
JAGRITI VIHARAS VÄNNER  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
Föreningen Jagriti Viharas Vänner (JVV) i Sverige har genomfört sitt 48:e verksamhetsår.  

 

I verksamhetsplanen för år 2020 skrev vi bland annat: 
          Ledningen för JV kommer att behöva ta många viktiga beslut under året. Det blir då viktigt att vi är så    

          transparanta som möjligt i vår samverkan för att våra, trots allt begränsade, resurser ska komma till rätt  

          användning. Vi kommer att se till att hitta fler mötestillfällen för konstruktiva samtal. 

          Vi vill markera att vi fortfarande vill se att stödet till den indiska verksamheten främst fortsätter att vara  

          fokuserat på flickors och kvinnors möjligheter till utbildning och utveckling. 

 

     Nu vet vi att verkligheten inte riktigt blev som vi hade hoppats. Visserligen hann JVV:s ordförande 

Per Nordqvist och styrelsemedlemmen Markku Nykänen med ett viktigt besök på Jagriti Vihara (JV) i 

februari, men det planerade besöket av Sushil här i Sverige blev inställt. Det gällde också de 

volontärbesök som vi hade hoppats kunna genomföra på JV i slutet av året. Orsaken till detta är 

givetvis att år 2020 blev det stora pandemiåret. På sätt och vis har detta inneburit att våra två länder 

förenats på ett annorlunda sätt genom att man i Indien såväl som här i Sverige tvingats leva ett liv med 

stora restriktioner och brist på fysisk kontakt.  

     I Indien medförde detta bland annat att många av de bybor som haft inkomster av tillfälliga arbeten 

i de stora städerna tvingats tillbaka till sina ursprungsbyar utan ekonomiska resurser. Som vi beskriver 

senare i denna berättelse har ledningen för JV vidtagit åtgärder med anledning av detta. De många 

ambassadörer som JV har i ett 50-tal byar har också bidragit med att sprida information om de 

försiktighetsåtgärder som måste vidtas. När detta skrivs vet vi – tack och lov – att den fasta personalen 

och ledningsgruppen på JV klarat sig från att bli smittade. 

     Via olika sociala medier har året inneburit att vi, utan att träffas, ändå kunnat utbyta erfarenheter 

av den oväntade situation vi alla drabbats av – en form av ömsesidig solidaritet. 

 

VERKSAMHETEN I INDIEN 

     Som framgår av inledningen har självfallet aktiviteterna kring och på JV påverkats av pandemins 

verkningar. Trots detta har det hänt en hel del under år 2020, vilket redovisas nedan. 

 

Campus Jagriti Vihara 

     Den viktigaste anledning till att styrelsen för JVV skickade ner sin ordförande till Indien var att på 

plats skapa sig en bild av hur de ansvariga vid JV tänkte kring anläggningens framtid. Detta var centralt 

med tanke på hur vi skulle kunna aktivera de svenska medlemmarna i fortsättningen. Vid de samtal 

som fördes framkom att man hade stora planer på att reaktivera anläggningen. Man hade pratat sig 

samman kring tre huvudprojekt.  

     Det första gällde ett träningscenter för kvinnor i form av 2-3 veckors fortbildnings- och 

träningskurser inom olika hantverksområden inkl. marknadsföringsmetoder. Flera hus skulle 

iordningsställas för ändamålet och kvinnorna skulle bo på internatet. 

Det andra handlade om en dagskola på högstadienivå för i första hand 25 flickor, men i förlängningen 

även lika många pojkar. Utbildningen skulle ske mellan kl.09.00 och 15.00 och inkludera en måltid. 

Det tredje avsåg ett hälsocenter (Nursing training center) med fokus på information om hur man bäst 

tar hand om små barn. Utbildningen skulle ske på campus i samarbete med sjukhuset på Jagriti Vihara. 

     Från och med 1 mars fanns möjligheter att söka statliga medel för finansieringen av dessa projekt 

och man hade börjat skissa på dessa ansökningar. Ungefär samtidigt slog Coronan till och alla statliga 



resurser omdirigerades till åtgärder för att minska smittspridningen. Detta tillsammans med att Indien 

försattes i en total nedstängning satte, åtminstone tillfälligt, käppar i hjulet för dessa satsningar, som 

hade som avsikt att återigen fylla campus med människor och aktiviteter. Nu tvingades man istället att 

låsa grindarna till anläggningen. 

     Mot slutet av året fick vi sedan en ny propå från våra vänner i Indien. Sedan nedstängningen 

infördes första gången i Indien har många små och medelstora fabriker och företag stängts. Som ett 

resultat av detta har daglönearbetare och outbildade arbetstagare förlorat sina jobb och situationen 

har tvingat dem att komma hem med tomma händer. För att underlätta den plötsligt uppkomna 

situationen hade ledningen för JV formulerat en projektbeskrivning. I november månad fick JVV en 

förfrågan om vi var beredda att ekonomiskt stötta denna insats som skulle möjliggöra att man kunde 

engagera ett antal bybor för att rusta upp delar av campusanläggningen. Projektet, som i stora drag 

innebar att man skulle inbjuda ett antal bybor att mot ett mindre arvode och mat kunna göra 

underhållsarbeten på Jagriti Vihara. Detta i form av reparation av vägar, elledningar, dörrar och fönster 

och den gamla muren runt campus. I förslaget finns också målnings- och trädgårdsarbeten.  

     Styrelsen tyckte detta var ett bra projekt och efter att ha fått se en projektbudget (drygt SEK 

60.000) beslutade vi att omgående skicka SEK 35.000 och därefter vädja till våra medlemmar att 

ytterligare stötta projektet ekonomiskt. Detta fick ett så gott mottagande att vi på årets sista dag 

kunde skicka ytterligare SEK 35.000, vilket alltså var mer än de budgeterade medlen. På julafton fick vi 

också bildmaterial som visade att projektet redan var igång  

     Styrelsen vill här uttrycka sin tacksamhet för det stora och snabba engagemang som många av JVV’s 

medlemmar visade! 

 

Verksamheten i byarna 

     Som vi beskrivit i tidigare verksamhetsberättelser har de aktiviteter där Jagriti Vihara varit 

inblandade allt mer haft att göra med vardagen i de 50-tal byar som har haft och har en direkt 

anknytning till JV. Man har rapporterat att de kvinnogrupper som finns i byarna med samma anda och 

entusiasm fortfarande träffas en gång i månaden och diskuterar sin sociala och ekonomiska ställning i 

byarna. Man samtalar till exempel kring barnens utbildning, hälsoläget, barnvaccination och 

självhjälpsgruppernas aktiviteter. Ledningsgruppen betonar den viktiga roll som Jagriti Viharas 

volontärer i byarna spelar för att dessa samtal kring utveckling, demokrati och jämställdhet fortsätter. 

De har också varit viktiga i informationsarbetet kring pandemins effekter och förebyggande åtgärder. 

Under perioden med pandemirestriktioner har JV engagerat sig i humanitära insatser som att 

distribuera torrvaror, varma kläder och filtar till behövande i området, liksom kryckor och käppar etc. I 

ett mail till JVV uttrycker man sig så här:  Your support added wings to our dream and we successfully 

carried out the activities. 

     JV’s ledningsgrupp har också berättat att de besökt ett par skolor och haft ett interaktionsprogram 

med elever och lärare. De samtalade om det nuvarande utbildningssystemet och examensmönstren 

och genomförde en bra gruppdiskussion om utbildningens betydelse för samhällets utveckling. 

     Under vårt besök i februari besökte vi Dumaro, en av de byar som är engagerade och kunde på plats 

konstatera att de insatser för byutveckling som initierats av JV haft god effekt och att samarbetet 

fungerade utmärkt. När den man som var skolstyrelsens ordförande spontant började sjunga ett par 

sånger på svenska måste jag erkänna att jag som ordförande blev känslomässigt berörd. En pojke som 

varit elev på JV och mött svenska volontärer som lärt ut svenska sånger, som fortfarande i vuxen ålder 

fanns kvar i minnet, gav ett märkligt historiskt perspektiv på JVV’s mångåriga arbete. 

 

Tilläggas kan att vi under hösten fick besked om att slutrapporten av vårt kvinnoprojekt, som 

avslutades juni 2018, nu godkänts av Forum Civic (tidigare Forum Syd), som är ett underorgan till Sida. 

Återstår nu att vänta på Sidas eget beslut som kanske kommer under 2021. 



 

Underhållsarbeten 

     I de stora projektplaner, som redovisades i samband med vårt besök i februari, var tanken på 

upprustning av Campus centrala för att de olika aktiviteterna skulle kunna komma till stånd. 

Coronapandemin satte ju tvärstopp för alla dessa planer och hela anläggningen har befunnit sig i ett 

karantäntillstånd under större delen av året, även om en öppning skedde i december, som redovisats 

ovan.  

     Innan stoppet gjordes dock en större viktig investering. På JV finns ju sedan tidigare solceller på 

sjukhuset för belysning, kyl och frys. I köket och på internatet finns också solceller för belysning. För 

några år sedan borrades en ny brunn som fungerar, men vattenpumpen är beroende av elförsörjning. 

Då denna ofta är bristfällig behöver man då använda en dieselmotor för att driva elgeneratorn. Med 

god hjälp från vår styrelsemedlem Markku Nykänen och personal från en installationsfirma i Ranchi 

kunde under februari en pump med el från solceller, placerade på taket till vattentornet, installeras. 

Markku berättar: ”Pumpen behöver ingen daglig skötsel. Den går igång när solen träffar cellerna och 

går så länge solen lyser. Även molniga dagar kan pumpen gå med lägre varv, om det är tunnare moln. 

När tanken blir full, bryter nivåvakten strömmen.” Rapporter under året visar att allt fungerar väl med 

denna investering. Tilläggas kan att ca 1/3 av kostnaderna för detta har finansierats av ett bidrag från 

våra vänner i ”Hospitals for Hope” i samverkan med ”Electricians without Borders”. Merparten av 

kostnaderna står dock JVV för tack vare god support från våra medlemmar. 

     Som en kontrast till utbyggnaden av solenergi vill vi redovisa en beklaglig omständighet. Vid vårt 

besök på JV kunde vi konstatera att flera tegelbruk etablerats i nära anslutning till Jagriti Vihara. Dessa 

tegelbruk är beroende av uppvärmning, som sker med hjälp av stenkolsförbränning. Detta har medfört 

att det låg en doft av kol över de vackra omgivningarna. Till detta ska läggas att god jordbruksmark tas 

i anspråk för etablering av tegelbruken. Från indiska regeringen finns trots detta signaler om en utökad 

kolbrytning i landet, något som väckt opposition inte minst i Jharkhand.  

 

Paras Nath Singh 

     Under året har ytterligare en av grundarna till Jagriti Vihara dött – Paras Singh, född 1940. Hans och 

hustrun Pannas barn, dottern Archana och sönerna Amit och Shailesh, har skrivit en kort, varmhjärtad 

minnesberättelse om sin far. Denna finns tillgänglig i sin helhet på JVV’s hemsida. I ett av årets 

Medlemsbrev presenterade vi ett utdrag översatt till svenska. Där kunde man läsa att ”han år 1974 

tillsammans med Jaya och Hari grundade Jagriti Vihara, en organisation för att utbilda och stärka 

ursprungsfolk i en avlägsen del av Bihar/Jharkhand. Här ägnade han sitt liv åt tjänst för människors 

utbildning, inte minst med fokus på att bygga upp kvinnors självkänsla. Paras besökte Sverige, Norge 

och Finland sommaren 1992. Han gillade mycket naturens skönhet där och beundrade arbetskulturen 

och värderingarna om jämlikhet och ärlighet hos människorna…. Han trodde på fri och praktisk 

utbildning och betonade alltid att detta att vara analfabet inte betyder att vara okunnig.” Vi vill 

uttrycka vår tacksamhet för alla år av engagemang som Paras visat för uppbyggnad av vårt 

gemensamma äventyr – Jagriti Vihara! 

     I detta sammanhang kan också nämnas att man även i år uppmärksammade årsdagen (12 oktober) 

av Jayas död genom en ceremoni vid minnesplatsen på Jagriti Viharas område. 

 

Internationella kontakter 

     Coronapandemin har givetvis påverkat möjligheterna till internationella kontakter. Så var det t ex 

planerat att Jeff Rodríguez från Electricians without Borders skulle ha sammanstrålat med Markku 

under oktober/november för att fortsätta utvecklingen av solcellsbeståndet på JV. Planer fanns också 

på nya volontärbesök på JV vid den tidpunkten och, som nämnts ovan, var planerna långt framskridna 

på ett Sverigebesök av Sushil Komar och hans fru Suhsma. I verksamhetsplanen fanns också inskrivet 



en träff med norska JVV. Stängda gränser har omöjliggjort dessa möten ”in real life”. Mailkontakterna 

med Indien har dock pågått som vanligt under året. Tyvärr kan vi däremot konstatera att det under 

året även digitalt varit svårt att få till stånd en dialog med Norge.  

 

 

VERKSAMHETEN I SVERIGE 

 

Medlemmar 

     Antalet registrerade medlemmar var vid årsskiftet 298 personer, vilket är en minskning med ett 10-

tal jämfört med det senaste året. Andelen som betalt medlemsavgift för 2020 var så hög som 83 %   

(247 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 Coronaprojektet, vill 

vi speciellt lyfta fram i denna årsberättelse. Dels gäller det en stor (SEK 95.000) testamenterad gåva 

från en avliden medlem, dels ett bidrag på SEK 152.000 från en mycket engagerad medlem. Dessa 

pengar var öronmärkta för att kunna införskaffa en ny jeep resp. en ny administrativ dator. På grund 

av coronarestriktionerna har inte jeepinköpet kunnat genomföras under året trots att pengarna finns 

på JV:s bankkonto. 

     En annan medlem har varje månad avsatt 1000 kronor till vårt gemensamma arbete. Fredsrörelsen 

på Orust har även i år skickat en gåva (7.000:-) till JVV. Tillsammans har detta inneburit att JVV under 

år 2020, förutom medlemsavgifter, samlat in drygt 360.000 kronor samt ytterligare 55.850 kronor 

öronmärkta till Coronaprojektet. Dessa medel har i förlängningen kommit JV till del. Detta innebär ett 

rekordartat gåvobelopp sett ur ett långt tidsperspektiv! 

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

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

     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 2020 på ca 20.000:-.  

Den ekonomiska redovisningen i övrigt redovisas separat under årsmötet.    

 

Informationsarbetet 

     Informationsarbetet i vårt samhälle blir allt mer digitaliserat. Vi känner oss därför tacksamma över 

att ha en så fin digital hemsida - www.jvv.se - med Anders Dejke som webmaster. Under året har han 

lagt ner stor möda på att anpassa hemsidan så att den blir lätt läsbar även via mobiltelefoner. Men 

fortfarande är våra Medlemsbrev den viktigaste kontaktytan mot föreningens 300 medlemmar. Under 

året har som vanligt fyra välredigerade nummer distribuerats, en tredjedel som brev och resten 

digitalt. 

     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 märkliga år 2020.  

     I Medlemsbrevet har även under detta år annonserats om möjligheterna att skaffa den affisch som 

finns upptryckt, liksom om möjligheten att låna utställningsskärmar. Vi vill också notera att allt viktigt 

http://www.jvv.se/


historiskt material kring föreningen kontinuerligt lämnas in för arkivering vid Bohusläns Föreningsarkiv, 

där vi är medlemmar. 

 

Årsmöte och styrelsearbete    

     Föreningens årsmöte skulle hållits den 21 mars på Ljungskile folkhögskola. I samband med detta 

hade vi inbjudit konstnären Pradyumna Kumar Mahanandia, eller »Pikej« som han kallas, för att 

berätta om bakgrunden till sin omtalade bok »New Delhi–Borås: Den osannolika berättelsen om indiern 

som cyklade till Sverige för kärlekens skull«.  Affischering var genomförd i såväl Ljungskile som i Troll-

hättan, anmälningarna till årsmötet hade kommit och folkhögskolan var beredd på arrangemangen. Då 

kom restriktionerna och vi fick ställa in allt med mycket kort varsel. 

     Styrelsen beslutade senare att kalla till nytt årsmöte den 26 september på Ljungskile folkhögskola.  

     Detta genomfördes också stadgeenligt och coronasäkert med ett 15-tal deltagare, men utan 

     gästföreläsare. 

     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. 

     Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under det gångna verksamhetsåret, varav ett 

genomfördes digitalt. De övriga, förutom det konstituerande sammanträdet, har ägt rum hemma hos 

styrelsemedlemmar i Ljungskile, varav ett utomhus på grund av då gällande restriktioner. Några viktiga 

beslut har också under året behövt fattas i form av per capsulam-beslut. 

 

 

AVSLUTNING 

     ”Håll avstånd” har varit ett mantra under år 2020. Det geografiska avståndet till Jagriti Vihara är och 

har alltid varit stort. Trots detta har vi även under detta år kunnat känna gemenskap och glädje i att 

kunna vara supporters till ett utvecklingsprojekt så långt bort. Ovanligt få möten mellan medlemmar 

har kunnat äga rum i Sverige under året. Trots detta har JVV’s medlemmar visat ett ansvarstagande 

som har underlättat styrelsens arbete. 

     Styrelsens planer och förhoppningar inför det kommande året är att återigen få till stånd fysiska 

möten och ett ömsesidigt utbyte av tankar och idéer inför framtiden. För att klara det hoppas vi 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 2021-01-30 

 

Inger Dejke           Ove Gustafsson       Jennie Majberger Wiedel       Helena Nord            Per Nordqvist   

       

Markku Nykänen          Lena Nyström               Kajsa Perneman            Pernilla Sjövall  



 


