www.jvv.se” med Anders Dejke som webmaster. Där  

   finns inte bara aktuell information utan även äldre material arkiverat.  

   Ännu har inte bredbanden nått fram till Jagriti Vihara eller till innevånarna i byarna runt om. Men i de  

   större städerna finns de. Det gjorde det möjligt för Rajesh och Sushil att delta i ett samtal med  

   styrelsemedlemmar via den digitala plattformen MEET den 12 juni. I avsaknad av fysiska möten blev 

   det ett bra kompletterande samtal kring den aktuella situationen i våra Corona-drabbade länder. Det 

   gav mersmak varför vi inbjöd till en motsvarande aktivitet i samband med föreningens årsmöte. 
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  Under våren fick Inger och Anders Dejke möjlighet att hålla ett digitalt föredrag om JV och JVV, vilket  

  resulterade i flera nya medlemmar. Vår informationsfolder har också uppdaterats under året. 

 

     Styrelsearbete och årsmöte 

     Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden, varav alla utom det konstituerande  

     sammanträdet, har genomförts digitalt och med hög närvaro. 

 

     Enligt föreningens stadgar ska årsmötet hållas senast under mars månad. På grund av de pandemi-  

     restriktioner som gällde vid den tiden beslutade styrelsen att flytta fram mötet till den 11 september.  

     Ett 20-tal medlemmar var närvarande vid mötet som ägde rum på Ljungskile folkhögskola. Som  

     nämnts ovan användes en del av tiden till ett digitalt samtal med ledarna för Jagriti Vihara, Rajesh 

     Prashant och Sushil Komar som fanns vid datorer i sina respektive hem i Ranchi, Jharkand, Indien.  

     Inslaget var uppskattat av deltagarna – och av våra indiska vänner.  

 

     Vid årsmötet valdes nedanstående styrelse som därefter konstituerades enligt följande: 

     Ordförande   Per Nordqvist 

     Sekreterare   Helena Nord 

     Kassör   Lena Nyström 

     Ledamöter   Inger Dejke, Ove Gustafsson, Kajsa Perneman, Pernilla Sjövall 

     Ersättare   Markku Nykänen, Jennie Majberger Wiedel 

     Till revisorer valdes Gunnar Henning och Nils Carlsson och till ersättare för revisorerna valdes Kristina  

     Morgardt Ryberg. Till valberedning valdes Jan-Erik Perneman. En plats i valberedningen förblev 

     vakant. 

 

  AVSLUTNING 

  Vi är många som de senaste åren inpå kroppen fått känna av vad avsaknad av fysisk kontakt med våra 

  närmaste, vänner och bekanta inneburit. Visst kan man hålla en vänskap levande genom text- 

  meddelanden och digitala videofilmer, men inget går upp mot ett möte i verkligheten med alla de  

  ytterligare signaler om gemenskap de medför. Därför är vårt fortsatta hopp inför det kommande året  

  att vänskapen med Jagriti Vihara och förståelsen för våra respektive arbetsinsatser ska resultera i att 

  någon/några återigen kan besöka centrat och/eller att vi får besök från Indien här i Sverige. 

  För att klara vårt uppdrag hoppas vi också på att den uthållighet och det engagemang som  

  medlemmarna visat i form av i första hand ekonomiska bidrag, men även på andra sätt, ska bestå. Det 

  är förutsättningen för att det ska bli möjligt för Jagriti Viharas personal att fortsätta sina  

  ansträngningar att skapa drägligare livsvillkor för utsatta människor i den kanske fattigaste av Indiens 

  alla delstater. 

 

  Ljungskile 2022-01-29 

 

 

 Inger Dejke Ove Gustafsson         Jennie Majberger Wiedel         Helena Nord             Per Nordqvist 
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