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Symaskiner, värme, byrådsval och pandemi
Utdrag ur senaste nyhetsbrevet från Jagriti Vihara
Projektet »Försörjningsutveckling
för kvinnor«
Vi är glada att kunna informera er om
att den första fasen av sömnadsprojektarbetet har startats på centret.
Maskiner och utbildningsmaterial har
kommit till Jagriti Vihara. Lucy har utarbetat en lista över praktikanter och
delat in dem i grupper för att göra kursen bra och hanterbar. Varje grupp
kommer att få träning enligt ett träningsschema. Såväl personal som byborna är glada över att de kan få utbilning
»vid sin tröskel«.

Annan inkomstkälla för
Jagriti Vihara
Detta är en mycket viktig fråga för
oss. Vi diskuterar nu detta. Vi försöker
hitta sätt att få till vissa statliga projekt,
om det byråkratiska systemet tillåter oss
att göra det. Det finns många idéer på
gång som ska diskuteras vid Jagriti

Viharas styrelsemöte. Vi håller er uppdaterade.
Vi tackar JVV för att ha stöttat oss
under de senaste fem decennierna. Det
visar styrkan i vår vänskap och tilliten
till varandra. Vi hoppas att vårt samarbete kommer att fortsätta i många år
framöver.

vecka. Det är mycket svårt att uppfylla
folkets behov även på landsbygden.
Priserna på petroleumprodukter ökar
dagligen. Ris, dal, grönsaker, matolja
etc. är nu mycket dyra. Experter säger
att detta beror på kriget mellan
Ryssland och Ukraina. Låt oss hoppas
att kriget snart tar slut.

Brännande varma dagar

Panchayat-val

Sommaren har kommit. Temperaturen
ökar för varje dag. Över 41 grader
varmt i Ranchi. Det är svårt att gå ut vid
middagstid. Skolor och högskolor är
öppna till kl. 10:30. Examensprov för
klass 10 och 12 pågår. Eleverna har fått
rådet att dricka mycket vatten för inte
bli uttorkade. Från andra veckan i maj
kommer alla utbildningscentra att vara
stängda för sommarlov i en månad.

Jharkhands valkommission har meddelat att det ska hållas Panchayat-val
(byrådsval) i Jharkhand 14 – 27 maj 2022
under fyra perioder i olika distrikt.
Valen till byråden kommer att hållas i
53 480 vallokaler över alla delstaterna. Det är mycket viktigt att administrationen kan organisera ett fritt och korrekt val i delstaten.
Folket i Jharkhand kommer att lägga
sina röster för att välja sina representanter i byråden. Valkampanjen pågår.

Stigande priser
Priserna på viktiga råvaror stiger varje

Pandemisituationen
Situationen för pandemin i Jharkhand
är normal. Få fall har registrerats. Men
på grund av ökningen av antalet fall i
Delhi och andra stater är regeringen nu
vaksam på situationen och föreslår
människor att använda mask som försiktighetsåtgärd.

Strömförsörjningen

Saloni och Lucy prövar de nya symaskinerna. Foto: Rajesh Prashant.

Bristen på kol till kraftverken har gjort
att elproduktionen reducerats till ett
minimum, och som ett resultat av detta
får vi bara några timmars ström varje
dag. Vi är fortfarande i hög grad beroende av kolet för elproduktion.
Regeringen fokuserar nu på att producera solenergi i stor skala i Indien.
Hoppas att vi en dag kommer att ha
oavbruten sol/grön strömförsörjning i
Indien.
Jagriti Vihara, april 2022
Rajesh
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Sushil berättar, del VII

FEST
I BYN
Namaste
. I två medlemsbrev har jag berättat 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 slutet på historien.
Vi kan konstatera att Jayajis beslut fick
en stor inverkan på samhället. I det här
fallet förstod CCL att Jagriti Viharas
plan för att lösa problemet var helt rätt
och kunde bidra till att lösa problem
även på andra områden. Efter långa diskussioner med de drabbade människorna, under vägledning av Jayaji, utarbetade vi en handlingsplan för rehabilitering. CCL och Jagriti Vihara undertecknade ett samförståndsavtal. Detta blev
grunden för att genomföra arbetet för
de människor som drabbats av gruvprojektet.
Detta var en vändpunkt. Vändpunkt
i den meningen att den mikroplan som
utarbetats och framgångsrikt införts av
Jagriti Vihara, uppskattades av Coal
India, som meddelade att planen skulle
införas i hela kolfältsområdet i Indien.
Det var verkligen en bedrift, och Jayaji
var mycket nöjd med att se engage-

manget hos Jagriti Viharas volontärer.
Från 1995 till 2000 har byinvånarna
startat en skola, där Jagriti Vihara ordnade med en bra lärare, Gopalji, samt
ett primärvårdscenter som en läkare
besöker regelbundet för hälsokontroll. Jagriti Vihara startade även
självhjälpsgrupper i sömnad, vävning
och tillverkning av mattor för att generera inkomster till kvinnor.
Nu var människorna glada och nöjda
i den »nybyggda« byn och tacksamma
mot Jagriti Vihara och Jayaji. CCLchefer kom till Jagriti Vihara och bad
Jayaji att hjälpa dem under ytterligare
två år. Jayaji svarade: »Du är chef, det är
inte jag. Du kan lämna byn, det gör inte
jag. Jag jobbade för byborna, inte för
dig. Och slutligen när din policy blir fel
kommer jag att kämpa mot den.«
Senare under 2002 satte man upp en
staty av Birsa Munda i Birsanagar och

Det här är sjunde och sista delen av
Sushil Tiwarys berättelser om Jaya.
Samtliga finns numera publicerade i
skriften »Jaya – liv och lära«.

Jagriti Vihara organiserar, tillsammans
med byborna, en ceremoni där varje
år. Volontärerna från Sverige, Inger och
Anders Dejke, deltog som hedersgäster
under många år vid detta speciella
tillfälle den 15 november varje år.
Nu har ceremonin kring statyn
omvandlats till en stor mässa där människor från många byar kommer för att
delta och sätta blommor på Birsa
Munda-statyn för fred, kärlek och för
samarbete.
En sak till, Jayaji var alltid emot att
dricka alkohol. Han var mycket klok
och föreslog att folket skulle svära en ed
på att inte konsumera alkohol, eftersom
det påverkar familjens hälsa och ekonomi. Det händer nu att hundratals människor kommer till Birsa Munda-statyn
den 15 november klädda i endast ett
vitt tygskynke och kroppsmålade med
vita streck. De svär eden där nära
statyn.
Jag vill säga, i slutet av den här historien, att Jayaji var ett geni och en stor
personlighet. Ett exempel är att han
just vid detta tillfälle fick folk att svära
en ed på att inte dricka alkohol längre.
Jag har haft möjlighet att arbeta nära
den här nya byn Birsanagar och lärt mig
mycket av Jayaji. Denna by är ett
exempel på Jagriti Viharas sociala
arbete. Behovet av sådant arbete kommer alltid att finnas kvar. Så Jagriti
Vihara med sina erfarenheter är ett viktigt center också i framtiden.
Sushil Tiwary
Översättning: Per Nordqvist

Fest i Birsanagar. Byborna samlas på det
stora torget med statyn av Birsa Munda. I
bakgrunden, försedda med vimpelprydda
käppar, syns människorna som kommit för
att lova nykterhet. Foto: Anders Dejke.
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Minnet av en dag
på Svalornas kontor

Olas Friholt bidrog med en dikt, när
Jagriti Viharas Vänner firade 50 år

Ursprungsbefolkningen vet av erfarenhet hur husen ska byggas
för att klara klimatet. Lägg särskilt märke till takkonstruktionen.
Bilden från byn Putritola. Foto: Anders Dejke.

Ibland kommer det lite oväntade
mejl i JVV-boxen.
Ett av dessa var från Ove Olstad, som
varit lärare vid Mora folkhögskola och
träffade Jaya redan på 1960-talet, när
han gick en kurs där efter studierna i
Norge. De två har sedan hållit kontakt
fram till 2017. Ove har också besökt
Jagriti Vihara och då tagit en rad fina
fotografier. Han skrev att han nu på
ålderns höst tycker att dessa är i bättre
förvar hos JVV. Så en vacker dag landade de i min brevlåda.
Stort tack, Ove!

En dag år nittonhundrasjuttitre
var första gången nånsin jag fick se
den Jaya som vi alla känner till
som samhällsfilosof och mer därtill.
Den dagen kom han med sin vän Bengt Kjellman,
en fin person. Ni vet: en verkligt snäll man.
Det var på Svalornas kontor i Lund
vi möttes till vår allra första stund
till rådslag om ett länge drömt projekt.
På bordet breddes ut ett flott prospekt
till byggande av statligt centrumhus,
en klassisk långsträckt byggnad, ren och ljus.
Den hade ritats av en arkitekt
med namnet Biswas. Jag blev rätt förskräckt.
Ett drag av kolonialism fanns där,
som färdiglagad utvecklingsaffär.
Och priset var i paritet med detta.
Jag sa att detta inte är det rätta.
Nej, låt oss börja med att träffa folk
och samtala om läget, bli en tolk
av deras djupare behov att ana
vad deras framtidshopp kan få för bana.
Så blev det samtal under banyanträdet.
Och resten vet vi. Slut på detta kvädet
går i ursprungsfolkens byggnadsstil
och annat genialt, i en stabil
och filosofisk cirkel som blev sluten
och ännu inte blivit bruten.
Det sägs: En organisation förgår
med grundar’ns död. Men JVV består!
hälsar en som var med

Ove och Bjarne

Flickinternatet. Den första byggnaden på
Jagriti Vihara. Skylten visar att det är
entrén till centret. Foto: Ove Olstad.

I samma veva kom det en stor gåva till
vårt bankkonto från Danmark. Det har
hänt förut och avsändaren heter Bjarne
Myrup. När jag skrev och tackade frågade jag varför han – som ende dansk –
valt att vara medlem i JVV. Svaret blev
att han träffat Jaya på JV redan 1981
och fascinerats av hans personlighet
och insatser. Därför har han under
många år stött JVV. Nu skulle han leta
fram sin dagbok från 1981 och skriva
ner sina intryck från besöket. Vi ser
fram mot detta.
Stort tack, Bjarne!
Per N
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Bönderna vann kampen mot staten

Januari 2022. Tiotusentals traktorer med bönder på väg till Delhi för att protestera mot
Modis lantbrukslagar.

I

Indien sysselsätter jordbruket mer
än hälften av befolkningen, kanske
2/3. Ofta har bönderna svåra förhållanden. En självmordsvåg bland bönder
är ett nationellt problem, för att inte
säga en katastrof. Sedan 1995 har näs-

tan 300 000 bönder tagit livet av sig.
Vanligen för att de inte kunnat betala
tillbaka lån.
I augusti 2020 började protester i
några av Indiens viktigaste jordbruksregioner mot tre nya jordbrukslagar, som

premiärminister Modi proklamerat. De
gällde att ta bort spärrar mot spekulation och hamstring, eliminera offentliga
spannmålscentraler som tidigare köpt
delar av skörden och upphöra med att
garantera lägstapriser för grödor. En lång
rad bondeorganisationer kom till slutsatsen att de här nya lagarna skulle
gynna mulitnationella företag och andra
spannmålsuppköpare på små och
medelstora bönders bekostnad.
En ickevåldsmarch i Gandhis anda
startade. Konvojer med traktorer,
oxkärror och bondfamiljer till fots satte
av mot huvudstaden och slog läger i
Delhis förstäder. Det började i Punjab,
men många delstaters bönder anslöt sig.
Vad sägs om en storlek på hundratusentals personer i lägret? I en generalstrejk 26 november 2020 deltog 250
miljoner bönder och arbetare i protest
mot en jordbruks- och en arbetsrättsreform. För drygt ett år sedan lyckades en
bondeorganisation mobilisera 200 000
traktorer som blockerade vägar.
Så äntligen, i januari 2022, drogs Modis
lagförslag tillbaka. Seger! Man menar att
det här kan vara världshistoriens största
proteströrelse som nått framgång.
Inger Dejke

Jaya – liv och lära
JVV har nu ett helt litet »bibliotek«
med skrifter om Jagriti Vihara. Skaffa
dem alla medan det finns exemplar
kvar! Den senaste i raden är helt ny,
Jaya – liv och lära.
När Jaya gått bort så sorgligt i oktober 2018, kände läraren Sushil Tiwary
direkt att han måste skriva ner vad hans
guru Jayaji lärt honom, innan det föll i
glömska. Det ledde till en rad historier
om hur Jaya handskades med svåra
situationer, som människor kom till
Jagriti Vihara och berättade om. Sushil
skrev förstås på hindi. Detta är upprinnelsen till den nya skriften. Sedan har
han översatt texten till engelska och
vidare har texterna tolkats till svenska.
Skriften ger en spännande insyn i ett
annat samhälle än det svenska och med
andra utmaningar än vi står inför. Den
visar tydligt vilken stor betydelse Jagriti
Vihara haft som centrum för utveckling

och hävdande av mänskliga rättigheter
för ursprungsfolket, adivasi. Den ger
delar av Jayas biografi. Han var förvisso
en guru att vända sig till, och hans sätt
att ta itu med problem och orättvisor
manar till efterföljd.
Jaya fick en gång frågan: Vad är drivkraften för att skaffa sig kunskap?
Han svarade som vanligt så att man
fick tänka själv:
En professor i Tyskland säger:
»Människans törst efter kunskap beror
på hennes nyfikenhet.«
En professor i Ryssland säger:
»Törsten efter kunskap beror på att vi
vill lära oss vetenskap och teknologi för
att få ett bättre liv.«
En professor i Oxford, som arbetar
med filosofi och religion, säger:
»Människan strävar efter kunskap för att
bli god.«

Jaya – liv och lära,
56 sidor, sammanställd av
Inger Dejke, Sushil Tiwary,
Per Nordqvist och Anders Dejke.
Beställ av Per Nordqvist.
Pris 60 kr + porto 40 kr.
Betala med swish 123 342 10 54
eller bankgiro 5649-3034.
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Femtionde årsmötet
För 50:e gången – ordförandeklubban
går i bordet vid JVV:s årsmöte! Denna
gång är det jag som håller i den, men
det har jag bara gjort ett tiotal gånger. Första gången det hände var det
Bengt Kjellman som gjorde det och
sedan har det upprepats år efter år.
Det känns högtidligt att få öppna ett
årsmöte och tänka på att vi fortsatt
vårt engagemang för en utsatt grupp
människor långt borta i Indien även
det gångna året!
Ett 20-tal medlemmar fanns på
plats på Ljungskile folkhögskola och
fick där ta del av den berättelse som
redogjorde för aktiviteterna under år
2021, som även det präglats av
Coronapandemin såväl i Indien som
här i Sverige. Jagriti Viharas personal
har hållit sig frisk och på olika sätt
agerat ute i byarna. Mot slutet av året

Som alltid vid årsmöten fanns det en
utställning med föremål från byarna.

initierades också ett nytt sömnadsprojekt. Årsmötet konstaterade också att
JVV:s ekonomi är god och hela styrelsen omvaldes på ytterligare ett år.
Efter att årsmötet avslutats vidtog
ett 50-årsfirande. Vid detta framförde
förre ordföranden Ola Friholt en egen
formulerad hyllningsdikt, som handlar
om tiden då Jagriti Vihara »föddes«.
JVV:s styrelsemedlem Pernilla Sjövall
förgyllde firandet med musik tillsammans med Daniel Stridh. 50-års-firandet avslutades med att styrelsens
Inger Dejke presenterade en helt ny
skrift om Jaya – hans liv och lära. Som
vanligt vid en bokrelease fanns lite
dryck med tilltugg vid det efterföljande minglet – denna gång med indisk
prägel.
Efter en god indisk lunch strömmade publik till för att lyssna på

Föreningens förste ordförande
Bengt Kjellman.

Pradyumna Kumar Mahanandia, kallad Pikej och hans fru Lotta från Borås.
De träffades av en tillfällighet i New
Delhi när de var unga. De blev förälskade i varandra och Pikej lovade att
komma till henne i Borås. Det gjorde
han också – via cykel! Han är en mycket god berättare och intressant att
lyssna på och inte minst att få veta om
hans uppväxt i Orissa, där det finns
många likheter med situationen runt
Jagriti Vihara.
50-årsfirandet är slut, men nu ser vi
med spänning fram mot ett nytt verksamhetsår i samverkan med Jagriti
Vihara!
Styrelsen vill också genom mig
önska alla er medlemmar en riktigt
skön sommar!
Per Nordqvist

Föreningens nuvarande ordförande
Per Nordqvist.

ÅRSAVGIFT
• 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
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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.

Glöm inte skriva ditt namn

www.jvv.se

Ansvariga för Medlemsbrevet är
Inger Dejke och Anders Dejke

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

