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Jagriti Viharas Vänner

Jag snubblade över ett citat av 
Abraham Lincoln: De saker jag vill 
känna till finns i böcker; min bästa vän är 
den person som ger mig en bok jag inte läst. 

Mina tankar gick då till Jagriti 
Viharas Vänner. Hur har vänskapen 
mellan människor på så långt avstånd 
kunnat bevaras under så många år? 
Kanske har det att göra med det fak-
tum, att då vi »umgås« med människor i 
en ursprungsbefolkning så långt från vår 
egen vardag, känns det som att vi får 
tillgång till en ny bok – en ny exklusiv 
sida av livet? 

Men för 50 år sedan var allt så  
annor lunda. Att resa till Indien var ett 
stort företag, väl framme var vägarna 
dåliga, telefon- och postförbindelserna 
usla såväl inom som utom landet, elen 
närmast obefintlig och vatten fick man 
gräva fram. Det var få som kunde ett 
annat språk än sitt eget modersmål. Då 
var besök och rapporter spännande – 
som en bok jag inte läst tidigare. 

Men idag är tillvaron så förändrad. 
Jaya besökte ofta Sverige för att träffa 
oss svenska vänner.  

Nu kan vi se våra indiska vänner 
direkt via nätkameror. Det kunde ta 
veckor för ett nyhetsbrev att ta sig till 
Sverige. Idag tar det sekunder att skicka 
ett mejl. Vi kan snabbt googla efter all 
information vi vill ha om Indien. Är 
»boken« inte lika intressant längre? Jo, 
tydligen – för JVV består! 

I de senaste elektroniskt överförda 
rapporterna från Indien kan vi läsa: 

 
+ Många seminarier i byarna för att 
påminna människorna om vikten av att 
vara stolta över och att be vara sin kul-
turella identitet och sina traditioner i 
ett samhälle som förändras snabbt. 

 
+ Ett stormöte på JV, 29 januari 2023, 
med 55 män och kvinnor som samlats 

Många bybor kom till Jagriti Vihara för att 
samtala om centrets framtid.

Vävaren Jaria från Dumaro talar.

Jaya hedras.

Numera reser sig även kvinnor och talar 
offentligt.

Sushil stående, längst till höger Rajesh.forts. nästa sida

Boken du inte läst
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När Rajesh berättar 
om samlingen på 

Jagriti Vihara under trä-
det nära köket i slutet 
av januari, nämner han 
särskilt Mrs Putul Devi, 
president för byrådet i 
Lapra. Henne blev vi 
bekanta med, när vi 
läste Erni Friholts skrift 
om möten med kvinnor 
i Jharkhand, 2012, som 
har titeln »Vi ska vinna 
det här«.  

Då var Putul Devi 
nyvald mukhia (presi-
dent) för byrådet, och 
tydligen har hon fortsatt 
förtroende att inneha 
den ledande rollen. Då 
var hon 30, kanske 35 
år, nu alltså i 40-
årsåldern. Hennes in -
tresse för politik började 
i kvinnogruppen, en av 

Jagriti Vihara inspirerad självhjälps-
grupp, som hon var medlem i. Där lärde 
hon sig att också kvinnor kan ha makt 
och hon blev mer och mer intresserad 
av kvinnors rättigheter.  

Jagriti Vihara inbjöd de kvinnliga 
presidenterna i området till ett semi-
narium där Putul Devi  insåg hur viktigt 
det är att hålla ihop.  

Tre frågor som hon lovade ta itu med 
var: pension till de gamla, reparerade 
vägar och elektricitet i byarna. Att 
vägarna har blivit mycket bättre är fullt 
klart. Att det lyser i husen på kvällarna 
syns också. Hur det är med pensionen 
är inte lika synligt för oss besökare. Men 
hoppas Putul Devi lyckats. 

Inger Dejke 
 
 

Läs om Putul Devi i skriften Erni Friholt: 
Vi ska vinna det här – möten med kvin-

nor i Jharkhand.  
Finns att beställa på JVV:s hemsida, 
www.jvv.se 

för att samtala om Jagriti Viharas roll 
nu och i framtiden för folket i byarna i 
omgivningen. 
 
+ Solcellsproblem som håller på att 
lösas för att kunna ge campus en jämn 
elförsörjning. 
 
+ Framtidsplaner för campus i form av 
barnskola, sömnads- och vävkurser, 
utbildning för självhjälpsgrupper, åter -
start av centrum för adivasikulturella 
frågor med mera. 
 
Det är inte den svenska föreningen som 
kan och ska göra detta, men vi kan ge 
ett vänskapligt stöd. Men en vänskaps-
relation är dubbelriktad. Som JVV-
medlem blir du uppskattad för att du 
bidragit till att det finns nya trampsy-
maskiner, varma filtar men framför allt 
för att du, via JV, påverkat hundratals 
människors – inte minst kvinnors och 
barns – livsvillkor till det bättre. 

Det är de nya »böcker« som kvinnor, 
män och barn från Adivasibefolkningen 
i Jharkhand inte läst tidigare men fått 
och får på grund av dig som vän till 
arbetet på Jagriti Vihara!  

 Per Nordqvist 
 
 

Bilderna är tagna på mötet på JV, januari 
2023. Foto: Rajesh Prashant och Sushil 
Tiwary 
 

Putul Devi

Putul Devi 2011. Bilden från skriften »Vi ska vinna det här«. Foto: Erni Friholt.

Det värsta åskvädret jag kommer ihåg 
var för ett antal år sedan, när vi satt och 
åt lunch på Jagriti Viharas matsals plat-
ta tak. På en minut mörknade himlen 
över oss och det blixtrade och dånade 
oavbrutet. Regnet öste ner och vi hann 
inte ta bättre skydd än det lilla betong-
taket över matbordet. Ett träd fälldes 
mot tvättrummets tak. Det var som om 
artillerikrig hade brutit ut. »Kriget« var 
intensivt, men slutade också tvärt. 
Efteråt hittade vi flera fallna träd på 
området. 

Det var den gången, men monsunen 
återkommer varje år. Nu senast läm-
nade åskan otrevliga spår efter sig på 
centret. De nyaste solcellspanelerna  
(4 st) på vattentornet slogs sönder av 
blixten. Även internatets växelriktare 
fick dödsstöten.  

Vår vän Jeff (Elektriker utan Gränser) 
planerade att besöka JV. Under det 
senaste året har han varit mycket på 
arbetsresor och monterat solcells -
anlägg ningar främst på sjukhus och 
skolor bland annat i Nairobi, Rwanda 
och Burundi. Nu senast har han till-
bringat flera månader i Ukraina. Kiev, 
Borodianka, Bucha och Chernihiv. 

Till JV åkte han från sitt hem i 
Kalifornien i slutet av januari och 
kunde snabbt konstatera felen, men att 
skaffa nya delar till det som åskan 

förstört gick inte så fort. Det måste 
finansieras också. Den gamla dieselmo-
tordrivna pumpen fungerar fortfarande 
och får användas tills solpumpen kom-
mer igång. Internatet får använda 
stearinljus och ficklampor. 

Det har varit roligt att arbeta med 
Jeff. Han är mycket empatisk och 
öppen. Hälsar alla han möter, även på 
gatan i Ranchi (cirka 2 miljoner in -
vånare.) Jag hoppas få jobba med 
honom flera gånger. 

Markku Nykänen 

Monsunen kommer med åskstormar

Jeff Rodriguez från USA har sedan 2017 
regelbundet besökt Jagriti Vihara för att 
arbeta med installationen av solel.
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Den 26 januari firades Republic Day i 
Indien, som vanligt varje år. Det har nu 
gått 75 år sedan landet blev självstän-
digt 1947, och det är värt att fira. 
Militärparader, storstilade program för 
allmänheten, även på arbetsplatser och 
i skolor. Viktiga tal hölls vid Red Fort i 
huvudstaden Delhi av presidenten 
Droupadi Murmu och premiärminis-
tern Narendra Modi. 

Pranjal, son till Rajesh, har berättat 
för mig i mejl och skickat bilder som 
visar hur högtidligt det var i Ranchi. I år 
infaller dessutom den populära vårfesti-
valen, Vasant punchami, samtidigt. Det 
är gudinnan Saraswatis födelsedag. Hon 
är kunskapens, konstens och musikens 
beskyddare. Pranjal skriver: »Då firar vi 
början på något nytt, våren kommer! 
Naturen gör sig av med de gamla löven 
och smyckar sig med nya blad och 
blommor. Det är skönhet överallt.« De 
flesta som firar Saraswati klär sig i gult, 
då gult förknippas både med gudinnan 
och med färgen på de grödor som börjar 
blomma.  

Pranjal skriver att vintern är slut i 
Jharkhand, den var ovanligt mild i år. 
Nu är det 25 grader på dagen och 10 
grader på natten.  

Nästa stora fest infaller 8 mars, Holi 
– färgernas festival. Också det är en vår-
fest med mycket skratt, lek och glädje. 
Folk samlas utomhus och kastar färg-
pulver eller färgat vatten på varandra. 
Smått kaotiska glädjeyttringar! 

Inger Dejke 

Anmärkningsvärt om Indiens president 
Murmu är Indiens andra kvinnliga president. Hon till trädde 25 juli 2022, och är 
den första kvinnliga daliten på posten. Vid sitt tillträde var hon landets yngsta 
president och den enda född efter Indiens självständighet från Stor britannien. 
Tidigare var hon guvernör i Jharkhand. Presidenten är Indiens stats chef, men 
centralmakten ligger hos premiärministern (Modi) och regeringen. 

Fester muntrar upp livet

Pranjal klädd som sig bör i gult.

Saraswati (Sanskrit: सरस्वती, IAST: Sarasvatī) eller Vach är kunskapens, musikens, konstens och 
bildningens gudinna inom hinduismen. Hon är en del av av treenighetsgudinnan Tridevi 
(Sarasvati, Lakshmi och Parvati) och är som sådan i sina olika aspekter maka till Brahma, Vishnu, 
och Shiva, och som deras respektive Shakti den kraft som hjälper dem att skapa, uppehålla och 
omskapa universum. 

Inom hinduismen är Saraswati Brahmas hustru. Den indiska mytologin framställer Sarasvati 
som en vacker kvinna med hett temperament. Hon tillbeds framför allt av människor som sysslar 
med pedagogik. (Källa: Wikipedia)
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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.

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

www.jvv.se

 
 

 
Boka in denna dag för att i ord 
och bilder få en färsk rapport från 
Jagriti Vihara efter det besök som 
Inger och Anders Dejke gjorde i 
slutet av förra året. Innan de änt-
rar scenen genomför vi vårt års-
möte.  
 
Program: 
09.30  Välkomna, fika med fralla. 
10.00  Årsmötesförhandlingar. 
12.00  Lunch. 
13.00  Rapport från besök på JV.  
           Samtal om JV och JVV i 
           framtiden. 
15.00  Avslutning  
           med frukt/dricka. 
 
Mötet kostar 150 kr inkl. mat och 
fika. Anmälan till Lena Nyström 
(lena.nystrom.lju@folkbildning.net
070-765 28 77) senast onsdag 15 
mars. Ange behov av specialkost.

ÅRSMÖTE

I den lilla skrif-
ten »Jaya – liv 
och lära«, berät-
tar bland annat 
Sushil om sina 
minnen av Jaya. 
Den kostar 100 
kr inklusive 
porto.   
 

Beställ från Per Nordqvist: 
peje.nordqvist@gmail.com 
 
Bankgiro/Swish: Se här nedan.  
Skriv »Jaya« som meddelande.

lördag 25 mars på  
Ljungskile folkhögskola

Jaya – liv och lära

Filtarna 
Julinsamlingen till filtar inbringade 16 400 kr. Det blev många 
filtar ute i byarna och många varma bybor. Styrelsen tackar 
varmt å deras vägnar.

Bilder från Indien

Fotografierna är i formatet 42x30 cm (A3). Med passepartout: 50x40 cm. 

Under höstterminen 2010 följde jag 
en terminskurs på Ljungskile folk-

högskola som kallades Världens kurs. 
Den genomfördes då som en distans-
kurs, men de tre veckornas studieresa i 
Indien var full av närvaro. 

Kursen handlade om bistånd, fördel-
ning av resurser i stor skala och kon-
sekvenser av det, utveckling med mera. 
Vi fick möjlighet att fundera över kli-
mat och klimatförändringar samt om 
naturresurser och oss själva och våra 
ekonomiska system. Under resan i 
Indien besöktes olika NGOs inklusive 
Jagriti Vihara. 

I slutet av kursen var en av uppgifter-
na att genomföra något slags presenta-
tion av våra erfarenheter från Indien -
resan. Det renderade för min del i att 
jag gjorde en utställning med bilder. 

Den visades tillsammans med JVV:s 
utställning om Jagriti Vihara på tre bib-
liotek och i ett par kyrkor. 

Fotoutställningen har dock varit ner-
packad under ett antal år, och efter två 
flyttar ser jag att bilderna inte kommer 
att användas till något hos mig. Därför 
kommer de att visas och vara till salu 
vid JVV-årsmötet 25 mars. Bilderna är 
i formatet A3 oftast monterade i 
passepartout. Välkommen att köpa! 
Pengarna går till föreningen JVV. 

Ove Gustafsson 

 
PS. Världens kurs genomfördes tjugo 
gånger. Det gjorde att runt 400 perso-
ner fick möjlighet att besöka Jagriti 
Vihara. Många blev efter kursen med-
lemmar i JVV.


