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Korruption, våld och motsättning-
ar mellan fattiga och rika hör till 
vardagen. I området finns en aktiv 
maoist-gerilla.

Flickorna i skolverksamheten 
kommer undantagslöst från ytterst 
fattiga förhållanden. De tillhör oli-
ka adivasigrupper med delvis olika 
språk. Alla har de tidigare arbetat 
i kolgruvan, på byggen, i tegelbruk 
och på vägbyggen.   De åtta nyan-
ställda fältarbetarna, animatörer-
na, fungerar utmärkt. Eftersom de 
utvalts på ett demokratiskt sätt har 
de folks förtroende att leda arbetet, 
sedan de nu fått viss utbildning. 
Tre av fältarbetarna är gifta kvin-
nor.

Jagriti Vihara:
Stödjer byskolor för barn. Egen kul-
turskola för barn. Mekanisk verk-
stad. Väveri. Snickeri. Tegeltill-
verkning. Takpannetillverkning. 
Trädgård, plantskola, fruktodling. 
Miljöcentrum. Vattenprojekt, be-
vattning, utnyttjande av regnvat-
ten. Uppsökande sjuk/hälsovård. 
Stöd till gruvarbetare. Kvinnoban-
ker får starthjälp. Kooperativ affär. 
Demokratisering och utveckling i 
samarbete med människor i cirka 
100 byar. Har startat självhjälps-
grupper i ett stort antal byar.

Träd planteras
Ett mäktigt banyanträd finns på 
Jagriti Viharas område, en hel 
värld av grönska och skönhet. Där-
under skugga i en pelarsal av luft-
rötter som slagit rot. Kärleken till 
träd och vetskapen om alla goda 
effekter av växande träd, i synner-

Svenska Föreningen för In-
disk Byfolkhögskola (SFIB)
heter sedan år 2003 Jagriti 
Viharas Vänner, JVV. Den 
startade i Sverige 1972 för att 
göra det möjligt för läraren 
Jaya S Upadhyay att grunda 
en skola, inspirerad av 
nordisk folkhögskola och av 
Mahatma Gandhis filosofi, 
tillsammans med befolk-
ningen i några fattiga byar i 
dåvarande delstaten Bihar, 
Indien.

Skolarbetet kom igång 1974 i liten 
skala bland ursprungsfolk i trak-
ten. Pedagogiken förenade teori 
och praktik och slog vakt om den 
lokala kulturen. Utvecklingen har 
gått långsamt, men ständigt fram-
åt, hela tiden anpassat efter behov 
och resurser. Från SFIB har man 
givit stöd till drift och utbyggnad 
av Jagriti Vihara. Alla beslut om 
förändringar har tagits lokalt.

Upprätta fattiga och förtryckta
Lärarna har arbetat med barn, 
kvinnor och män från olika folk-
grupper och religioner. Man har 
alltid betonat alla människors lika 
värde, något som är kontrover-
siellt i ett ojämlikt samhälle. Yt-
terst handlar det om att upprätta 
de fattiga och förtryckta, och göra 
dem medvetna om sina rättigheter. 
Detta gäller inte minst flickors och 
kvinnors sociala ställning.

Det har varit många problem 
att bemästra genom åren, allt 
ifrån torka och svält till förödande 
monsunregn. Jagriti Vihara har 
fått besök av vilda elefanter från 
djungeln, när kolgruvorna förstört 
deras vanliga vandringsvägar. 

Jaya S Upadhyay besöker ibland Sverige och Norge för att träffa vänner och 
ordna nödvändiga papper hos svenska myndigheter. Här med Ola Persson, 
Fjärde Världen, till höger. Foto: Henrik Persson

het fruktträd, är en drivkraft för 
den trädplantering som utgår från 
JV. Varje år får folk i omgivande 
byar köpa plantor billigt och lära 
sig plantera och sköta träden. På 
sikt betyder det en stor förändring, 
jorden binds och trädet ger nyttig 
frukt fritt och för intet år efter år.

Volontärarbete
Jagriti Vihara får många förfråg-
ningar om möjligheten att arbeta 
som volontär på Jagriti Vihara. Ty-
värr kan man för närvarande inte 
ta emot volontärer där. Vill du följa 
utvecklingen är du välkommen att 
bli medlem i Jagriti Viharas Vän-
ner. Du får då fyra medlemsbrev 
om året med färsk information 
om detta intressanta och viktiga 
arbete.

Ett sätt att få besöka Jagriti 
Vihara är att gå terminskursen 
”Världens kurs med Indienresa” 
på Ljungskile folkhögskola eller, 
om du vill studera i Norge, ”In-
ternasjonale spørsmål og media” 
på  Ringerike folkehøgskole. Dessa 
två kurser genomför resor i Indien 
med besök på Jagriti Vihara.

Fakta:
www.jvv.se

Kontakt:
JVV,  Ola Friholt, Torget 1, Stocken,  474 92 
Ellös . Tel: 0304-512 15 (även fax)
 e-post:  erniola@tele2.se

Upprop för pengar till transporter
Det är viktigt att stötta transporterna till 
och från byarna. Det handlar alltså om 
personer som ska hjälpas – inte fordon. 
Skicka pengar till JVV:s bankgiro 5649-
3034 och märk talongen “Transporter”!
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