
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. 

Det område där Jagriti Vihara är aktivt är relativt rikt på skog. Den ger ovärderliga inkomster till 

miljontals människor 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 Development gjorde människorna 

medvetna om sina naturresurser och vikten av att agera kollektivt för att skydda samt öka 

skogsområdena. 

 

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 flickor och pojkar från Jharkhand till 

storstäder, 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 

möjligheter till sysselsättning utanför deras dörr, skulle de inte ge sig iväg. I mötena med bybor och 

volontärer diskuterar vi problemen och försöker göra dem medvetna om dessa, så att ungdomarna 

inte blir offer. 

 

Pandemin i Indien är under kontroll även om Omicron-varianterna sprider sig mycket snabbt i några 

av delstaterna. Den intensiva vaccinationskampanjen har spelat en mycket viktig roll för att 

kontrollera spridningen av covid-virus i samhället. Nära 95 % av befolkningen har vaccinerats med 

engångsdos och cirka 78 % har fått full dos vaccin. Jagriti Vihara är också med och skapar 

medvetenhet i samhället om förhållningssätt, och folk är mer medvetna än tidigare om lämpligt 

Covid- beteende. 

 

Om Covid -19 orsakat förödelse på hälsofronten, har inflationen och den därav följande 

prishöjningen på viktiga råvaror gett ett dubbelt slag för gemene man. Under det senaste året har 

priserna 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 prishöjningen. 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. 

Förutom dessa stora penseldrag skriver man om vad som händer på Jagriti Vihara: 

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 utbildningscenter för 

detta projekt. Lucy (en av ledarna på Jagriti Vihara) förbereder en lista över kvinnor som kommer att 

få utbildningen. Symaskinerna leveraras inom ett par dagar och sedan startar vi den första fasen av 

utbildningsprogrammet. 

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 tandläkare just 

från Jagriti Vihara. Vi är glada att hon trots alla svårigheter lyckades slutföra sina studier. Det är en 

stor bedrift för en adivasi-flicka! 

Den 5 januari organiserade vi en ”medical camp” i byn Birhor. Cirka 50 män, kvinnor och barn 

undersöktes och fick medicinsk rådgivning och mediciner. Vi delade också ut matvaror till 40 fattiga 

och behövande familjer.  


