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JAGRITI VIHARAS VÄNNER  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
Föreningen Jagriti Viharas Vänner (JVV) i Sverige har genomfört sitt 47:e verksamhetsår.  
 
I verksamhetsplanen för år 2019 skrev vi:  
        Efter ett turbulent år med Jayas död, avslutningen av Kvinnoprojektet, Rajeshs 
        nordiska besök mm behöver året 2019 användas för att göra en form av nystart,  
        där vi fokuserar på Jagriti Viharas framtida roll för ursprungsfolken runt campus 
        och vår roll i detta. 
 
I styrelsen har vi känt av denna nystart, som accentuerats av att det är det första året under alla år 
med JVV, som det inte förekommit ett enda fysiskt möte mellan representanter för JV och JVV. 
Numera finns ju tack och lov möjligheten till mejlkontakter, så vi har ändå kunnat följa utvecklingen. 

Därför vet vi att vårt kontinuerliga solidaritetsarbete i föreningen även detta år har bidragit till att 
många indier ur ursprungsbefolkningen i Jharkhand har fått bättre levnadsvillkor. Utvecklingen går 
fort i Indien. Men fortfarande behöver budskapet om vikten av utbildning, förebyggande hälsovård, 
kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter spridas bland de grupper där inte minst 
analfabetismen fortfarande är relativt stor.  

Även om aktiviteterna varit färre än vanligt vill vi med denna berättelse spegla vad som hänt under 
året. 

 

VERKSAMHETEN I INDIEN 

2019 var andra året på det treåriga avtal som vi gemensamt gjort med norska JVV i samråd med Jaya 

våren 2017, i avvaktan på hur utvecklingen på JV därefter kommer att se ut. 

Campus Jagriti Vihara 
De konkreta aktiviteterna under året har varit sparsamma. Däremot har året använts av lednings-
gruppen vid JV till att dra upp riktlinjer för olika projekt.  

De planerar att använda en av byggnaderna vid yrkesutbildningscentrum för möten, seminarier och 
utbildningar för kvinnornas självhjälpsgrupper (SHGs). De letar även efter möjligheter att 
återupprätta centrum för Adivasi kultur/Sarna på bottenvåningen i den stora byggnaden. 

Man har också fått förslag och idéer från föräldrar ute i byarna. Ett av dessa är att stödja 

flickor/elever på de skolor som Jaya stödde under sin livstid. Man har besökt och diskuterat idéer 

med lärarna och de är redo att samarbeta med JV i att utbilda fattiga skolbarn. Tanken är att lärare 

från varje skola väljer flickorna (klass 8,9 & 10) på grundval av deras respektive ämneskunskaper och 

deras behov. De kommer att bilda en grupp av elever i varje skola och skicka dem till JV och man 

kommer att ge dem möjlighet till lärare och läromedel enligt deras krav. Därigenom kommer JV att 

kunna ge pedagogiskt stöd till cirka 50 elever per år.  

I skrivande stund har vi inte fått besked om hur man lyckats med igångsättandet av dessa projekt. 

På campus har det under året också genomförts seminarier med de kvinnor som varit ansvariga för 

kvinnogruppernas verksamhet och resultatet från dessa träffar har varit mycket positiva.  
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Den 12 oktober, på minnesdagen efter Jayas död, samlades många människor från trakten vid det 

minnesmonument som uppförts nära Guest House. Det hölls många tal, bland annat framfördes en 

hälsning från vår förening i ett tal som översatts till hindi för att så många som möjligt skulle känna 

vår delaktighet. Rapporterna säger att det uppskattades mycket. 

Man arbetar nu vidare med minnesplatsen och har också planer på att göra ett permanent 

minnesrum med material från Jayas liv i den s.k. biblioteksbyggnaden.  

Verksamheten i byarna 

Som vi redovisat i tidigare verksamhetsberättelser har JV från oktober 2016 genomfört ett av Sida 

delfinansierat utvecklingsprojekt bland bykvinnor i ett tiotal byar i området. Förutom Sida-medlen 

har också JVV under dessa år bidragit med 53.000 kr! Projektet avslutades formellt 30 mars 2018. 

Med hjälp av dessa extra resurser har man stimulerat 100-tals kvinnor till att bli mer aktiva i det 

lokala demokratiska utvecklingsarbetet och att delta i byrådsarbetet.  

Ledningsgruppen för Jagriti Vihara har, tillsammans med vänner och supportrar, beslutat att gå 

vidare med vissa sociala, hälso- och pedagogiska verksamheter i de omgivande byarna. Man har 

träffats flera gånger och diskuterat frågor relaterade till organisationen speciellt nu när Jaya inte är 

med längre. Medlemmar och bybor har tacksamt och enhälligt uttalat sitt starka stöd för Jagriti 

Vihara och dess verksamhet.  

Årets rapport visar att möten med kvinnogrupper pågått regelbundet. I mötena har man vanligtvis 
diskuterat utbildningen av deras barn, brott mot kvinnor, våld, byrådens (Gram Panchaya) funktion, 
valprocessen på såväl lokal som nationell nivå, gravida kvinnors och barns hälsa & hygien. Man söker 
ömsesidigt samarbete för att lösa interna problem etc. Under diskussionerna finns representanter 
från Jagriti Vihara som försöker hjälpa dem att hitta lösningen på sina problem. Byborna har 
återkommit med sin tacksamhet till Jagriti Vihara för att man organiserar sådana möten med 
dem. Det hjälper dem att stärka sin mentala förmåga att analysera situationen och hitta lösningar. 

Teamet på JV har rapporterat att mötena sker i en lugn atmosfär. Intressant är också att man kunnat 
ge stöd så att aktiviteterna spritts till fler byar. Inte minst gäller det av JV organiserade utbildningar 
riktade till bönder, som inte är uppdaterade på de nya teknologier som används inom lantbruket 
idag. 

En fråga vi ställt oss i JVV är hur arbetet kommer att påverkas av att Sida-bidragen nu upphört. Det 

tycks alltså som om vi kan känna oss lugna i detta avseende utifrån de rapporter som nått oss. 

JVV har nu inom fastlagd tidsram slutredovisat projektet. Allt begärt material har skickats in till Sidas 

underorgan Forum Syd under 2018. Viss komplettering av slutredovisningen har skett under 2019, 

men när denna berättelse skrivs har vi ännu inte erhållit någon officiell slutkommentar. 

Sjukhuset på JV 

Under senare delen av året har det funnits personal på sjukhuset, så att verksamheten kunnat flyta 

på. Största insatserna har dock gjorts genom att en läkare regelbundet besökt byarna för att 

undersöka hälsoläget, speciellt bland barn och kvinnor. Han har bland annat kunnat erbjuda 

medicinska insatser. I en rapport formulerar Rajesh det så här: They are happy with the services being 

provided to the villagers at their door step. 

Brist på underhållsarbeten 

Jagriti Vihara utgör en till ytan ganska stor fastighet med många byggnader, som behöver 

kontinuerlig översyn inte minst beroende på de olika årstidernas påverkan av varierande slag. 



3 
 

Under året rapporterade man t.ex. att strömförsörjningen störts på grund av en kraftig 

storm. Elektriska ledningar har brutits och det fanns ingen el på campus. Rapporten sa vidare att ”vi 

har reparerat ledningarna upp till pumphuset så att vi kan få dricksvatten i campus och vi försöker nu 

få resten av elledningarna reparerade snart. På grund av brist på erfarna elektriker tar det tid att 

hitta dem och få arbetet gjort.” 

Man har också meddelat oss att kraftigt regn delvis har förstört gränsmurarna på tre av tomtens 

sidor. Dessa är inte cementerade utan gjorda av tegelsten och lera, som spolats bort av monsunen. 

Under de gångna åren har mycket av renoveringsarbetena på JV genomförts av de volontärer som 

besökt campus. Under 2019 har det inte varit några volontärer från Sverige eller andra länder på 

plats, vilket påverkat underhållsarbetena negativt. 

 

Besökare på JV 

Som nämnts ovan besökte många människor JV i samband med Jayas minnesdag. Men förutom 

besökare vid detta speciella tillfälle kan vi konstatera att Jagriti Vihara ständigt besöks av ett stort 

antal indier - sannolikt även under det gångna året. Orsakerna till detta kan vara många, men, 

förutom grönskan och svalkan, tror vi det har att göra med att omgivningarna nu blivit lugnare, 

vägarna allt bättre och att man därför försöker sälja in området kring McCluskieganj som ett 

inhemskt turistmål. Från JVVs sida har vi framfört ett önskemål om att hitta former för att dessa 

besökare får en adekvat information om syften och arbetsmetoder vid Jagriti Vihara. 

En ESUL-medlem hörde av sig till JVV, Henrik Westerlind. Han var på långresa i Indien och undrade 
om han kunde besöka JV. Vi lyckades att få kontakt med Rajesh, som ordnade med transport från 
Ranchi och guidade honom. Han rapporterade att han fick en fin dag på JV och i närbelägna byn 
Dumaro, där JV sedan länge hjälpt till att skapa en »mönsterby«. 
 
De senare åren har ESUL (Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond) varit en stor och värdefull 
ekonomisk stödjare till reparationer och renoveringar av hus på JV. Inte minst skolhuset har rustats 
upp och trasiga trappor har byggts om, Girl’s Hostel har fått lagat tak och rummens väggar väl 
putsade och målade, köket har fått ett klinkergolv, hygieniskt och vackert.  
 
 

INTERNATIONELLA KONTAKTER   
 
Under året har vi kontinuerligt haft kontakt med ordföranden i norska JVV, Per-Otto Brørby om 
viktiga föreningshändelser. Han kontaktade oss med anledning av att en representant för den 
amerikanska organisationen Hospital for Hope (HfH) hade hört av sig för en träff i samband med en 
Norden-resa. HfH är den organisation som tagit ekonomiskt ansvar för byggnation och drift av 
sjukhuset på JV. Detta ledde till en träff i Oslo 22 juli mellan HfHs ansvarige Amit Garg, Per-Otto 
Brørby och Per Nordqvist med respektive. Inom JVV har vi varit noga med att fokusera på annan 
verksamhet på JV, inte minst vad gäller utbildning, information, byutveckling etc. Intrycken från 
mötet kring det runda bordet i Oslo var dock att vi alla jobbar med samma målsättning – att utveckla 
och stödja människor, som har tuffa levnadsvillkor. 
 
Amit kunde också bekräfta att arbetet vid sjukstugan innebär att 1000-tals behandlingar är vidtagna. 
Det gäller inte minst alla vuxna och barn som de mött vid besöken ute i byarna. De passar då också 
på att ta reda på vilka behov av sjukvård som man önskar sig i framtiden. Just nu gäller det framför 
allt barn- och mödravård. HfH ser även till att JV varje år besöks av ett antal amerikanska och indiska 
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läkare för att granska arbetet som görs där. 
 
Arbetet med solcellerna på JV har också, via Electricans without Borders som vi berättat om i 
föregående verksamhetsberättelse, finansierats via HfH. Amit Garg var dock noga med att betona 
värdet av de initiativ som initialt togs i detta avseende av Markku Nykänen. 
 
HfH får nu regelbundet JVVs medlemsbrev, som Amit, efter att ha översatt dessa till engelska, 
distribuerar till övriga fyra medlemmar i ledningsgruppen för organisationen. Det känns som om vi 
fått en viktig samarbetspart kring JV. 
 
Vi vill slutligen betona att vi vill fortsätta att upprätthålla kontakten med den norska vänföreningen 

och om möjligt ha en gemensam träff en gång varje år.  

 

VERKSAMHETEN I SVERIGE 

Medlemmar 

Antalet registrerade medlemmar var vid årsskiftet 310 personer, vilket är en minskning med drygt 

10% jämfört med de senaste åren. En orsak är att vi strukit medlemmar som inte betalat avgift på 

flera år. Andelen som betalt medlemsavgift för 2019 var 80 % (248 personer) trots speciella utskick 

med påminnelser under hösten. Resultatet visar dock att det under de senaste åren varit i stort sett 

samma antal betalande medlemmar, vilket ju inte är en självklarhet bland ideella föreningar idag.. 

Rikstäckningen är fortfarande stor! 

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. Ett av våra medlemspar har skickat ett större belopp 

(10.000:-) för att underlätta volontärernas insatser. En annan medlem har varje månad avsatt 1000 

kronor till vårt gemensamma arbete. Fredsrörelsen på Orust har även i år skickat en gåva (5.000:-) till 

JVV. Tillsammans har detta inneburit att under år 2019, förutom medlemsavgifter, drygt 110.000 

kronor har insamlats till förmån för JVV och i förlängningen för JV.  

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. 

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 2019 på ca 10.000:-.  
Omsättningen under året var drygt 150.000 kronor.  
Den ekonomiska redovisningen i övrigt redovisas separat under årsmötet.    
 

Informationsarbetet 

Informationsarbetet i det postmoderna samhället 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. 

Men fortfarande är våra Medlemsbrev den viktigaste kontaktytan mot föreningens drygt 300 

medlemmar. Ett stort tack till paret Dejke som, förutom att producera mycket texter och bilder, står 

för tillkomsten av dessa brev! 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 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 

http://www.jvv.se/
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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 genomförts under året. .  

Styrelsen uttrycker sin tacksamhet för att Ljungskile folkhögskola på detta sätt uppmärksammar och 

underlättar vårt arbete. 

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

trycktes upp under föregående år, liksom om möjligheten att låna utställningsskärmar. 

 

Årsmöte och styrelsearbete    
Föreningens årsmöte hölls den 23 mars på Ljungskile folkhögskola.  Ett 25-tal JVV-medlemmar från 
när och fjärran hade hörsammat kallelsen. Dagen inleddes med parentation och en tyst minut för att 
minnas vår vän och grundare av Jagriti Vihara, Jaya S. Upadhyay. som avled 11 oktober 2018. 
Därefter vidtog stadgeenliga förhandlingar. Årsmötesförhandlingarna leddes av Anders Dejke. 
 
Under eftermiddagen fick deltagarna några glimtar av en dag på Jagriti Vihara i november 2018, då 
det nya teköket invigdes i Guest House. Det hade nyligen iordningställts av volontärerna på JV. Maria 
Marnell och Inger Dejke berättade med hjälp av bilder och vi fick även smaka äkta indiskt chai med 
tilltugg. 
Årsmötesdeltagarna fick även lyssna till fin musik framförd av JVVs styrelsemedlem Pernilla Sjövall på 
keyboard tillsammans med hennes vänner Samir på gitarr och Leela med sång. Dessutom läste Inger 
Dejke tre små egna texter om den första tiden på Jagriti Vihara, som nu funnits i drygt 45 år! 
 
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 och Sara Isman. Per 
Nordqvist och Inger Dejke tackade för gedigna insatser samt överlämnade en 
blomstercheck och en gåva till Sara Isman som lämnade styrelsearbetet i och med 
detta årsmöte.  
 

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under det gångna verksamhetsåret. Mötena, 

förutom det konstituerande sammanträdet, har ägt rum hemma hos styrelsemedlemmar i Ljungskile, 

Falkenberg resp. Uddevalla. 

 

AVSLUTNING 

Av denna verksamhetsberättelse framgår vad som huvudsakligen har hänt under året som gått. 

Redovisningen visar att vi, trots avsaknad av fysiska möten, strävat efter att följa idéprogrammets 

betoning att stötta satsningar på utbildning och hälsa, inte minst för flickor och kvinnor, start av 

självhjälpsgrupper och demokratiska organ liksom ömsesidigt utbyte mellan våra två kulturer. 

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

ett ömsesidigt utbyte av tankar och idéer inför framtiden. För att klara det hoppas vi att den 
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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 2020-03-21 

 

Inger Dejke           Ove Gustafsson       Jennie Majberger Wiedel       Helena Nord            Per Nordqvist                  

 

Markku Nykänen          Lena Nyström               Kajsa Perneman            Pernilla Sjövall 

 


