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»Finns det inget annat att tala om än Corona?«
Jag träffade en vän ute på en av mina
promenader. Efter en stund frågade
han: »Finns det inget annat att tala om
än Corona?«. Det blev tyst en stund och
sedan konstaterade vi att det fanns det
naturligtvis, men att pandemin påverkar oss i så många olika avseenden. Och
inte bara oss här i Sverige utan nu
intresserar vi oss över dess framfart på
global nivå. För oss som medlemmar i
JVV blir Indien av särskilt intresse. Så
hur ser det ut där?
I detta Medlemsbrev får du en rapport från ledningsgruppen på Jagriti
Vihara om Coronans framfart och om
hotande ny kolbrytning. I trakten av
Jagriti Vihara har man redan upplevt
vilka förödande konsekvenser en gruv-

brytning haft för urbefolkningen. Vi följer utvecklingen av dessa förslag för att
se om vi kan agera på något vis.
Pandemin har inneburit att utvecklingsidéer för JV fått läggas på is. Istället
har man fått jobba med hjälpinsatser,
information och förebyggande verksamhet kring Coronan ute i byarna.
Även detta kostar pengar och vi har
med tacksamhet konstaterat att en av
våra trogna medlemmar satt in en stor
summa pengar öronmärkta för just
dessa aktuella ärenden. Stort tack Lone
Svenfelt!!! – Ni är alla välkomna att
göra på samma sätt. Om inte annat är vi
tacksamma för att få medlemsavgiften
för 2020 från dig som ännu inte betalat
in den.

På tal om projekt som inte blivit av så
tvingades vi ju att ställa in vårt JVVårsmöte i mars med kort varsel. Vi
tänker dock genomföra 2019 års
årsmöte nu i höst. I detta brev finns en
kallelse till ett något avgränsat och
Coronaanpassat årsmöte i Ljungskile
den 26 september. Vi räknar med att
spela in förhandlingarna, så om du inte
kan närvara, kan du titta på dessa i
efterhand. För mer detaljer kring detta
hänvisar vi till information vi lägger upp
på vår hemsida jvv.se.
Varma Hälsningar i Coronatider
från JVV-ordf. Per

Kära vänner Namaste!
Trots alla begränsningar sprider Corona
sig mycket snabbt i Indien. Nästan tre
miljoner människor är smittade med
detta virus. Fattigdom och rädsla att förlora jobbet har tillfört »bränsle till
elden«. Efter att lockdown låsts upp har
situationen blivit okontrollerbar. Man
kan se folkmassor på veckomarknaderna.
Bristen på känsla för hygien har också
varit ett stort problem. I Jharkhand
sprids virussmittan fort. Varje dag blir
tusen människor smittade. Isoleringscentralerna och karantänstationerna är
fulla med patienter. Nu uppmanas de
nya patienterna att stanna hemma i isolering och få behandling där. Men frågan är hur många människor som har
separata rum i sina hus där den smittade personen kan leva i isolering.
Situationen förvärras.
I denna svåra tid är det mycket komplicerat för oss att upprätthålla ett säkert och hälsosamt liv. Hittills är vi alla
friska och gör vårt bästa för att fortsätta
så. Regeringen i Jharkhand har nu
beslutat att genomföra ett snabbtest i
de mest drabbade områdena i delstat-

en. Förhoppningsvis kommer regeringen att vidta alla nödvändiga åtgärder för
att kontrollera spridningen av virus i
samhället.
Människorna på Jagriti Vihara och i
byarna runt omkring mår bra. Vi har
ingen information om att Covid-infektion är spridd i byarna. Några Covid
positiva patienter hittades i Khalari och
de fördes till Ranchi för behandling. Men människorna på landsbygden
är mest säkra hittills.
Vi är alltid i kontakt med vårt folk i
byarna och ger dem all information om
Covid. Vi har delat ut ett stort antal
ansiktsmasker, handskar och desinfektionsmedel till volontärerna i byarna
och i Ranchi. På vissa ställen har vi distribuerat mat som torrvaror till fattiga
och behövande människor.
Utbildnings- och yrkesorganisationerna har av regeringen uppmanats att
hålla
centrumen
stängda
tills
vidare. Alla examinationer har skjutits
upp. Eleverna får lektioner online.
Det har regnat i några dagar i
Jharkhand. Det är bra för jordbrukarna.

I byarna planterar man ris vid den här årstiden. Varje planta sätts för hand.

De är nu upptagna med att plantera
ris. Förhoppningsvis kommer vi att få
tillräckligt med regn i år. Men den
mörka sidan av monsunen är att någon
del av Indien är översvämmad. Många
människor har förlorat liv och egendom.
Vännerna på Jagriti Vihara skickar
sina varma hälsningar till alla våra vänner i Sverige.
För Jagriti Vihara
Rajesh Prashant
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Paras Nath Singh (1940–2020)
Paras var en av de tre som grundade Jagriti Vihara för snart 50 år
sedan. Han avled 2 juni 2020. Hans och hustrun Pannas barn, dottern
Archana och sönerna Amit och Shailesh, har skrivit en kort, varmhjärtad minnesberättelse om sin far. Den finns i sin helhet med bilder på
hemsidan www.jvv.se Här återger vi några avsnitt översatta till
svenska.
skolan i motsats till den
lokala traditionen att
förneka flickor utbildning. Han brukade säga
att en utbildad kvinna kan
utbilda hela familjen. Han
var också den första personen i sin by att visa
glädje genom att sjunga
folksånger, när hans dotter
föddes. Det var ganska
ovanligt, eftersom att föda
en flicka var ett sorgligt
ögonblick för de flesta
familjer. En dotter ansågs
vara en börda. Han trodde
på Gandhis ord: »Var själv
den förändring du önskar
se i världen!«
Paras var en av de tre grundarna av Jagriti Vihara.
År 1974 grundade han
Paras föddes 1940, i en by i det inre av tillsammans med Jaya och Hari Jagriti
delstaten Bihar i Indien. Hans far var Vihara, en organisation för att utbilda
jordbrukare och familjen hade åker- och stärka ursprungsfolk i en avlägsen
mark att bruka till sin försörjning. Paras del av Bihar/Jharkhand. Här ägnade han
var en av de yngsta av de sex syskonen, sitt liv åt tjänst för människors utbildning, inte minst med fokus på att bygga
tre bröder och tre systrar.
Från barndomen var han angelägen upp kvinnors självkänsla.
Paras besökte Sverige, Norge och
om att läsa och lära. Han var en av de
första av alla i närliggande byar att skaf- Finland sommaren 1992. Han gillade
fa sig högre utbildning i naturvetenskap. Han avslutade sin skolgång i Bihar
och flyttade sedan till St Xavier’s college i Ranchi. Studierna på detta college
gjorde honom mycket inspirerad av
den enkelhet och hängivenhet för
samhället som lärarna och personalen
visade, vilket kom att återspeglas i hans
personlighet genom hela livet. Det var
på college som han träffade Jaya och
Hari för första gången.
Han studerade transcendental meditation och Bhagavad Gita och började
undervisa utifrån dessa på stranden av
floden Ganges i Patna, Bihar.
Undervisning av barn och även
vuxna förblev hans favoritsysselsättning
hela livet. Han förespråkade alltid kvinnors utbildning och var den första i sin
egen by att skicka sin brorsdotter till

mycket naturens skönhet där och
beundrade arbetskulturen och värderingarna om jämlikhet och ärlighet hos
människorna.
Han uppskattade Mahatma Gandhis
tankar om trovärdighet och Krishnamurthys om reformer av utbildningen. »Mina experiment med sanning«
och »Brev till skolorna« var bland de
böcker som han alltid bar med sig. Han
trodde på fri och praktisk utbildning
och betonade alltid att detta att vara
analfabet inte betyder att vara outbildad. Han var också alltid redo att hjälpa
alla i nöd på de sätt han kunde. Alla de
som kände Paras minns honom för hans
ärlighet, enkelhet och vänlighet.
Den här dikten av Robert Frost tyckte
han mycket om:
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

Innan skolhusen fanns hölls lektionerna
utomhus. Här har Paras geografilektion
med några adivasi-pojkar på Jagriti Vihara.
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MODIS KOL
För att lyfta Indiens ekonomi efter
Covid-19 planerar Indiens premiärminister Narendra Modi att öppna 41 nya
kolgruvor i några av Indiens ekologiskt
mest känsliga skogar. Kolindustrin i
Indien är statsägd, men nu planerar
regeringen att auktionera ut mark till
privata kolföretag. Även utländska investerare inbjuds att delta i budgivningen.
Av de 41 planerade nya kolgruvorna
finns 9 i Jharkhand, den delstat som
Jagriti Vihara ligger i. I Jharkhand finns
26 % av Indiens koltillgångar.
De planerade områdena präglas av en
hög biologisk mångfald och är hemvist
för många hotade växt- och djurarter.
Även människor som bor i skogarna är
hotade: byar riskerar att förstöras och
mer än 6000 människor, varav
majoriteten är urfolk, tvingas att flytta.
Det här känner Jagriti Vihara till,
eftersom centret varit engagerat i att ta
tillvara befolkningens intressen i den
närliggande kolbrytningen i Khalari, där

Medan världsledare utlyser grön återhämtning efter Covid-19, planerar
Indien att utöka gruvindustrin och avverka tusentals hektar skog.
dagbrotten sedan flera år tillbaka har
förstört byar och människors möjligheter att leva vidare som jordbrukare.
Motståndet mot de planerade exploateringarna är stort. Fackföreningar protesterar bland annat med strejker.
Jharkhands regering har, liksom
andra delstatsregeringar, utmanat den
centrala regeringen i Delhi, genom att
dra kolplanerna inför Indiens Högsta
domstol. De menar, att de nya kolgruvorna kommer att medföra väldiga folkomflyttningar och problem med att ge
de förflyttade människorna, ursprungsbefolkningen, drägliga levnadsförhållanden. Skogar och stora jordbruksområden kommer att påverkas. Det här
engagerar även socialarbetare och
miljöaktivister.
Jharkhands regeringschef Hemant
Soren har anklagat Modis regering för
att vara helt i händerna på ett gäng företagsledare, och att beslut har fattats
utan att höra delstaterna.

Just nu väntar Högsta domstolen på
centralregeringens (Modis) svar på delstaternas protester.
En urfolksledare, Umeshwar Singh
Amra säger:
– Om ytterligare gruvarbete sker
kommer allt att förändras. Naturresurserna kommer snart att vara borta,
vår livsstil kommer att försvinna, allt
kommer att hotas.
– Vi är ett ursprungsfolk, vi kan inte
gå ut och bo i städer. Inga pengasummor kan kompensera oss. Hugg ner den
här skogen, och den kommer aldrig att
kunna ersättas.
Anders Dejke

Syskonkärlekens högtid
Från Rajeshs son Pranjal har jag åter fått
en hälsning. Den tål att vidarebefordras.
Förra gången skickade han tankar om
vad naturen vill säga oss genom coronapandemin. (Medlemsbrev 2/2020.)
Vid fullmåne i månaden Shravana
firas en hinduisk helg då kärleken mellan bror och syster manifesteras. I år
inföll högtiden den 3 augusti. Den

kallas Raksha bandhan, ord som betyder »det skyddande bandet«.
Systern, i familjen Prashants fall,
Aadya tillverkar i förväg ett band,
enkelt eller konstfullt. Brodern Pranjal
köper en present. På morgonen klär
syskonen upp sig och är tillsammans
med familjen. Kanske tänder de ett ljus.
Syskonen sätter sig mittemot varandra,

systern knyter rakhis (skyddets band)
runt broderns handled mot allt ont,
kanske också ber böner. Brodern ger sin
syster en gåva och lovar att beskydda
henne.
Inger Dejke
Aadya har gjort ett vackert band till sin
bror Pranjal. Här knyter hon fast bandet på
hans arm.
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ÅRSMÖTE 2019
Lördag 26 september 2020 på
Ljungskile folkhögskola

Program
10:00 Välkomst: te/kaffe, fralla
10:30 Årsmötesförhandlingar
12:00 Per berättar från sitt besök
på JV i februari.
13:00 Lunch
Mötet kostar 150 kr inklusive
mat och fika.
Anmälan till Lena Nyström senast
onsdag 16 september:
lena.nystrom.lju@folkbildning.net

ÅRSAVGIFT

Adivasi i svt1– har du sett »Världens sämsta indier«?

• Medlemsavgift: 200 kr/år
• Familj: 300 kr/år
• Studerande/arbetslös
/pensionär: minst 50 kr/år
• Folkhögskola/förening:
300 kr/år

Bankgiro 5649-3034
Glöm inte skriva ditt namn
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Gamla medlemsbrev
Alla medlemsbrev från år 2001
fram till i dag finns på vår hemsida. Gå in på www.jvv.se och
välj ARKIV uppe till höger.

www.jvv.se
JVV finns på Facebook. Sök
på »Jagriti Viharas Vänner«.
Gå med!

Jagriti Viharas Vänner
Ansvariga för Medlemsbrevet är
Inger Dejke och Anders Dejke

David Batra och Malin
Mendel på promenad i
Mumbai (eller Bombay,
som staden kallas i programmet).

Förra säsongen av tittarsuccén
»Världens sämsta indier« får en uppföljare i höst i TV.
David Batra åker tillbaka till Indien
för att med hjälp av SVT:s utrikeskorrespondent Malin Mendel lära sig mer
om kulturen. Hans mål är att som
komiker bli »big in Bombay«. De två är
ett underbart radarpar. Hon ser ut som
en blond tjej från Bohuslän, men hon är
mycket indier i hjärta och sinne efter
att ha bott och arbetat i Indien i 15 år.
Malin Mendel har fått frågan vad som
är så intressant med Indien.
»Därför att det är så motsatt det
mesta man är van vid i väst, allting
ställs upp och ner. Rent journalistiskt är
det jätteintressant på många sätt.
Landet har en oerhört snabb utveckling, och har ekonomiskt, på bara några
årtionden, gått från att vara ett väldigt
fattigt land till att nu vara ett av
världens viktigaste länder.«
Vi som känner Indien genom Jagriti
Vihara har ju kunnat följa samma
utveckling, men i mindre grad, eftersom det är ursprungsfolk, adivasi, som

bor i området, och de är allmänt missgynnade. Delstaten Jharkhand, där
Jagriti Vihara ligger, bildades år 2000
för att vara en stat för adivasi, som är en
stor del av befolkningen. Men adivasi
finns i hela Indien.
I första avsnittet av säsongens
»Världens sämsta indier«, som sändes
förra veckan, handlade det oväntat nog
mycket om adivasi – som David Batra
inte ens hade hört talas om. – De bor i
skogen i Bombays utkant. Deras livsmiljö och nedärvda vana att leva av och
med naturen är svårt hotad, när filminspelningar pågår där. TV-programmet
gav en oväntad inblick i villkoren för
adivasi.
Programmet finns på SVT Play, för
dig som missade det. Överraskningar
väntar säkert i alla 6 avsnitten och
mycket rolig inblick i indisk livsstil och
kultur. Gott tips: Följ serien!
Inger Dejke
Adivasi är Indiens ursprungsbefolkning.
Människorna som Jagriti Vihara arbetar med
i byarna runt centret tillhör adivasi.

