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Mor og barn

Kvinden spinder

Forside: Zamir sidder med fugleunge faldet ud af reden (øverst). SHG i
Itahar, Nordbengalen viser deres produkter (nederest). Figurer (til højre)
fra Radhagovinda tempel i Bengalen fra 1600 e.kr.

Forkortelser:
AwF: Aquaculture without Frontier
DTU: Danmarks Teknisk Universitet
KVL: Kongelig Veterinær Landboskole
JGVK: Joygopalpur Gram Vikash Kendra
BAU: Bangladesh Agriculture University
CBO: Community Based Organisation
UBU: Ulandsforening for Bæredygtig Udvikling
CISU: civilsamfund i udvikling

SHG: Self Help Group
LK: Landsby Komite
IGF: Indien Gruppen Fyn
ÅU: Århus Universitet
CSO: Civil Society Organisation
PA: Partnership Activity
LKP: Loka Kalyan Parishad
GP:Gram Panchayat
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Gudinde Manasa

Til Medlemmerne

Efter mere end 10 års arbejde med JGVK i Sunderbans
er mere end 20.000 kvinder organiseret i Selv Hjælps
Grupper (SHG’er) som udgør envigtig del af civilsamfundet. Der er også kommet gang i udviklingsaktiviteter
indenfor forskellige sektorer såsom landbrug, sundhed,
uddannelse mm., som udgør de første og vigtige elementer af det fundament, som skal være til stede i lokal området. Det næste trin er udbygge disse aktiviteter hos bruger- og partner organisationerne og styrke
koblingen mellem disse. Det er overordentligt vanskeligt pga kapacitetssvagheden. Der er intet alternativ.Pga den tidligere top down indsats er der ikke sket
megen udvikling gennem de sidste 60 år. Sammen med
vores anden partner Loka Kalyan Parishad (LKP) arbejder vi med udvikling af lokal forholdene i samarbejde
med lokalregeringen. Det er også en tung affære pga
myndighedernes personlige interesse og et svagt civilsamfund. Vi kan kun håbe at indsatserne vil føre til en
markant forbedring af forholdene i nær fremtid.

I den senere tid læser man ofte i dagspressen at fattigdommen er på returpå grund af den globale indsats. Den
reelle situation er mere kompleks og omfatter mange
faktorer. En vigtig del er den økonomisek polarisering
som hovedsagelig skyldes 3 faktorer: den ene er atfaldende produktivitet blandt de fattige i landdistrikterne
er de blevet mere afhængige af indtægt fra andre steder.
Den anden faktor er den stor købekraft hos de ca. 15%
rige har skabt så stor en inflation (>30%/året) at de fattige er begyndt at udvandre fra landsbyerne for at overleve. Den tredje er at mange , i et forsøg på at sikre deres
børns fremtid,er begyndt at give børnene en boglig uddannelse.Dette har medført at uddannelsescentre, de
fleste af dårlig standard, er skudt op som paddehatte
med tilbud om undervisning og efterfølgendehøjt lønnede job til ungdommen. Pga lav kapacitet er udviklingen
stagnerende i Indien (5.5% mod forventet 9% i 2012) og
med stor arbejdsløshed i sigte. Samtidig der er stor mangel på håndværkere og landmænd, så lønningerne i dette
område stiger hurtigt, hvilket også rammer de fattige
hårdt. Et svagt uddannelsessystem og mangel på uddannelsesmuligheder indenfor håndværk, gør at man får
dårlige produkter (se blot de nedstyrtede bygninger i Indien og Bangladesh)samt skaber en uoverskuelig situation for landet. Det er tvingende nødvendigt at vende den
onde udvikling med en målrettet indsats blandt det fattige flertal.

2012 startede med at Birgit, Jette, Lene, Inga og Ganesh rejste til Indien for at støtte den lokale indsats og
monitorere aktiviteterne. Birgit og Jette afholdt træning i syning for udvalgte piger fra Sunderbans,
Birbhum og Orissa i Hjemmeindustriprojektet. De besøgte også Gazna for at monitorere arbejdet der. Lene
og Inga holdt kapacitetsopbygning for projektansatte i
Sundhedsprojektet, holdt møder med JGVK ledelsen og
besøgte projektlandsbyerne for at se aktiviteterne og
det var opmuntrende. De var glade for at se det nyttige arbejde, der er blevet udført i vanskelig tilgængelige
områder. Pga afslutning på sit P.hD studie, kunne Mita
ikke komme til indien og Ganesh måtte støtte IUK3 aktiviteterne dels med igangsættelse af aktiviteterne hos
JGVK, dels deltage i interview med ansøgere til koordinator jobbet vedl projektet, hvor vi valgte Anindita Majumdar. Hun er usædvanlig god. Desværre kunne hun
ikke påbegyngde arbejdet før 1. maj pga sin aktuelle
ansættelse.. VI deltog i årsfestivalen, Mela hos JGVK,
som repræsenterede de lokale brugeer med deres produktion og aktiviteter indenfor landbrug, fiskeri, sundhed o.l. Festivalen omfattede også en stor udstilling
samt kulturelle indslag. fortalervirksomhed over for politikere og civilsamfundet, . Festivalen varede 6 dage.

De store forventninger til det nyvalgte Triomul Konkgresparti, som afløste det marxistiske Kommunist partis
enevældig magt i 34 år, blev ikke opfyldt. Det var også
naivt at forestille sig, at et regeringsskift alene ville skabe
en positiv udvikling af forholdene. Det er vigtigt at skabe
et stærkt udviklingsgrundlag, som kan søtte udviklingen
uafhængig af politiske partier. Her er det vigtigt at folk
forstår, at alle må påtage sig et ansvar for udviklingen,
regeringen alene kan ikke udrette ret meget, som det er
tilfældet nu. Det er meget vigtigt at få skabt en basis for
en reel udvikling og få den sat i gang . Der skal indgå begreber som demokrati og gennemsigtighde, i stedet for
den ”gamle” top down indsats med lappe løsninger og
evindelige 5 års planer.
I lyset af ovenstående arbejder IGF på at at skabe et stabilt udviklingsfundament i civilsamfundet i Sunderbans
med en brugerbaseret tilgang. Vi inddrager alle de elementersom udviklingen af det danske samfundgennem
de sidste 200 år bygger på og som passer så godt til forholdene i Indien. Vi taler her om uddannelse og styrkelse
af landsbysamfundene og dets medlemmer. IGF prøver
at skabe dette vigtige element støttet af kapacitetsstærke danskere i samarbejde med civilsamfundspartnere i
Indien. Det er vort håb at resultaterne vil brede sig som
ringe i vandet. Det var, hvad Gandhi ønskede for Indien.

Birgitte Øigaard og hendes datter Kathrine besøgte
JGVK for at indvie den nye skole som Topsøe familien
har doneretj. De deltog også i en del af Mela festivalen,
hvor børnene optrådte med sang og dans. Efterfølgende holdt de møde med skolelærerne og ledelsen omkring projektet. De var også glade for at drengen Zamir, som de de støtter trivees godt . De måtte haste
hjem da Flemming Topsøes kone Camilla, var meget
syg.Hun døde under deres hjemrejse, så sørgeligt.
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I samarbejde med UBU fortsætter IGF og JGVK aktiviteterne omkring forbedring af vandforsyningen, sanitet,
hygiejnen både i hjemmene og i skolerne. På 4. år arbejder man i Nord - og Syd 24 parganas, som involverer 17
Panchayats( = kommuner). I nord 24 parganas( nord for
Kolkata) arbejder man med ca. 8.000 familier som pga
øget bevidsthed ikke længere bruger arsenforurenet
vand, men skaffer drikkevand gennemrensning af forurenet vand på familie eller kollektivt niveau. 58 familier
renser deres vand med kolsifilter. Ca. 2000 familier får
rent drikkevandfra dybvandsboringer udført af regeringen. Projektersonalet har målt arsen indholdet i ca. 155
vandkilder, betalt afbrugerne. I syd 24 parganas arbejder
manmed forbedring af sanitetsforholden, hvor man har
opført toiletter på 5 skoler, 2 markedspladser og i 222
husstande. 16 vandbpumper fik ”gulvet” forhøjet. Der
udføres fortalervirksomhed omkring ændring af vaner,
bevidsthed mm., som har resultereti at 90% af af befolkningen vasker hænder med sæbe efter toilet besøg, 2%
smider børneekskrementer på bestemte steder og 90%
samler deres affald i et gravet hul. Man har problemer
med regeringsprogrammerne pga mangel på penge. Bureaukrati sætter 0gså en dæmper på opførelsen afyderligere et sandfilter i Gosaba. 5 danske studerende fra DTU
har deltaget i arbejdet.

Landbrugsaktiviteterne fortsætter med IGFs egne midler og Tips midler. Det er vigtigt at fortsætte bestræbelserne i så vigtigt et område, hvor produktivi-teten er
faldende med uoverskuelige konsekvenser for landmændene og deres familier. Pga udpint jord, manglende løsning på vandproblemet, øgede omkostninger,
klimaændriner etcg er problemerne mangfoldige. For
at finde løsninger forsøger man med dyrkning af forskellige afgrøder på et idealiseret grundlag i en demonstrationsfarm og som en aktivitet hos brugerne. Som
fagkyndig bruger man en barfodskyndig, som forsøger
sig med innovative aktiviteter dels omkring organiske
dyrkningsmetoder og dels omkring integreret landbrug
bestående af husdyr, fjerkræ og planter. Man forsøger
også med nye afgrøder som oliefrø og sukkerroer og
man sammenlignermellem organiske og ikke organiske
metoder. Hos brugerne foregår kapacitetsopbygning,
organisering og forsøg med organiske metoder o.l. som
skaber vigtige bæredygtige elementer. Her er der behov for kapacitetstiførsel.
Sundhedsprojektet fortsætter med sine aktiviteter og
omfatter nu 20 landsbyer. Der er knyttet 2 sundhedsarbejdere til hver landsby, som varetager omsorgen for
de gravide i deres landsby. Kvinderne er meget glade
for aktiviteterne i projektet og har flere gange bedt Lene og Inga om ikke at afslutte projektet. I den sidste
projektperioden er man gået i gang med fortalervirksomhedr og synergi med andre projekter, som øger
nyttevirkningen betydeligt. Projektet har påvirket regeringen, som er begyndt at øge deres indsats i projektområdet . Samarbejdet mellem projektet og det offentlige sundhedssystem er stigende.

Aktiviteterne indenfor hjemmeindustriprojektet fortsætter med at skabe kapacitet og indtægt hos brugerne indenfor forskellige emner såsom syning, strikning, rispopcorn, røgelsespinde, vævning, håndværkeruddannelse af
dropouts. Kapacitetssvaghed, manglende erfaringer omkring organisering o.l. er et stor problem for at opnå
2000 brugere i projektet. Her har deltagelsne af danskere med deres faglige styrke spillet en vigtig rolle. Birgit og
Jette gennemførte deres syundervisning af 12 elever
med efterfølgende uddeling af eksamensbeviser. Eeleverne gav løfte om at bruge deres tillærte kundskab til at
fremme forholdene i deres egne landsbyerne.. Inga og
Johannes kom for at se på skoleprojektet og var glade for
at se børnenes disciplin og hvor meget børnene fik undervisning i, mende erfaredeogså at det meste var udenadslærefor at bestå eksamen. Inga og Johannes gav
nogle pædagogiske undervisningstimer i engelsk med de
lokale lærere. Kristoffer Teglgaard kom for at give et
skub til det alternative byggeri.. Han lagde ud med at besøge en 400 år gamle bungalow bygning i Antpur,ca 150
km fra Kolkata. Bungalow kommer af ordet – bengali.
Under sit 10 dages ophold lavede han et alternativ konstruktionsforslag baseret på det han så i Antpur. Paul og
Harry kom med en del håndværksmæssigt udstyr, så de
lokale bygninger, holdt møde med forskellige interessanter og holdt undervisning for ca. 10 lokale elever omkring
murerarbejde. De undersøgte mulighederne for at lave
en håndværksskole. Ganesh støttede JGVK i de forskellige sektorer også ude blandt brugerne.

Fiskeriprojektet fortsætter for IGF midler. Der arbejdes
med produktion af kvalitets fiskelarver til udsætning i
dammene hos brugerne Mangel på kapacitetsstærkte
personale holder effektiviteten nede. For at kunne gøre
indsatseneffektiv er der behov for bedre organisering
og kapacitetsopbygning blandt JGVK personale og brugerne med støtte udefra. Foreløbig klarer man sig med
en barfodsfiskeriekspert, som ikke er tilstrækkelig til at
dække behovet.Kkapaciteten hos myndighederne er
ringe, hvilket er årsagen til at store muligheder går
tabt og befolkningen lider af mangel på ernæring. Man
fortsætter bestræbelserne med få et samarbejde i
stand med Shakuntala og Nanna Roos ved Life Science
ved KU.
Sammen med LKP forsøger FS3 projektet at styrke lokal
regeringen i dets organisering og kapacitet til at øge lokal fødevaresikkerhed bl a ved at øge landbrugsproduktionen gennem udnyttelse af lokale naturressourcer i et
tæt samarbejde med borgerne. Her forsøger man at
sikre fødevaresikkerhed hele året for fattige familier
gennem lokale myndigheder i 5 distrikter. Projektet
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dig er IGF interesseret i at synliggøre sine aktiviteter og
resultater blandt danskere. Konsekvensen af det ovennævnte er et stigende arbejdspres på de aktive medlemmer, hvorfor det er nødvendigt med flere aktive
medlemmer, så arbejdet bliver mere sjovt og effektivt.
Med de vanskelige vilkår ulandene har og de fremtidige
konsekvenser, som er omtalt, bør man, som privilegeret borger i Danmark, føle sig forpligtiget til at gøre noget for den globale udvikling. Fra Danmark deltager IGF
i udviklingsindsatsen på globalt plan, men vi har brug
for flere dygtige folk i Danmark til IGF’s aktiviteter både
i Indien og Danmark.

slutter i år. Information, Uddannelse og Kommunikation
(IUK3) projektet kom i gang med deltagelse af LKP i
Nordbengalen og 24 Parganas med JGVK. Det er en fortsættelse af IUK2 i en udvidet form. Projektet er hovedsagligt et kapacitetsopbyggende og fortalervirksomheds
projekt over for lokale myndigheder og civilsamfundet
for at styrke samarbejdet mellem dem. Virkningerne af
projekterne er allerede synlige, brugerne er mere opmærkomme på deres rettigheder og der er skabt bedre
samarbejdsgrundlag mellem brugere og regering.
Det igangsatte gademadsælger projekt i samarbejde med
IGF har InnoAidr fået en godt fra start. Sammen med IGF
hjalp JGVK InnoAidmed at finde to partnere Gana Unnayan Parishad (GUP) og Sabuj Sangha (SS) i Kolkata. Der
blev indgået samarbejdsaftaler, InnoAid ledere holdte
workshop og kørte de 3 partnere ind i projektet og aktiviteterne kom i gang med udvælgelse af personale og
burgere. . Samarbejde med mikrokreditorganisationen
Momentum fortsætter med etablering af mikrokredit
mellem danskere og brugere i ulandene.

På IGF’s vegne takker vi Mogens for opdatering af
hjemmesiden og alle, der har støttet os i vore bestræbelser på at fremme en bæredygtig udvikling.
IGFs bestyrelse

Den nye fase af uddannelsesprojektet støttetaf familien
Topsøe gik i gang med uddannelse af skolebørn optil 8.
klasse, manuduktion for de svage elever, uddannelsesforsikring for de fattige elever, computeruddannelse,
håndværkeuddannelse for dropouts samt erhvervsuddannelse for de voksne. Man har bygget en skolebygning
for børnene med ønkse om at skabe et stærkt uddannelsesfundament i Sunderbans som model for uddannelsen
i området. Der skal planlagt flere bygninger støttet af
familien, men prisstigninger skaber problemer med at
arbejde kan udføres planmæssigt.

Behandling af dyr: skulptur fra Radhagobindo
templet, Bengal fra 1600 tallet
Regnskab:
IGF indtægt fra kontingenter/
donationer m.v.
Drifts udgifter kurser, fagbøger, transport, adm
Udgifter til IGF projekter
Årets resultat til disposition
Egenkapital ultimo 2011
Danida/PR/andre projekt tilskud udbetalt i 2011
Fødevaresikkerhed ( fase 3 )
Information, uddannelse og kommunikation (fase 3)
Familie Topsøe: uddannelsesprojekt og
byggeri
Partnerskabsaktiviteter
Sundehendsprojekt
Hjemmeindustri

Bente Weng har indstillet sit flere årige arbejde med
medlemspleje og Inger Harbo Andersen har overtaget
arbejdet med stor entusiasme. IGF takker Bente for det
store arbejde hun har udført. Til trods for flere engagementer ude i verden og i Danmark, yder Ulla fortsat en
stor indsats ved at holde orden i IGFs regnskaber. Ligeledes yder Kathrine, Mita, Lene, Inga, Marie, Jette og Birgit
en stor indsats for IGF, både i Indien og DK, i deres i forvejen travle hverdag. Mht. fortalervirksomhed fortsætter
IGF samarbejdet med bl.a. Nordea i Svendborg, CVS i
Odense, revisionsfirmaet Deloitte i Svendborg, Life Science KU, DTU, AUC, SUG, UBU og InnoAid. 42 danskere
har besøgt partnerne i Indien, hvor af de 30 var studerende fra forskellige danske universiteter. Lene har holdt
et foredrag for en gruppe personer tilknyttet Hesselager
kirke og fik i den anledning flere nye medlemmer. IGF
holdt møde med Ingeniører Uden Grænser vedr samarbejde. Mita, Marie og Troels er gået i gang med at lave
en ny hjemmeside.
Der er større interesse fra firmaer, organisationer og institutioner i Danmark for at indlede et samarbejde med
IGF, bl a har Ingeniører Uden Grænser indledt et samarbejde med IGF gennem et projekt i Sunderbans. Samti-

4

2012
229.152
(59.311)
(159.897)
51.942
742.483

0
700.000
504.840
0
0
300.000

bl.a. gennem undervisning i skolerne i landsbyerne i
områder i West Bengal. Planen er at udvikle løsningsmodeller som danner udviklingsgrundlag hos brugerne
men samtidigt kan bruges af lokal regeringen andre
steder. Pga manglende lokal erfaring og kapacitet deltager danske teknikkere og studerende aktivt dels for
at støtte opbygningen af lokal kapacitet dels for at få
point for arbejdet, som en del af deres studium. Projektet er gået rimelig tilfredsstillende og projektperioden
blev forlænget til april 2013 for at opfylde nogle mål,
der kan nås med de resterende midler på kontoen. Projektet udføres i to distrikter hhv North & South 24 Parganas i Vestbengalen. I North 24 Parganas har projektet
organiseret 6141 familier (25615 personer) i 10 landsbyer spredt over 4 blocks (amter).

Igangværende Projekter:
Fra diskussionen ovenfor fremgår at lokalsamfundet i Indien gennemgår store forandringer. Samtidigt er der
krav om øget dokumentation og gennemsigtighed fra
CISU i Danmark, det giver nye udfordringer som skal tilpasses og integreres både i Danmark og Indien. Dette
sætter indsatsen omkring bæredygtig udvikling i et nyt
perspektiv. Den hidtidige indsats med bæredygtigheds
perspektiv baseret på et brugerbaseret og holistisk princip og synergi mellem de enkelte sektorer og projekter
skal nu i højere grad dokumenteres og beskrives. I det
kapacitetssvage samfund, hvor man ikke forstår udviklingen af ens egne forhold, er involvering af kapacitetsstærke danskere uundværlig. Derfor benytter IGF flere forskellige institutioner, organisationer og ressourcepersoner fra Danmark indenfor forskellige fagområder i Indien
med vores adgang til den lokale kultur og netværk. Der
er også stor interesse i Indien for deltagelse i vores arbejde med partnerne. Vores hovedsponsor er CISU under
Danida. Vi arbejder også for at få private sponsorer; her
figurerer Haldor Topsøe Holding som klart den største
sponsor, IGF søger efter nye. Menneskelig udvikling er en
langsom proces, hvorfor det tager flere år før man kan
forvente at aktiviteterne er rimeligt bæredygtige. Efter
1½ årtiers indsats med snesevis af milliarder kroner om
året forbereder vesten sig på at forlade Afganisthan og
overdrage ansvaret til de lokale. Det spås af internationale eksperter at forholdene hurtigt vil gå tilbage til det,
det var før indgrebet. Hovedsageligt fordi indsatsen har
været oppefra og man trækker sig ud før udviklingen har
nået et bæredygtigt niveau.

Rumpa, Kathrine og Lisa måler arsenik indhold i vandet

På grund af øget bevidsthed er ca. 95% af befolkningen
holdt op med at drikke arsenik forurenet vand,. De får
deres drikkevand enten ved rensning af forurenet vand
eller fra arsenfri vandkilder. Projektpersonalet udfører
regelmæssige målinger af vandkilder. I år har de udført
ca. 312 med brugerbetaling, hvor 100 havde arsen
over den tilladte grænse (50 mg/l). Siden starten af

Vand og Sanitet/Sundheds projektet i 24-Parganas,
Vestbengalen.
I Jeevandhara projektet har UBU og IGF arbejdet med
JGVK og en række mindre ngo'er siden december 2007
omkring forbedring af vandforsyning, sanitet og hygiejne

Louise, Kathrine og Lisa arbejder med lokale projekmedarbejdere omkring udvikling af filte til fjernelse af arsen fra drikkevandet.

Lokale folk drikker arsen forureningsfrit vand
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faldsmanagement (affaldshåndtering). Baseret på initiativ fra projektet har man opført 5 latriner og 2 håndpumper i lokale skoler med udnyttelse af regnvand og
med støtte fra regeringen. Omkring sanitetsarbejde er
der etableret tæt samarbejde med lokal regeringen,
hvor JGVK udnytter sit netværk i landsbyerne til at opmuntre folk til at opføre toiletter i hjemmene og forskellige offentlige steder. Man benytter sig også af
SHG’erne og i synergi med andre projekter herunder
IUK3. I denne forbindelse er der opført 222 nye toiletter ude hos familierne og 2 offentlige toiletter. Arbejdet foregår i 100 landsbyer og i flere landsbyer er antallet af familier, der har toiletter nået over 90%, et rigtigt godt resultat. Regeringen har også givet JGVK ansvar for konstruktionen og leveringen af toiletter til
brugerne. Her har danske studerende spillet en vigtig
rolle: de har tegnet flere modeller så der er valgmulighed. Det kniber med at få regeringen til at spille med.
Man fortsætter indsatsen gennem sit netværk i landsbyerne, hvor der er blevet afholdt 28 workshops i år.

Fortalervirksomhed hos hos SHG medlemmer i Gazna i
nord 24 parganas

projektet i 2004 har der ikke været tilfælde af arsen forgiftning. I Gaighata blok har man undersøgt 74 vandkilder i folkeskoler og i 20 af dem fandt man for meget arsen. 52 filter rensningsanlæg blev undersøgt, hvor 2 havde for højt arsen indhold. For at undersøge resultatet af
indsatsen har to danske studerende samlet prøver hos
brugerne (hår, negle) og afgrøder (ris, linse) i projektområdet og resultaterne blev bekendtgjort i 5 workshops.
Gennem fortalervirksomhed er der i alt installeret 12
dybvandsboringer i stedet for. 100 familieboringer. Der
er blevet afholdt 5 bevidstheds(awareness) workshop i
forskellige regerings kontorer og offentlige steder. Arbejdet i syd 24 Parganas forgår over 6 blocks i 50 landsbyer. Der er problem med salt i grundvandet flere steder.
Projektet har opstillet et sand filter i en dam, hvis vand
bruges af ca. 300 familier plus et hospital. Der er efterspørgsel fra flere steder efter lignende filtre, men pga
manglende interesse fra regeringen er der ikke bygget
flere. Projektet har forhøjet fundamenterne af 16 drikkevandspumper i år, som har sat gang i lokal regeringens
indsats med at forhøje fundamenterne som beskyttelse
mod oversvømmelse.

I 2012 har to studerende Kristine og Lise besøgt projektet. Laura Zurita afholdt kapacitetsopbygnings aktiviteter for JGVKs personale omkring forskellige emner,
hun er en all round person og holdt kurser omkring adfærdsændringer/kommunikation.. Ganesh Sengupta
besøgte JGVK to gange ifm monitorering og kapacitetsopbygning af personalet og brugerne. I denne forbindelse besøgte man også Gazna sammen andre IGF
medlemmer.

Omkring renlighed og hygiejne holder man regelmæssige
workshop både i skolerne og i landsbyerne, hvilket har
medført at mere end 90% af befolkningen vasker hænder
med sæbe efter toilet besøg, 1% vasker hænder før indtagning af måltider, 2% af familierne smider børneafføring bestemte steder. Siden slutningen af 2011 har man
indført en række innovative metoder. Som opfølging på
”fast affald” management systemet, har man afholdt en
survey over 600 familier og 2 træningssessioner vedr af-

Fortalervirksomhed hos skolebørn om håndvask i Sunderbans

(Foto til venstre) Julie designer nye og forskellige toiletpladder i Sunderbans til forskellige priser
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salgsmænd. Dette er en anderledes fremgangsmåde
som ikke er typisk i Indien. Man kunne på den måde
skabe opmærksomhed omkring projektet. Alle produkterne blev fremvist. Det er efterhånden en stor kollektion af produkter inden for de forskellige håndværk og
mange af salgsmændene var imponeret. Der kom en
salgsordre på 12 kjoler, og der var interesse fra flere
handelsmænd om at besøge JGVK og se projektet. Det
viste sig at være en meget positiv oplevelse, da de ikke
havde forventet at der var så stor interesse omkring
projektet. Oplevelsen gav dem selvtillid og mod på flere
salgsfremstød.

Hjemmeindustriprojektet:

Vi har fået ansat en assistent koordinator. Da projektet
er i udvikling og er blevet stort har der været et behov
for en person der kan varetage nogle af de organisatoriske og ledende opgaver. Den 1. januar 2013 var 1023
brugere uddannet inden for strik, syning, vævning,
broderi, ris popkorn, røgelsespinde og snedkeri.

I det forløbende år er der sket store fremskridt i Hjemmeindustri 2 Projektet – både produktionsmæssigt og
salgsmæssigt. Efter en periode med lav omsætning af
produkter, som et resultat af projektets salgsmanager
forlod JGVK, har brugerne har haft svært ved at holde
motivationen oppe. De uddannede brugere har af denne
årsag været svære at fastholde i at producere. Men der
er atter kommet vind i sejlende og der er fremgang – Det

Birgit og Jetter holder syundervisning for lokale elever
hos JGVK

I Januar 2013 afholdte Jette Brønnum og Birgit Magnussen et 4 ugers træningsforløb med deltagere fra
Orissa, Gasna og Joygopalpur, med hovedvægt på produktion af børnetøj, brugsting og broderi. Forløbet blev
afsluttet med en udstilling hvor alle deltagernes modeller blev vist. Det blev en meget flot og overvældende
udstilling og hvor både træningsdeltagere og trænere
var meget tilfredse. Alle deltagerne drog hjem med en
stor mappe fyldt med mønstre og færdige modeller
som kan bruge i fremtidigt arbejde. Deltagerne var efter træningsforløbet i stand til at varetage undervisning
i deres respektive lokale områder.

Ambia træner Sujata at strikke uldtøj og producerer i Sunderbans

går godt for projektet. JGVK har åbnet en salgsvogn og
en butik i henholdsvis Jharkhali og Gadkhali, som begge
er områder præget af turisme. Dette har sat skub i salget
og muligheden for at afsætte produkter foregår nu med
større sikkerhed. Det har resulteret i en stor interesse
hos brugerne og motivation for at producere er igen steget. Man kan se det i lyset af at infrastrukturen i løbet af
de sidste år har været under udvikling, hvilket langt omlænge nu begynder at bære frugt. Transport systemet
såsom vejnettet og jernbaneforsyningen samt el og
vandforsyninger er under opbygning i området. Dette
åbner for nye muligheder og giver potentiale for fremtidig vækst i og med produktivitet og konkurrenceevnen
øges.

Der er afholdt kvalitetsstyring og management workshops med alle projektansatte. Det lykkedes at få udarbejdet en skitse til en manual, som skal indeholde beskrivelser af de forskellige områder i projektet. Det vil
sige alt fra indkøb af råvare, egenkontrol, levering,
salgshåndtering til personale afstemning og jobbeskrivelser. Dette skal forhåbentligt på sigt give en øget be-

Fornyeligt har projektets salgspersonale afholdt et salgsfremstød i Kolkata hvor de henvendte sig direkte til
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vidsthed omkring de forskellige ansvarsområder og ikke
mindst få fokus på vigtigheden i at arbejde mere kvalitetsorienteret.

bejdere. De varetager omsorgen for de gravide i deres
landsby. Det gør de på forskellig vis, såsom
• Besøg hjemme hos den gravide, hvor hun støtter og
vejleder både den gravide men også hendes familie.
• Mothers Meeting hvor hun samler gravide og nybagte
mødre til regelmæssige møder hvor man diskuterer
relevante emner som ernæring, pleje af den nyfødte ,
familieplanlægning erc.
• Mothers camp – en slags jordemoderkonsultation,
hvor de gravide bliver undersøgt med bl a blodtryk,
vægt, urinundersøgelse oa.

Marie diskuterer salgsmuligheder med JGVK og projektledelsen

Yderligere kan vi se meget positivt på at JGVKs formand
Biswajit Mahakur er kommet med i bestyrrelsen af ”Natural Fiber Board” under den indiske regering i west Bengalen. Dette åbner muligheder for projektet på sigt, da
Biswajit kan være med til drøftes tiltag inden for hjemmeindustri på regeringsniveau. Igennem ”Natural Fiber
Board” har 200 af de fattigste brugere i hjemmeindustri
projektet fået tildelt sygesikringskort, der giver rettigheder til sociale ydelser såsom hospital og lægehjælp for
kortindehaveren og dens familie. Dette er et stort skulderklap til JGVK, da det overordnet kan ses som en anerkendelse af projektet fra den indiske regerings side. Der
er ansøgt om sygesikringskort til de resterende brugere i
projektet.

Sundhedspigerne deltager i morthers meeting med regerginsfolk

• Landsbymøder hvor alle i landsbyen er velkommen og
hvor vigtige sundhedsmæssige problemer tages op
som fex meget unge mødre.
• Sundhedsarbejderne samarbejder i stor udstrækning
med regeringens få sundhedshjælpere. De hjælper
dem i deres arbejde. Blandt andet kan de offentlige
sundhedshjælperer ikke udføre nær så mange undersøgelser som vore piger er udlært i.

Prabhat viser sine silkeprodukter han har vævet i Birbhum

På baggrund af den udvikling projektet har taget er jeg
sikker på vi går et spændende og meget travlt år i møde i
hjemmeindustri 2 projektet – Projektet har et virkelig
godt potentiale som er nødvendigt at udnytte for at der
skabes vækst.

Sammen med sundhedspigerne deltager Inga og Lene i
fortalervirksomhed

Derudover er Sundhedsarbejderne også begyndt at arbejde mere aktivt med fortalervirksomhed dvs oplyse
befolkningen om deres rettigheder i relation til regeringen. De har fået meget hjælp og inspiration fra et
andet af vore projekter(IUK 3), som er et rent fortalervirksomheds projekt. Og de har ikke kun kunnet informere om rettigheder indenfor sundhedsssystemet,
men også sociale rettigheder. F.eks. har fattige arbejdsløse ret til 100 dages arbejde om året betalt af det of-

Sundhedsprojektet i Sunderbans:
Sundhedsprojektet omfatter 20 landsbyer hvor der er
knyttet 2 Sundhedsarbejdere ( Field Health Worker) til
hver landsby. Sundhedsarbejderne er lokale kvinder der
har modtaget undervisning og træning omkring graviditet, fødsel, det nyfødte barn, ernæring, hygiejne, familieplanlægning oa. Der er i dag uddannet 50 sundhedsar-
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fentlige. Stort set ingen i projektområdet kendte til denne ret. Nu bliver den effektueret og vore sundhedshjælpere hjælper med papirarbejdet. Der er flere eksempler
på rettigheder som befolkningen nu har adgang til, takket være Sundhedsarbejdernes indsats. De fungerer næsten som socialrådgivere.

Som tidligere nævnt kalder man ”lægen” til fødslen.
Han er desværre tit en kvarksalver uden medicinsk uddannelse af betydning. Vi havde inviteret ”lægerne” i
området til et møde med repræsentanter for regeringens Health Department, hvor de blev informeret om
projektet og hvor man diskutterede ”The role of RMPs(
rural medical practitionaeries) in Safe Motherhood and
Child survival”. ” ”Lægerne” udtrykte stor tilfredshed
med arrangementet.
På trods af mange gode resultater skal der stadig arbejdes med befolkningen omkring deres eget ansvar for
udviklingen og deres egen sundhed. Da en bedre
sundhed ikke umiddelbart giver en bedre økonomi, har
folk ofte svært ved at forstå at deres egen indsats er
nødvendig.
Projektet løber til 300612, men bliver forlænget endnu
et halvt år, for at opnå så mange mål som muligt.

Inga og Lene fra IGF holder kapacitetsopbygnings workshop
sundhedspigerne og Anita fra JGVK

Information, Uddannelse og
Kommunikation – fase 3 (IUK3)

Det offentlige sundhedssystem på øen Basanti er blevet
udbygget og forbedret indenfor de sidste år og det er
hovedsagelig sket i projektområdet, fordi infrastrukturen
her er mere udbygget. Sundhedsarbejderne har også fået
sæde i de faste møder under Lokalregeringens Sundheds
afdeling.

Dette projekt fokuserer primært på fortalervirksomhed, kører i 6 distrikter i Vestbegalen og involverer
begge vores indiske partnere (LKP og JGVK).
Trods den store økonomiske udvikling i Indien har forholdene ikke ændret sig for den fattige del af befolkningen. I FN’s Millenium-deklaration fra 2000 er 2015målene indenfor udviklingsområdet beskrevet, herunder mål for fattigdomsbekæmpelse, uddannelse og
sundhed. Baseret på disse 2015-mål (kaldet Millenium
Development Goals, MDG) har den indiske regering
igangsat flere udviklingsprogrammer for bl.a. fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, sundhed. For at styrke
en decentral planlægning og implementering har man
indført de såkaldte Panchayat Raj Institutions (PRI),
som under den lokale regering har ansvaret for implementering og gennemførelse af disse udviklingsprogrammer. Procentdelen af programmer der faktisk bliver gennemført er desværre forsvindende lille. Årsagen
til dette er dels manglende kapacitet og vilje hos PRI,
dels befolkningens manglende viden om egne rettigheder på området og egne muligheder for at påvirke
myndighederne, og ikke mindst det manglende sammenspil mellem PRI og befolkningen.

Man samarbejder også med fortalervirksomhed for andre projekter fex Sanitetsprojektet der bla arbejder med
udbredelse af latriner. Det har resulteret i en betydelig
nedgang i antallet af diare tilfælde.
Projektet som helhed har været med til at forbedre
sundhedstilstanden hos gravide og deres nyfødte. Inga
og Lene var på projekttilsyn januar 2012 og blev præsenteret for de mange positive resultater. Vi holdt også
workshop med pigerne omkring deres arbejde, hvor vi
kunne se hvor dygtige mange af dem var blevet. Selv gav
de udtryk for, hvor meget det havde betydet for deres
selvopfattelse og selvtillid at blive uddannet til sundhedshjælper og kunne hjælpe andre mennesker. Det har
også givet dem en position i landsbyen, som der er respekt om.

Projektet har overordnet til formål at forbedre de lokale demokratiske procedurer for implementeringen af
udviklingsprogrammer i relation til 2015-målene i Vestbengalen i Indien. De konkrete projektmål er følgende:
1) 75% af de 44 involverede GP’er (Gram Panchayat;
laveste lokal regeringsniveau) har øget deres kapacitet til at kunne planlægge og implementere 2015mål udviklingsprogrammer.

Lene og Inga besøgte regeringshospital i Basanti og diskuterede samarbejdsmulighederne med lægerne
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2) Flertallet af projektdeltagerne i befolkningen er blevet bevidstgjort om 2015-målene og er involverede i
implementeringen af udviklingsprogrammer.
3) LKP og JGVK har udviklet netværk på regionalt, statsog distriktsniveau som skal advokere for programmer
indenfor økonomisk og social udvikling (2015målene).

projekt var en demokratisk lokal tilgang til decentraliseret naturressource forvaltning, hvilket vil sige at de lokale familier fik lov til at dyrke ubenyttet jord ejet af
regeringen, de fik indflydelse på den politiske beslutningesprocess omkring naturressource udnyttelsen i
deres lokalområde og de blev styrket i at kræve deres
rettigheder. Med denne tilgang har de lokale regeringsinstitutioner også spillet en stor rolle i projektet, både
for at styrke deres kapacitet til at forvalte naturressourcerne på den rigtige måde, men også for at der blive strukturer tilbage i lokal områderne der kan føre aktiviteterne videre efter projektets afslutning.

Officielt startede projektet allerede i efteråret 2011, men
projektaktiviteterne blev først igangsat da der blev fundet en passende overordnet projektleder i Indien i foråret 2012. Med den nye projektleder er aktiviteterne
kommet godt fra start. Ud af de 44 GP’er har 34 i 2012
fået hjælp og støtte fra projektet til at udforme årsplaner
(budgetter) hvoraf dele falder ind under regeringens udviklingsprogrammer. Diverse materialer om MDGmålene, eksisterende regeringsprogrammer etc. er allerede blevet trykt og omdelt, og der har været afholdt i
alt 3 kulturelle oplysningsarrangementer. Vores indiske
partners netværksarbejde er også gået i gang og de har
holdt omkring 12 møder i alt fordelt på de tre regeringsniveauer.

Projektets tre hovedmålsætninger og resultater:
1) Ved projektets afslutning var 44.062 familier involverede i projektet og 35.253 ud af disse familier kunne
forkorte perioden med manglende fødevarer med 80
dage gennem naturressource aktiviteter (mål 30.000).
2) Den demokratiske proces blev styrket ved at 36.400
familier har deltaget i beslutningsprocessen på forskellige niveauer, fra landsby til kommune (Gram Panchyat). I alt var 382 brugerrepræsentationer involverede (mål 300) og 43 lokale regeringsinstitutioner tog del
i naturressource forvaltningen (mål 44).
3) Alle projektområderne falder ind under 6 regeringsblokke (’block level’) og de har alle accepteret og taget
ansvaret for fremtidig økonomisk, teknisk og anden
støtte til de sårbare befolkningsgrupper mht fødevaresikkerhed.

Afsluttede projekter:
Fødevaresikkerhed - fase 3 i Vestbengalen:
Projektet sluttede i august 2012 efter at have kørt i 5 år
sammen med vores lokale partner LKP i distrikterne
Birbhum, Nord og Syd Dinajpur, Jaipalguri og Purulia
samt byerne Bolepur, Itahar, Kalchini og Jhalda.

Overordnet set har projektet inkluderet 1/3 af distrikterne i Vestbengalen og dækket 2% af befolkningen i
samme situation med 90 dages manglende fødevareforsyning hvert år.

Nye Projekter:
Uddannelsesprojekt med Topsøe fonden:
Uddannelsesprojektet har eksisteret siden år 2000. I
første omgang med en børnehaveklasse med IGF’s eget
bidrag indtil 2009, da Topsøe fonden besluttede at
støtte projektet med 50.000 kr. om året over 4 år. I
2010 besluttede familien Topsøe at stifte en familie
fond og give en større bevilling til IGF. I 2011 sendte
familien to repræsentater til Indien for at se forholdene
hvorefter familien bestluttede at give en bevilling på et
uddannelsesprojekt på ca. ½ million kr/år for 5 år begyndende fra år 2012 og 1.6 million kroner til byggeri af
skolebygninger. Skolebygnings byggeriet blev næsten
færdigbygget i begyndelsen af 2012 og undervisning
hørende til af den nye skole begyndte samtidigt. Det
nye projekt er således fortsættelse og udvidelse af de
gamle aktiviteter.

Formålet med projektet var at de fattige familier hvert år
skulle have forkortet perioderne med manglende fødevareforsyning med 90 dage gennem forskellige naturressource aktiviteter. Disse aktiviteter indebar køkkenhaver,
hjemmeplantager, fællesdyrkning, fiskeri, husdyrhold,
kornbanker, opsparing mm. der var tilpasset de forskellige dyrkningsmæssige og socioøkonomiske forhold i projektområderne som er meget forskellige. Det nye i dette
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skoler. I en NFS skole får 25-30 børn undervisning 3-4
timer hver dag af 1-2 lokale lærere. I 2012 har JGVK
drevet 5 sådanne skoler i 5 landsbyer med 136 børn (48
drenge og 70 piger) i alderen 3-6 år undervist af 10 lærere. De har modtaget undervisning i deres modersmål, engelsk, matematik, social bevidsthed/adfærd,
motion, hygiejne, miljø og sport. Efter afslutning i NFS
er 20 faldet fra uddannelsen, 13 er tilsluttet videre uddannelse. Antallet af NFS skoler er gået ned da lokal regeringen har igangsat børneskoler (ICDS) i nogle af de
områder hvor JGVK havde deres uddannelsescentre. I
disse steder var det svært at holde på eleverne da ICDS
tilbyder mad til eleverne, som alle finder tiltrækkende.
Derfor blev NFS skolerne lukket i de områder, mens vi
forsøger at starte andre steder. Dette er konsekvensne
af at arbejde i dynamisk sammenspil med et samfund.
JGVK begynder at arbejde på en øde ø som hedder Amlamethi, som Birgit og Adam fra Topsøe familie også
har besøgt.

Adam, Birgitte Øigaard og Flemming Topsøe fra Topsøe holding diskuterer uddannelsesprojenktet med Lene og Ganesh
fra IGF

Målsætningerne for det nye uddannelsesprojekt er følgende:
1. Basal undervisning for de børn, der bor i fjerntliggende områder gennem ikke-formelle skoler (NFS= Non
Formal School).
2. Opbygge en model skole, Vivekananda Sikhsha Niketan, i JGVK op til 8. klasse( standard ) med tilhørende
kostskole.
3. Supplerende undervisning for de svage børn, der ellers vil droppe ud af skolen.
4. Uddannelses forsikringssystem, som skal forhindre
børnene i at droppe ud af skolen.
5. Computeruddannelse for børn ved JGVK
6. Øget social bevidsthed hos børnene gennem ”Tarun
Tirtha” programmet
7. Erhvervsuddannelse/opbygning af en teknisk skole

Tit ikke formelle undervisning foregår under meget kumerlig forhold og med få elever.

1. Non Formal School (NFS):
I fjerntliggende områder især langs floderne i Sunderbans er leveforholdene meget dårlige med stor fattigdom. Analfabetismen er også størst her. Selv om der er
skoler i området har børnene vanskelighed ved at udnytte dem dels pga vanskeligt tærrain som gør det vanskeligt at komme frem, dels fordi undervisningen er så dårlig
så børnene mister interesse og dels pga manglende uddannelsestradition hos familierne og fattigdom. I disse
øde områder støtter JGVK driften af 10 NFS ( NonFormal
Schools) der forbereder børnene til at gå i de offentlige

2. Vivekananda Sikhsha Niketan (VSN model skolen):
For at støtte en forbedring af undervisningsniveauet på
de lokale skoler i området, har man startet model skolen VSN ved JGVK centret med lokale lærerkræfter. Pga
større omhu og opmærksomhed overfor eleverne omkring deres undervisning og udvikling er resultaterne
væsentlig bedre her i forhold til de offentlige skoler.
Dette har skabt stor interesse hos forældrene for at
sende deres børn til VSN skolen.
Det er til trods for at offentlige skoler er gratis og bør

U

Elever med lærerinder i non-formal skolen, Goranbose,
Sunderbans.

nene får et måltid mad. I VSN tilbyder man også un-
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dervisning i fag som computer, dans, sang etiske emner,
sport, miljø mm. I de offenlige skoler er det bare tør, kedelig undervining, mad og så hjem. Hos VSN, prøver man
at anvende moderne undervisnings pædagogik. I år er
der afholdt 7 træningssessioner for lærerne af trænere
fra Danmark, Frankrig og Spanien. VSN har nu 6 klasser
med i alt 154 børn (100 drenge og 54 piger) som får undervisning 6 dage om ugen. Der er 14 skolelærere, som
foruden at undervise tager sig af administrationen og
andre opgaver, hvilket er et problem i det kapacitetssvage Sunderbans. Børnene bliver hentet fra deres hjem i
små skolebusser med subsidier, hvis de bor langt væk, og
afleveret efter skoletid. Skolen ønsker at få forældrene til
at dække udgifterne, men det er svært pga fattigdom.

VSN skolen også til andre formål. Målet er at forbedre
det lokale uddannelsesniveaue, men samfundets lave
kapacitet gør at det har lange udsigter

Børnene transporteres til og fra skolen i skolebus.

3. Supplerende undervisning af svage elever (Vivekananda Coaching Centre):
At sende børnene til skolen gør dem ikke til nogle dygtige elever, det er som regel hvad man gør i største del
i Vestbengalen. I Sunderbans er dropout tallet over
80%. Sandsynlighed for dette er størst når det er første
generation i fattige familier der går til skolen. Her er
behovet for støtte størst.. En vigtig årsag til det store
frafald fra skoen er dårlig undervisning, hvilket er projektet forsøger at understøtte med manuduktionsprogrammet. I 2012 deltog 82 elever (45 drenge 37 piger)
mellem 5.-10 klasse. Deltagelse i programmet betød at
eleverne bestod deres eksaminer og mindre frafald fra
skolen samt en personlig opmuntring for den enkelte..
36 af eleverne deltog i computer undervisningen hos
JGVK. Svag kapacitet gør, at der er store problemer
med at skaffe faglige og pædagogisk gode lokallærere.
De fleste er ikke tilstrækkelig fokuseret på børnenes
fremtid gennem effektiv undervisning. Lærere fra de
større byer er dyrere uden nogen garanti for at undervisningen bliver bedre, Det er et problem at opretholde
elevtallet dels pga familiernes dårlige økonomiske forhold, dels dårlige vejforhold, lange afstande og ikke
mindst manglende støtte hjemmefra.

Børn får undervisning ved VSN i den nye skolebyning

Over 50% af eleverne får mere end 70% i karakter og ingen får dumpekarakteren på 30%. De børn, der halter
bag ud bliver støttet både i skolen og hjemme. Efter afslutning i VSN, klarer børnene sige væsentlige bedre i de
offentlige skoler end andre, hvorfor der er rift om at
sende børnene til VSN skolen. I en talent prøve har 2 elever sikret sig adgang til all India geografi talent prøve. For
at få forældrenes forankring prøver man at afholde et

forældremøde om måneden, 7 møder blev afholdt i år
med ca. 50% deltagelse. Lærerne arbejder dynamisk med
regelmæssige diskussioner om deres undervisning og justering efter behovet. Der er behov for at indlogere 50
elever, men pga manglende faciliteter og kapacitet er det
ikke lykkedes endnu, man regner med at det vil ske til
næste år. Den Topsøe- financierede tre etagers bygning
er af uvurderlig støtte. Ud over skoleundervisning bruges

Manuduktion for svage og fattige børn for at undgå som
dropouts
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run Tirtha holdet. Dette har skabt stor opmærksomhed
blandt forældrene i området og dermed interesse for et
uddannelsesprojektet. I 2012 deltog 42 elever fra VSN
samt 36 elever fra coaching centre og et antal fra Tarun
Tirtha i computer undervisningen ved JGVK computer
center. Det kræver en større indsats omkring fortalervirksomhed vedr uddannelse at tiltrække flere elever.
Det mærkelige er folk sukker efter sådanne muligheder,
samtidigt er det svært at få gang i sådanne aktiviteter
som skyldes den svage kapacitet.
Uddannelsesforsikring registreres af JGVK medarbejder

4. Uddannelsesforsikrings- og miljøprogram for fattige elever:
Fattigdom er en hyppig årsag til at eleverne slutter deres
skolegang før tid og manglende uddannelsestradition forstærker processen. Manglende formåen til at betale undervisningsbegyr eller købe lærebøger er ofte mobninsårsag og årsag til frafald fra skolen. For at modvirke dette
gør JGVK et innovativt forsøg ved at indføre et forsikringssystem for de lokale skoleelever, hvor eleverne sparer INR
10 op pr måned, et tilsvarende beløb betales så af JGVK.
Efter 5 år sparer eleverne INR 1.200 op, som vil hjælpe
dem med at fortsætte studiet og dermed nedsætte dropout procenten. I 2012 har 481 elever fra fire forskellige
skoler deltaget i programmet, hvor INR 47.464 blev betalt
af eleverne og INR 40.421 blev betalt af JGVK. Der er stor
interesse for programmet fra eleverne men betingelsen
for dettes funktion afhænger af at skolens administration
medvirker, hvilket ofte mangler og skaber problem. Da det
giver ekstraarbejde for skole administrationen uden betaling, ønsker skoleadministration ikke at medvirke. Skolelærerne, der er økonomisk velstillede, burde afse en smule
frivillig tid til de fattige skoleelever. Det er nogle af de kapacitetssvagheder vi tit oplever. Det er nogle af grundelementerne for udvikling af et fattigt og tilbagestående samfund.. Her skal vi arbejde med fortalervirksomhed. JGVK
forsøger også at skabe miljøbevidsthed gennem bevidstheds programmer og udflugter, i 2012 tog f.eks. man børnene til Zoologisk have i Kolkata.

Computer uddannelse for VSN børn Topsøe projekt hos
JGVK

Computer undervisning af JGVK lærer Pallab for lokale
børn

6. Social bevidsthed hos børnene gennem Tarun
Tirtha (TT) programmet:
Dette program er grundlaget for al udviklingsarbejdet i
Sunderbans og blev startet af Biswajit og hans venner
tilbage i 1980erne. Ideen er grundlagt af en Bengalsk
videnskabsmand, Meghnath Saha, hvis filosofi går ud
på at nationen skal opbygges gennem bevidsthed og
høj moral blandt ungdommen. Aktiviteterne i TT programmet bygger på samfund, fællesskab, samarbejde

5. Computeruddannelse for børn ved JGVK:
Computerundervisning blev indført for VSN skolebørn i 4.
og 5. klasse børn samt store børn fra manuduktion og Ta-

Involvering af lokale børn i opbygning af livsværdier
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o.l. Påvirkning af den moderne udvikling med smart tøj,
mobiltelefon, motorcykel mm er så stærk at de kapacitetssvage mennesker, især børnene bliver lette ofre og
bliver tiltrukket af disse og bruger al deres tid og kræfter
for at kunne eje disse ting. Der er behov for modvirke
denne tendens med indsats omkring kulturelle værdier o
lign. For at styrke etiske, moralske, sociale o.l. værdier
hos børnene bruger JGVK megen tid i skoleundervisning
til musik, dans, læsning livsbiografier af støre personligheder mm. I TT program samler man børnene 1-2 gange
om ugen til fysiske øvelse, sang, dans o.l. 63 børn har
deltaget i det i 2012. En lokal lærer underviser dem i forskellige discipliner. I landsbyen Birinchibari går der et
hold to gange om ugen, med 44 skoleelever og 10 dropouts Der deltager lidt flere drenge end piger. Man arbejder på at oprette flere hold flere steder med flere tilbud.

arbejde mangler man implementering af mange aktiviteter inden for dette emne. Der skal dog nævnes at JGVK
har mange års erfaring med dette herunder med Farmer
Field School inden for husdyrhold og landbrug.
Man også arbejder for at støtte indenfor håndværke uddannelse fra Danmark, som har stærke tradition. Sidste
år rejste til Indien for at stifte bekendtskab med lokal
området og mht håndværkeuddannelse. Der arbejdes på
at lave en ansøgning til CISU med henblik på støtte til arbejdet.

Anton hjælper snekerlærer Debu med at
bygge en drejebænk for at effektivisere
arbejdet.

Børn fra TT deltager i kulturel aktiviteter med Tagore musical

7. Erhvervsuddannelse:

Dropout drengene lærer snedkerarbejde hos JGVK.

Dette er et meget vigtigt område som består af uddannelse indenfor landbrug, husdyrholds- of fiskerimetoder samt
forskellige håndværkeuddannelser. Der er stor efterspørgsel efter håndværkere i området, men der er faktisk næsten ingen. Det er en af årsagerne til områdets fattigdom.
De få håndværkere, der findes har lært deres håndværk
gennem overlevering fra deres læremester. I øjeblikket er
der ca. 8 elever som bor i centret og lærer snedker og andet arbejde. Da JGVKs landsbrugskyndige har forladt sit
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Projekter med TIPS midler:

IGF projekter:

Med stor glæde har IGF modtaget kr. 24.748,73 fra
Tipsmidler i 2012. Bevillingen blev givet til to projekter i Purulia: et omkring fødevaresikkerhed gennem
dyrkning af køkkenhaver og et med produktion af
brænde gennem træplantning. Pga IGFs fokus på den
fattigste del af det fattige samfund, var bevillingen til
stor nytte. Faldende produktion inden for de traditionelle sektorer som landbrug, fiskeri og husdyrhold gør
livet meget hårdt for landmændene. Derudover skaber

Husdyrholdprojektet
Husdyrholdprojektet fase 2 (HD2) med Danida
støtte sluttede i 2010. Det er indtil nu det bedste
projekt vi har implementereret. Det involverede
over 4.000 familier i 50 landsbyer og der er dannet
10 netværksorganisationer. Aktiviteterne bestod af
organisering af kvinderne i SHG’er samt kapacitetesopbygning af dem og JGVK, uddeling af husdyr,
opsyn etc., støttet af Charlotte Vesterlund McAinsh
fra Fjerkrænetværk, KU. Det resulterede i et fald i
husdyr dødeligheden med over 80% og dermed
øgede indtægter for brugerne med en faktor 1½-2.

r

SHG medlemmerne dyrker landbrug i fællesskab

prisstigninger på fødevarer og andre forbrugsvarer
uoverskuelige problemer for de samme familier. I den
forbindelse har man involveret ca. 500 kvinder fra forskellige SHG’er under landsbykomiteerne i landsbyerne i oprettelse af køkkenhaver på deres egen jord
efter den organiske metode. De har fået lidt træning
omkring basal landbrug og køkkenhavedyrkning. De
har dyrket forskellige grøntsager som sød kartoffel,
bønner, græskar, agurker agurk, yam og forskellige
slags blade. Pga svigtende regn blev en del af afgrøderne ødelagt, alligevel har hver familie fået godt 60
kg grøntsager og lidt brænde som dækkede deres behov for 3 måneder. Fremtidige muligheder ser ud til at
være gode men der skal fortsat en indsats til. Vi har
besøgt Purulia for at undersøge mulighederne for at
arbejde i det meget fattige og politisk urolige område
hvor Niels Holck har udført sine aktiviteter. Pga opblussen af urolighederne kunne vi kun holde møder
medbrugerne, men ikke udføre noget praktisk arbejde.

Grøntsags produktion i brugernes køkkenhaver er en nødvendig
betingelse for overlevelse

Kyllinger anskaffet i JGVK farmen for at forsyne brugerne

De kunne spare op på deres SHG konto og fik en
stabil forsyning af protein med et bedre helbred til
følge. Da projektet har skabt et udviklingsgrundlag
dannet nedefra med enkle midler som vaccination
og bedre pasning af husdyrene og involvering af de
fattigste af de fattige, ønsker man at udnytte resultaterne med IGF støtte.
Bæredygtighed i en procesbaseret indsats som denne tager lang tid pga den svage lokale kapacitet og
økonomi. Derfor er der behov for fortsat støtte indtil det bliver bæredygtigt. Derfor fortsætter aktiviteterne på nedsat blus med IGF støtte: Man holder
aktiviteter på to niveauer: den ene ved demonstrationsfarmen, den anden ude hos brugerne.
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Gennem opdræt har brugerne skabt fjerkræ som er kostbare
ejendele

De fattige kan ikke låne penge på traditionel vis i
Demonstraionsfarmens hovedformål er at udvikle
organiske dyrkningsmetoder, hvor et vigtitg led er
kombinationen af plantevækst og husdyr. Man har på
farmen 4 køer, som man fik billigt fra en dyreven. I
december 2011 anskaffede man 12 lokale og 17 RIR
høns, 41 ænder og 200 daggamle RIR kyllinger,
hvoraf 15 døde. Hønsene begyndte at lægge æg fra
maj 2012 og i løbet af året har man fået 319 andeæg
og 1118 hønsæg med en værdipå på ca. 600 kr.
Nogle omkringboende beboere har udruget en del af
disse til kyllinger og ællinger, som er meget
modstrandsdygtige. Fra fjerkræbesætningen solgte
man 20 dyr, 7døde og 132 blev uddelt til SHG medlemmerne. Derudover opdrættede man 200 croiler
kyllinger og solgte dem. Pga manglende kapacitet
bliver dyrene ikke passet ordentligt..

Mikrokredet indsats har været en stor succes hos brugerne

banker, da det kræver sikkerhed, hvad de fattigste
ikke har. Den mest tilgængelige mulighed er at låne
penge fra lånehajerne med en rente på 10% om måmåneden. Der er mange årsager til de er fattige,
men een vigtig årsag er lånehajerne, der er lokale
beboere, der låner penge ud til skyhøje renter,
hvilket beslaglægger og stopper enhver form for
udviklingsmuligheder. Derfor arbejdede IGF gennem partneren JGVK med at frigøre brugerne fra
lånehajerne og i stedet få mikrokredit gennem brugernes egne opsparede penge, såkaldt brugerbaseret
mikrokredit. Denne udvikling kom helt naturligt
som en efterspørgsel, hvor de bare skulle have lidt
hjælp fra JGVK omkring regnskab, håndtering af
bankkonti o.l. Først lånte medlemmer kun penge
fra deres egne SHG kasse, som de selv havde været
med til at spare op til, mod en betaling på 24% i
renter, som også gik til deres egen konto. Nogle
SHGer’ opsparede flere penge end de kunne låne
ud, mens andre SHGer havde behov for flere penge. SHGer begyndte derfor, gennem landsbykomiteeerne, at låne mellem hinanden mod renteindtægter til glæde for alle. Dette mikrokreditsystem lånte
kun mindre beløb ud over korte perioder.

Opdræt af geder/får er en god bedrift for lokale familier

I landsbyerne Joygopalpur, Jyotishpur, Hironmoypur
og Radharanipur holdte man baseline study og organiserede 100 udvalgte kvinder i SGH’er som ikke kunne
organisere sig tidligere pga mangel på penge. I juni/juli måned fik de hver en ged/får/svin og 6 kyllinger,og disse er nu begyndt at give indtægt og næringsforyning til familierne.
Brugerne er begyndt at hente vacciner fra lokale regeringskontorer eller købe fra butikerne. I løbet af året
har man givet 500 R2b i Joygopalpur, 200 R2b i Harekrishnapur, 200 R2b i Radharanipur, 500 R2b i no.3
Garanbose, 300 R2b i no. 5 Goranbose, 200 R2b i Hironmoypur, 100 F1 i Joytishpur og 40 svin vacciner i
Joytishpur. I disse områder er dødeligheden gået ned
med over 80% og hver familie har fået øget deres indtægt mellem 500-600 kr/måned.
Mikrokreditprojektet:
Mikrokredit er noget som opstod blandt brugerne
som en del af udviklingsprocessen i Sunderbans.
Tidligere måtte befolkningen låne penge fra lånehajer med skyhøje renter for at overleve, hvilket gjorde
dem endnu fattigere. På grund af stor fattigdom er
det nødvendigt at kunne låne penge i dårlige tider.

Køb af symaskiner har været et af låne emnerne for kvinderne

JGVK har opsparet nogle penge i en ”revolving
fund” fra tidligere projekter samt egne indtjente
penge. For at støtte processen begyndte JGVK der16

207 brugere fra 21 SHG’er og fik tilbagebetalt kr.
26.693 plus en rente på kr. 4.361. Sidste år er ca.
20% SHG’er og VC’er faldet fra pga afslutning af
flere projekter og dermed frigørelse af et antal
SHG’er, LK’er og netværksorganisationer. I år er
antallet af SHG’er og VC’er steget lidt igen, da
man fandt ud af at det var gunstigere at være tilknyttet JGVK. Anvendelse af disse lån er typisk til
indkøb af såsæd og frø, køb af husdyr, opstart af fiskeri eller anden virksomhed, reparation af bopæl,
frikøb af pantsat jordlod, køb af symaskiner o.l.
Antallet af lån til sociale begivenheder som bryllup, uddannelse af børn, sygdom o.l. er mindre da
disse ikke indebærer nogen indtægt og dermed er
sandsynligheden for tilbagebetaling mindre.

for at låne mindre beløb ud til dem, der ikke havde
mulighed for at låne større summer over længere tid
fra deres eget system. Med denne lille brugerbaserede mikrokreditmodel i Sunderbans er det lykkedes at
udrydde de lokale lånehajer. Som konsekvens af den
procesbaserede udvikling er der opstået mindre entreprenør aktiviteter med behov for lån af større kapitaler. Disse har behov for at låne større beløb over
længere tid og her forsøger JGVK om brugerne kan
låne penge fra banken ved at JGVK står som garant
for lånene, hvilket ikke er en ideel løsning. Manglende trovædighed, gensidig mistillid og et svagt
retssystem gør at der er meget lidt bevægelse omkring den kapital der eksisterer. En lokal organisation fik folk til at indsætte deres penge mod løfte om
at kunne få høje renter over en årrække. Fornylig
stak ejerne af firmaet af med 22 mia kr, således at
millioner af mennesker mistede deres penge, defleste
af dem er fattige landmænd.

Fiskeriprojekt i Sunderban:
Fiskeriprojektet fortsætter stadig med IGF midler.
Det er et meget vigtigt projekt da fisk udgør den
vigtigste proteinkilde. Desuden har hver familier
1-2 damme ved deres gård som er oplagte at opdrætte fisk i. Sunderbans floder udgør en vigtig fiskeyngleplads for brakvands fisk, men de lokale
beboere har tømt floderne for al fisk, således at der
ikke er mere at hente. Derfor er det en god mulighed at få sikret fiskeproduktion gennem akvakultur, hvor Sunderbans viser sig at være meget velegnet. I de lokale damme er fiskeproduktionen meget lav. Dr. Nanna Roos fra Institut for Human

Spar penge og brug dem fornufit er et vigtigt emne ved SHG møder

Der er i alt 1005 SHG’er fordelt på 48 landsbyer
med i alt 11.585 medlemmer der i 2012 har opsparet kr. 327.014. Af dem har de udlånt kr. 2.284.090
til medlemmerne ved 4020 transaktioner og med en
rente på kr. 54.818, som øgede deres konti med i snit
kr. 54.54. Der er 48 VC’er med 1169 medlemmer
som har sparet kr. 176.900 og over 80 gange udlånt
kr. 152.620 til sine medlemmer med en renteindtægt
på kr. 36.628, som øgede VC’ernes konti i snit med
Kr. 763. Yderligere lånte JGVK ialt kr. 58.309 til

Lokalefisk sælgere henter dårligkvalitets fiskelarvere fra stor afstande, hvorfor efter udsætning fleste dør eller bliver ikke stor.

Ernæring har udviklet opdræt af karper sammen
med en lokal fiskeart, Mola, der er så rig på vitamin og protein at man kan få dækket sit behov bare
ved at spise Mola nogle gange om ugen. Med støtte
fra Nanna og hendes institut Life Science, KU og
BAU i Bangladesh har JGVK, udviklet denne metode med kombineret opdræt af karper og Mola
hos 33 lokale landmænd. Betingelsen for at kunne
anvende denne løsning er adgang til fiskelarver af
god kvalitet. De fiskelarver landmændene kan kø-

Bygge toilet hjemme ved at bruge sin opsparede penge ved SHG kontoen har gennem fortalervirksomhed vundet popularitet i samfundet.
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be var af for dårlig i kvalitet. Så med anbefaling fra
fiskekyndige fra KU og BAU, opførte JGVK med
egne midler og lidt støtte fra en amerikansk fond
”Akvakultur uden grænser” et lille klækkeri for tre år
siden med hjælp fra lokale barfodseksperter. De forsyner nu landmændene med fiskelarver af god kvalitet. Pga manglende kapacitet hos JGVK er produktionen af fiskelarver dog ikke tilstrækkelig. Desuden
er manglende kapaciteten hos brugerne og dårligt
samarbejdet mellem dem og JGVK er udnyttelse af
klækkeriet begrænset. Ikke destomindre er det godt
at man har fået startet et klækkeri således at man en
dag vil kunne opfylde det lokale behov. IGF og Shakuntala Thilsted, KU har stadig kontakt om fortsat
samarbejde for udvikling på området, men det er ikke lykkedes at få midler endnu, så vi må fortsætter
bestræbelserne i Sunderbans med egne midler.

Man starter arbejdet i begyndelsen af året, dvs om
vinteren, hvor man passer dammene og tilser fiskene ind i dem. Hos JGVK renser personalet
dammene for vandplanter og udskifter vandet for at
gøre dammene klar til udsættelse af nye fiskelarver
og omfordeler fisk blandt dammene. Man forbereder sig på yngelarbejdet. Man arbejdede sammen
med en lokal barfodsfiskeriekspertProduktionen
har dog været lav idet det er mislykkedes flere gange, årsagen kunne man ikke finde ud af.

4-6 uger gamle fiskeyngle enten leveres til landmændene som
vækstopdrættere eller beholdes for slag til næste år

I ynglesæsonen (maj-august) producerede man 255
bati (en bati har 20.000 larver; 30 bati = 2 kg larver) lokal karper. Man har solgt 150 bati for en
pris på ca. 50 kr/bati. Når landmændene ikke har
vand nok i deres damme, køber de ikke fiskelarver
eller –yngel. I år begyndte regnen ret tidligt men så
holdt den op igen. Da regnen så endelig kom var
ynglesæsonen over. Den slags ting må man altid
være forberedt på som en del af virkeligheden. For
at have fiskeyngel til næste år måtte man bruge en
del af de udklækkede laver fra i år. Derfor blev 105
bati larver sat ud i JGVK damme.

Lokal producerede kvalitets fiskelarver hos JGVK er en afgørende
faktor for fiskeri udvikling hos lokale brugere.

Bestræbelserne på at forbedre fiskeriforholdene i
området fortsætter således gennem tre hoved aktiviteter : (1) fortsat opbygning af infrastruktur hos
JGVK i form af kapacitetsopbygning af personalet
og produktion af fiskeyngel, (2) udvælgelse og kapacitetsopbygning af lokale landmænd som fiskeyngelopdrættere, samt organisering og kapacitetsopbygning af brugerne og endelig (3) øge fiskeproduktionen hos dem med effektiv fiskeopdræt i deres damme ved anvendelse af de lokalt producerede fiskelarver fra JGVK. Desuden arbejdes der på at etablere
samarbejde med lokale myndighederne, som er ret

I fiske klækkeriet udklækkes kun karpe yngel, men
lokale fiskearter som katfisk, koi, chang o.l. som
yngler i de åbne vandområder er under stor trussel
for at blive udryddet pga forurening med pesticider.
Udklækning af æg fra disse fisk er vigtig, men pga
manglende kapacitet kunne man ikke gennemføre
dette. I år kom der en pensioneret fiskeriekspert og
hjalp med at befrugte katfisk æg og sætte dem i cisternen. Udklæknings procent har ikke været mere
end 20%, dvs ret lav. For at løse disse problemer
har man behov for kapacitetstærke folk som Indien
ikke har ret mange af. Det var alligevel en begyndelse som vi vil interesseret i at fortsætte med at
udvikle og stabilisere.

Brugerne henter udklækkede larver i alluminium bøtter.

svage.
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opnået en størrelse på mellem 800-1000 gram stykket. Her brugte man ikke penge til foder, afføring
fra ænderne har fungeret som fiskeføde. Man har
besluttet at bruge denne metode i et par andre
damme hos JGVK. Derudover er man i gang med
at grave 50 nye damme i området, som et regeringsprogram, hvor JGVK har fået til opgave at
grave disse.Man overvejer at anvende denne afprøvede metode i de 50 damme hos landmændene.
Da sygdom hos ænderne er sjælden, så vil man
med enkel pasning og uden nævneværdige udgifter
kunne få fisk, æg og andekød.

Alt i alt var det et magert år for fiskeri, hvor man
solgte meget lidt fiskeyngel og lidt større fisk, som
man ellers sælger i markedet, blev brugt i JGVK’s
køkken. Der er behov for at organisere produktionen
så man får regelmæssig forsyning af fisk til JGVK.
Hvis vi kan få nogle eksperter fra Danmark som
gennem et længere varende ophold kunne træne de
lokale ansatte og samtidigt få skabt et grundlag for
aktiviteter som er produktive, så ville det være godt.

JGVK blev offer for lokal jalousi, hvor nogen kastede gift i det største vand reservoir hvor man
havde den største part af fiskeynglen fra sidste år,
ca. 1 ton fiskeyngel. Alle larver døde. Ud over at
man mistede fiskene, kunne man heller ikke bruge
dammen før den blev helt tømt for vand og bunden
blev behandlet med kemikalier for at neutralisere
giftrester. Man formoder at de handeslsfolk,som
importerer ringe kvalitet fiskeyngel og sælger det
til landmændene må nedsætte deres aktiviteter eller
helt opgive deres erhverv pga de kvalitets larver
JGVK producerer lokalt. Dette medførte at man
kun solgte 200 kg fiskeyngel til nogle familier, til
gengæld kunne man ikke forsyne den støste part af
lokale brugere som ønskede at købe til deres
damme.

Efter popularisering af vitamin og mineralrigt mola fisk af Nanna
Roos, øget produkton af Mola hos bruger til gavn for samfundet

Interesse fra landmændene er meget stor. De kan
tjene gode penge på at købe JGVK larver, opdrætte
dem i deres damme og efter nogle måneder sælge
dem videre.. I år har JGVK solgt fiskelarver til 25
landmænd, af dem har 21 landmænd tjent penge på
det. En landman Janapriya Roy har på få måneder
tjent ca. 1500 kr, så andre de landmænd spørger efter
fiskelarver hos JGVK. Det er vigtig fortalervirksomhed som JGVK har behov for at kunne følge op og
hvor der er behov for støtte fra fagkyndige folk. Ellers vil disse interessante begivenheder forblive enkeltstående hændelser.

Pga forgiftning ved JGVKs største vand reservoir mistede man ca. 1
ton fiskeyngel- en katastrofe for lokal udviklingsbestræbelse.

For at støtte landmændene har man givet træning til
100 SHG medlemmer. Derudover har man trænet
50 mandlige fiskeopdrættere. Der har været en regeringsmand som gav træning til 40 landmænd.
Som et fremtidigt program har man planer om at
styrke disse løbende aktiviteter og stabilisere dem,
samt lave forsøg med opdræt af hummer som model, da dette er en indbringende sag.

At avle katfisk i fangeskab er vanskeligere end for karper men det
er nødvendigt for at sikre bestanden også til gavn for de fattige

I en dam har man dyrket fisk sammen med ænder
som forsøg. Man har observeret en mærkbar øget
vækst hos fiskene. I løbet af et halvt år har fiskene

I udviklingsarbejde må man både se på målsætning, og også på de problemer der opstår i denne
19

måtte gå over til mekaniske metoder og anvendelse
af kunstgødninger. På den måde ændrede man
grundlaget for landbruget både socialt, økonomisk
og økologisk. Socialt fjernede man bl.a. den vigtige
rolle som kvinderne spillede, økonomisk skiftede
landbruget fra at være lokalbaseret til at være baseret på firmaer i udlandet, der solgte gødning og pesticider. Sælgerne af gødning og pesticider blev
rådgivere uden nogen fagkundskab indenfor landbrug; kun med en ting for øje nemlig at tjene så
meget som muligt ved at sælge så meget gødning
og pesticider, som muligt. Efter en kortvarig øgning i produktionen med øgede udgifter, var resultatetet udpining af jorden med faldende produktion
og fortsat øgede udgifter. Dette resulterede i øget
fattigdom blandt landmændene og udvandring til
byerne. Udviklingen i et hvert land begynder med
et lokalt baseret bæredygtigt landbrug, som så skaber grundlaget for industri og anden udvikling og
sammenspil. Lokale myndigheder valgte at løse
problemet ved at hægte sig på industrien, som blev
indført af vestlige investorer i 90’erne som en udvidelse af deres forretning. Dvs at man undlod at
gøre noget ved det meste vitale problem som landets fremtidige eksistens afhænger af. Det er tvingende nødvendigt at sikre et landbrug på et bære-

Opdræt af rejer sammen med karper og mola er noget man stræber
sig efter for atSelve
optimere
indtægt og næringsforsyning
forbindelse.
målsætningen
er at øge fiskepro-

duktion blandt brugerne i deres damme så de kan få
mere protein og bedre økonomi ved at sælge de
overskydende produkter. De indbyggede problemer
er manglende kapacitet som skal overvindes.Undervejs i processen høstes dyrebare erfaringer
som kan bruges til en vellykket indsats. For at løse
disse og andre problemer må man have en erfaren fiskeriekspert.
Landbrugsprojektet:
Dette er en af de vigtigste sektorer, da næsten alle er
landmænd med eget landbrug eller arbejder i landbruget. Betydningen af projektet skal ses i lyset af
den faldende produktion indenfor landbrug og stigende omkostninger som er en bombe under eksistensen for de lokale og landet som helhed. Ca. 20
år siden begyndte man i Sunderbans at mærke presset på landbruget pga øget befolkningstal. I første
omgang forsøgte man at øge produktiviteten ved at
udnytte og overtage husdyrenes græsningsarealer.

At opretholde risproduktion er livsnødvendig det danner fundamentet for lokal mad indtag

dygtigt grundlag
I 2008 fik man penge til et pilot landbrugsprojekt
der skulle skabe grundlag for en bæredygtig udvikling af landbruget. Da støtten er ophørt må bestræbelserne for så vigtig en sag fortsætte med IGFs
egne midler. Målsætningen med projektet er : 1) at
skabe lokale produktionsmønstre i tæt samarbejde
med lokale landbrugsfamilier; 2) at finde egnede
løsninger baseret på organiske dyrkningsmetoder i
en demonstrationsfarm, hvor man vil kunne afprøve de nye metoder med involvering af de lokale
brugere.

Kontrol af insektangreb med anvendelse pesticider med pesticidsælger som rådgiver.

Dette medførte nedgang i husdyrenes ydeevne pga
mindre foder. Dette medførte fald i antal af husdyr
og dermed fald i produktion af organiske stoffer og
muskelkraft ( i form af trækkraft) som betød at man
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Aktiviteter hos lokal landmænd:
Man diskuterede det nuværende landbrug med landmændene i lokalområdet med analyse af fordele og
ulemper, de negative aspekter og lavede en revideret
planlægning af landbrugsproduktionen.
1. I 10 landsbyer som Joygopalpur, Radharanipur,
Syd- og Nordjoytishpur, Harekrishnapur, Ranigarh, Hironmoypur, Birinchibari, Goranbose og
Maheshpur plus en block i Orissa har man involveret 1000 kvinder og 250 mænd omkring organisk landbrug.

Kvinderne som har modtaget yam frø fra JGVK og fordeler
dem mellem hinanden for at dyrke dem på deres jordlodder

2. For at dyrke jorden i den tørre periode har man
uddelt 200 kg moog linse frø i 10 landsbyer.

8. På 2 ha jord i 6 landsbyer har landmændene
dyrket mango til eget forbrug og salg. Sukkerroer har vist sig at være profitabel og selv om der
endnu er få er et stigende antal landmænd begyndt at dyrke sukkerroer.

3. Som forsøg har man dyrket sesam på 3,5 ha, majs
2,5 ha, solsikke 3,5 ha, jordnødder på 0,7 ha med
gode resultater. Dels er disse afgrøder salt tolerante, dels giver de færre insektproblemer, desuden
behøver de mindre vand og fortjenesten er større
end med ris. Dette vil også øge produktions diversiteten.

9. Som vinter afgrøder har har man forsynet 30
landmænd i 6 landsbyer med sennep, hør og ærte frø for at dyrke på 2 ha jord. Pga regn på et
forkert tidspunkt er 95% af afgrøderne blevet
ødelagt. Næste år må man prøve igen.

Med støtte fra JGVK dyrkede kvinderne majs på deres jord
med gode resultater som åbner op for fremtidige muligheder.

Kvinderne producerer planter i fællesskab for at kunne sælge
dem til lokal regeringen og til interesserede private.

4. I samarbejde med lokale myndigheder har JGVK
forsynet disse landmænd med 1200 flasker organisk pesticid gratis for at opretholde et sundt miljø
og gør afgrøderne giftfrit.Landmændene har får
tillid til dette middel.

10. En landsbykommite har produceret 100.000
kimplanter af 6 forskellige planter til salg som
vil øge deres kapital.
11. JGVK har uddelt 400 portioner champignon til
landmænd som herfra har produceret 500 kg
champignon. Pga manglende afsætninghar man
spist dem selv.

5. 250 landmænd har hver fået 1 kg salt tolerant
KRH 2 ris sæd som de har dyrket på deres jord
med enkeltstok metoden, som JGVK har indført i
området gennem forsøg på demonstrationsfarmen.
6. Disse 250 landmænd har også fået det organiske
pesticid Nimarin.
7. Som fødevaresikkerhed har 164 landmænd fået
250 kg yam for at dyrke på en halv ha jord med
det formål at producere til eget forbrug plus sædekorn til næste år.
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Støttet af JGVK er produktion af champnignon fundet sted hos
ca. 20 familier som åbner en ny udviklingsdimension

ningsproblemer. 5) Manglende faglig viden hos
landmændene (de bruger pesticider efter råd fra
forhandlerne). 6) Øget interesse for højtydende
planter og faldende interesse for lokale frø. 7)
Øget udgift til landbrug og faldende fortjeneste.
8) Manglende organisering(mellemhandlerne
løber af med den største fortjeneste) 9) Landmændene forlader deres hjemstavn i søgen efter
andre indtægtskilder.

12. JGVK har uddelt 300 kg ris til 10 fisker familier
i en meget fattig landsby Harekrishnapur for at
starte en kornbank. Nu har deres kornbank opsparet 790 kg riskorn.
13. 1000 familier i 10 landsbyer har lavet køkkenhaver i regn og vinter perioderne. Tilsammen har
de produceret 120.000 kg grøntsager med 100%
organisk metode.

17. Med støtte fra regeringen har JGVK gravet 40
damme hos forskellige landmænd. Disse 40
landbo familier har fået træning omkring integreret landbrug som omfatter ris, fisk, grøntsager, frugttræer og husdyrhold gennem anvendelse af integrerede dyrkningsmetoder. Man
forsøger at udvide denne praksis til andre for at
beskytte miljøet og få øget produktion.
Brugerne deltager i træningssæsoner i nærheden af hvor de
bor

14. Man har givet 5 træningsessioner af 1-2 dages
varighed omkring champignon, yam, oliefrø,
køkkenhave, fiskeri, dyrkning af kornafgrøder,
frugttræer, præperation af såbede, insektkontrol,
dyrkning af regnorme med deltagelse af 40-170 i
hvert emne. Desuden har man holdt 5 træningssessioner hos landsbykommiteerne med deltagelse af 238 personer og 65 møder med deltagelse af
1950. Det har givet gode resultater og skabt stor
interesse hos landmændene og deres familier i
Sunderbans og Orissa. Til trods for øget interesse
for organisk dyrkning hos familierne, vil det tage
lang tid før total organisk dyrkning vil være muligt. Der er kommet øget interesse for lokale frø
og pga øget indtægt er antallet af frugttræer stigende. Ifm øget miljøbevidsthed er der kommet
øget interesse for at plante træer langs veje, kanaler og i skolerne.

Lokal regeringen har benyttet JGVK til grave 40 damme hos
40 familier til beskyttelse af miljøet

Demonstrationsfarmen:
• Som forsøg har man dyrket Najne - en slags
drum stick plante – på 0,05 ha jord. Efter 4 måneder yder denne afgrøde hele tiden over 3 år.
Der er kommet stor interesse hos landmændene
for denne plante.
• For at øge produktionen har man blandet lokale
og Khaki Cambel ænder som er meget produktive og sunde. Fra disse ænder har man kunnet

15. Forskellige fagkyndige har givet træning til lokale landmænd herunder Dr. Bandopadhaya fra
Soil Testing Department, Canning og Dr.
Chowdhury/Mukherjee fra Nimpit. Man har
sendt 40 landmænd til KVK i Nimpit for at studere dyrkning af ris, fisk, grøntsager, frugt og
regnorme.
16. Man har identifiseret nogle af de problemer, som
hæmmer landbrugets fremgang. Disse er: 1) saltholdig jord med lavt indhold af organisk stof 2)
Stigende problem med insekter. 3) Pga vejrforhold er dyrkningen af oliefrø og linser lav. 4) Der
er mangel på muligheder for opsamlingaf regnvand og i tilfælde af for meget regn er der dræ22

Opdræt af ænder er blevet en stor succes, både som næringsog indtægtskilde.

•

forsyne lokale landbofamilier med 645 æg til
rugning. Ligeledes har man krydset RIR- og lokale høns og leverede 700 æg til lokal familier.
• Man har dyrket guava på 0,2 ha jord og ved at
folde grenene sammen har man fået frugt også
uden for sæsonen, som giver øget indtægt. Dette
har fået øget interesse hos lokale beboere.
• På 0,07 ha jord har man dyrket sukkerrøer som
har skabt interesse hos landmændene. På de-

•

•

•

•

•
Organiske produktion af grøntsager herunder auberginer er en
afgørende udviklingsfaktor på et bæredygtigt grundlag.

•

monstrationsfarmenen har JGVK placeret en maskine, som kan producere molases, som giver
god fortjeneste
Man har også dyrket kirsebær på 0,03 ha jord. Til
inspiration for brugerne.

Produktion af regneormme er et vigtigt middel til at genskabe liv i den udpinte jood i Sunderbans

For at øge skovområdet har man produceret
50.000 kimplanter.12.000 planter har man plantet langs veje og i skolerne.
Man har produceret 400 portioner champignon
som er blevet brugt til at få SHG medlemerne
til at dyrke den hjemme. Dette vil give en ændring i madvanerne.
Som forsøg har man på 1 ha jord dyrket 3 forskellige slags moog linser, kauli, sesam og solsikker og på 0,15 ha jord man har dyrket majs.
Dette bruges til demonstration for beboere.
Man håber at det vil skabe interesse..
Sammen med aubergine har man dyrket flere
andre afgrøder i forskellige bede og resultatet
blev undersøgt. Man har også forsøgt at dyrke
30 forskellige slags ris for at undersøge produktiviteten under de lokale forhold.
For at øge organisk indhold i jord har man forsøgt at dyrke 3 forskellige slags regnorme. Indtil nu har man dyrket 400 kg regnorme og forsynet landsbykommiteerne.
Indtil nu har man i farmen samlet frø fra forskellige slags ris, bannan, bønner, hør, sesam
og agurk og har kunnet forsyne landmændene
med frø. Der er planer om at opbygge frøbank i
3 landsbyer.

Der forsøges også med øget produktion af banan med tissue
kultur .

23

InnoAid

Netværk i Danmark
IGF’s etablerede samarbejde med andre danske
NGO’er fortsætter og fælles aktiviteter beskrives i de
følgende afsnit.

Samarbejdet med InnoAid fortsætter. Man har
smarbejdet med InnoAid siden 2009, det største
projekt man implementerer er gademadsælger projektet. Derudover sender InnoAid et antal studerende til forskellige opgaver som bliver udført ved
hjælp af partneren JGVK. Desuden man har holdt
et antal møder for at diskutere forskellige projekter,
herunder et fiskeri-, byggemateriale- og affaldsprojekt.

Seniorer Uden Grænser (SUG)
Samarbejdet med SUG fortsætter omkring igangsættelsen af nogle nye projekter. Der har været flere møder vedrørende et plantemedicin-projekt, en tandlægeklinik, dropouts, et banksystem o.l. Siden møde mellem SUG medlemmer, IGF og partneren JGVK i
Odense , har der været lidt lavvande i aktiviteterne pga
SUG formanden Ejgil Ågaards sygdom.

SUG medlemmer Ejgil, Annette, Jesper mødes med IGF medlemmer

IGF holder møde med InnoAid ledere Adiba og Klaus ved dettes kontor
København

Gademads-projekt i Kolkata med InnoAid:
Gademads-projekt foregår i Kolkata, en metropol
hvor gademad spiller en vigtig socioøkonomisk og
kulturel rolle. Omkring 7 millioner mennesker er
dagligt kunder hos de ca. 130.000 sælgere af gademad i Kolkata, men til trods for gadesælgernes værdi
i civilsamfundet arbejder de under utilstrækkelige

Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling (UBU)

Samarbejdet med UBU fortsætter gennem drikkevand
og sanitetsprojektetet, kapacitetsopbygning af partneren og dels gennem studerende fra DTU. UBU medlem Laura Zurita afholdt kurser for JGVK skolelærerne om kommunikation og pædagogik. UBU har sendt
4 studerende til JGVK dels for at støtte uddannelsesprojektet VSN og dels måle vandspejlet og dettes
egenskaber. 2 studerende fra DTU har besøgt Gazna
ifm arsenik projektet.

Gademadprojekt personale Dipak, Gour, sønnen og en IT teknikker
arbejder i projektkontoret

forhold, der ikke imødekommer den indiske regerings regulativer. Dette projekt tager udgangspunkt i
at sikre eksistensen af, og forbedre forholdene for,
salg af gademad i Kolkata med fokus på at udvikle et
sæt af tekniske og ikke-tekniske redskaber der giver
500-700 gadesælgerne mulighed for at imødekomme

IGF holder møde med deltagelse af UBU medlemmer Lise og Kritina som
var i Indien for at undersøge effekten af Jeevandhara projektet
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 20 uformelle selvhjælpsgrupper er blevet
etableret
ret iblandt gademadssælgerne, hvoraf 1
gruppe
pe for nyligt fik etableret
eta
en fælles
opsparingskonto
to i banken - et værdifuldt
gennembrud for en gruppe der ikke tidligere har
haft adgang til sådanne
danne konti
 Idet projektet også agerer som fortaler for gag
demads sælgernes rettigheder har INNOAID og
de lokale partner organisation afholdt en række
møder med på lokale græsrods autoriteter samt
kommunen og ministeriet for West Bengal

den indiske regerings regulativer.. Derudover sætter
projektet fokus på at højne gadesælgernes hygiejnehygiejne og
sanitetsniveau, samt skabe en bedre infrastruktur langs
gaderne. Projektets primære partner er JGVK.
Aktiviteter udført 2011/2012:
 620 sælgere af gademad var mobiliseret og delde
tog aktivt i 3 sammenhængende uddannelses
workshops i grupper af 10
 Ud fra en række monitorerings indikatorer er følfø
gende observeret som følge af gademadssælgergademadssælge
nes deltagelse I programmet:

Projektet er på mange måder nytænkende idet det
er iblandt det første udviklingsprojekt i Indien der
sætter fokus på gademadssælgernes forhold. I KolKo
kata
ta er det første gang for gademads sælgerne samt
alle involverede partnere
partner at samarbejde med et udviklingsformål.
Med opfordring fra den nuværende donor, CISU, ara
bejder INNOAID på at forberede en fase 2 af projekproje
tet med start til januar 2014. Ud over at samarbejdet
og støtte til de involverede gademadssælgere fortsætfortsæ
ter, arbejder det lokale projekt team pt. på at etablere
flere fælles bank konti for de etablerede
etablere selvhjælps-

Kvinderne behøver ekstra støtte ifm projektet da de bærer større ara
bejdsbyrde og ansvar ift mændene







Over 70% anvender synlige skraldespande
ved deres kiosk
Over 40%
% har daglig forsyning af vand til
opvask og håndvask
Over 70% rengøre dagligt deres arbejdsplads
– køkken og omgivelser
Over 70% anvender engangsglas og over
30% engangstallerkner for at minimere overove
flade kontaminering af mad og drikkevarer
Over 30% fremviser
emviser deres diplom for deltadelt
Der gøres meget for at forbedre
edre hygeinisk forhold gademadsælgerne,
som er et stort problem pga regeringens manglende vilje

grupper, udvikle en række kommunikations of udu
dannelsesmateriale for gademads sælgerne
sælge
og lokale
myndigheder samt at afholde en madfestival for at
fremvise projektet til indbyggerne i Kolkata i juli
2013
Ålborg Universitet Centre (AUC):
Samarbejde med AUG fortsætter om end på lavt
blus. Ole Bruun Madsen fra AUC blev hjemme i år
for at fejree sin 70 års fødselsdag. Ingeniørstuderende
Tine Biedfelt Jakobsen fra AUC tog oplægget til nye
ny
bygninger fra Kristoffer Tejlgaard som emnet for sit
speciale hvor hun vil komme med alternative bygby
gematerialer inden udgangen
udgang af 2012.

Træningsaktiviteter med gademadsægerne udført af projektpersonaprojektperson
let Bhobotosh og Samir

gelse i programmet ved deres kiosk. De resterest
rende har stadig diplomet men ser det for
værdifuldt til at hænge op.
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BAU samarbejdet blandt brugerne i Sunderbans og
hvad der kom ud af det. Til trods for at Shakuntala er
blevet ansat hos World Fish Centre i Bangladesh,
som er interesseret i at støtte fiskeriudviklingen i det
østlige Asien, er det ikke lykkedes hende at skaffe
penge til aktiviteter i Sunderbans, Indien, da det er
vanskeligt at få penge fra internationale organisationer for aktiviteter i Indien. Derfor fortsætter bestræbelserne hos JGVK med støtte fra IGF. Man holder
kontakter med Nanna Roos og Prof. Kurt Büchman
for fremtidige muligheder, som ikke ligger lige for.
Troels, Harry og Paul mødes med AUC studerende Tine i Svendborg

DTU:
Gennem forskellige organisationer fortsætter man
samarbejde med DTU. I år har ca. 15 studerende
besøgt Sunderbans ifm projektaktiviteter som en
del af deres eksamensopgaver. Dansk kapacitet og
udviklingserfaring er et meget vigtigt element for
IGF i vores bestræbelser på at sikre udvikling i det
kapacitets og erfaringssvage Indien. Her udnytter
man de studerendes kapacitet i Indien og bruger
dette som en slags fortalervirksomhed ved at gør
dem interesseret i fortsat at anvende deres erhvervede kompetencer og erfaringer som aktive IGF
medlemmer efter hjemkomsten.

KVL og BAU.
Kontakten med Københavns Universitet (KU-LIFE;
tidligere KVL) og hermed Bangladesh Agricultural
University (BAU) er opretholdt. Shakuntala Thilsted
(KU), Prof. Wahab, Mrityunjoy Kundo (BAU), Biswajit Mahakur og Chandan Dutta (JGVK) deltog i en internaitonal fiskeri konference (Global Symposium on

Bureau Detours
Samarbejdet med bygge- og konstruktionsfirmaet,
Bureau Detours (BD) fortsatte godt i det nye år.
Som opfølning på Benny Jepsens besøg i Indien i
2011, sendte firmaet et af dets vigtige medlemmer,arkitekt Kristoffer Tejlgaard til Indien for at
Biswajit, Shakuntala, Dr. Wahab og Dr. Mustafa diskuterer emnerne
under morgenmad..

Aquatic Resouces for Eradicating Hunger and Malnutrition – opportunities and challanges) i Mangalore
(Karnataka, Indien). Ved konferencen viste JGVK en
film vedr anvendelse af forskningsresultaterne af KU-

Paul, Harry, Kristoffer og Benny diskuterer byggeri i Vestbengalen.

følge op på det igangsatte arbejde ifm bygning af
huse, ikke i beton, men med lokale materialer.
Benny og Kristoffer havde lavet et stort forarbejde
i Danmark, hvor de bl.a. havde a. samlet information om en lokal bygge teknik i Bengalen fra 1600
tallet. Efter at have besøgt den eneste bygningsrest, der stadig kan ses, ca 200 km udenfor Kolkata
og ca. 10 dages forarbejde kom Kristoffer med et
nyt bygningsforslag baseret på den gamle lokale
bungalow af træ og med stråtag, som blev præsen-

Dr. Mustafa, Biswajit og Dr. Jiansan i samtale med hinanden
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teret for JGVKs ledelse. Forslaget blev positivt modtaget dog blev der påpeget en hel del uafklarede faktorer som der skal arbejdes videre med. Da BD er et
lille firma uden økonomisk styrke og IGF arbejder
på frivilligt grundlag kunne man ikke fortsætte samarbejde da BD skulle have dækning af deres arbejdskraft og udgifter som IGF ikke havde mulighed for.
Det er lovende resultater man har vist med store
perspektiver i form af hjælp til millioner af mennesker som har store boligproblemer. Det var trist at
man ikke kunne fortsætte med bestræbelserne. IGF
må forsøge andre muligheder som ligger inden for
vores formåen.
Momentum:
Samarbejdet med Momumtum fortsætter. Momuntum ønskede at opbygge et mikrokreditsystem mellem de fattige i Sunderbans og danskere med Momuntum som mellemled Man ville lave et et mikrokredit projekt hos JGVK med 10 brugere og
5.000 kr som en prøve. Det blev dog ikke til noget,
da det tog for lang for JGVK at opfylde alle formaliteter. Momentum vil samarbejde mere aktivt med
JGVK efter de har samlet mere erfaring fra deres
arbejde i Afrika. IGF har bevilget 3.500 kr. til deres
aktivitet i Afrika.

lebygning hvorefter man kunne flytte alle undervisningsaktiviteterne dertil. Det var dejligt. De lokale beboere er ret imponerede over at se bygningen, hvilket har skabt interesse for at sende deres
børn til skolen. I løbet af året er elevtallet nået over
150, med flere på venteliste. Udfordringerne er store.Men med det engagement og de visioner Haldor

Gitte og Kathrine oplever Bengalske musikalsk tradition, Kathrine selv spiller
Cello i Radiosymfoni

Topsøe havde omkring den globale udvikling, især
for de svage, er der kun en vej for IGF og det er,
fortsat indsats med liv og sjæl med tro og håb om at
det vil lykkes, således at alle, også de fattige og
svage, kan deltage i det globale samfund som respektable borgere frem for at være en byrde.
Flemmings kone, Camilla Topsøes alt for tidlige og
tragiske død lagde en mørk skygge over familien.
Camilla var en stor støtte for familien Topsøe.

Haldor Topsøe Holding (HTH)
Pga gode erfaringer udvidede IGF og HTH samarbejdet ved at igangsætte et uddannelses program for
lokale fattige børn bestående af 7 forskellige elementer (se under HT uddannelsesprojekt på s.13). HTH
medlemmer Birgitte og Kathrine Øigaard besøgte
JGVK i forbindelse med indvielsen af den nye sko-

Gennem HTH har IGF fået et samarbejde med en
frivillig organisation Trianglen, som arbejder i Nepal og får støtte fra HTH.
Ingeniør Uden Grænse (IUG):
Ifm Biswajit og Tapans besøg 2011 blev der etableret en kontakt med IUG i Ålborg. De var interesseret i et samarbejde med IGF, da IUG har behov
for egne relevante projekter.. I juli måned holdt

Harry, Paul og Ganesh mødes med IUG ledere Thomas og Martin i Odense

IGF møde med IUG, hvor den lokale koordinator
Martin Thorshauge og IUG koordinator for AUC
Thomas Viuff deltog.Vi diskuterede konkrete
Gitte og Kathrne åbner VSN skolebygningen og herefter foregår undervisning regelmæssigt der.
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samrbejdsmuligheder omkring håndværkeuddannelsen og de alternative byggerier i Sunderbans. Thomas Viuff meddelte at han sammen med nogle af sine venner vil besøge Indien, og ved denne lejlighed
ønsker de at besøge JGVK for at se deres arbejde.

tioner og institutioner giver gode muligheder for
fortalervirksomhed. Gennem udsendelse af studerende til forskellige opgaver i Indien har både IGF
og vores netværkorganisationer UBU og InnoAid
har vi fået mange medlemmer. Indsatsen omkring
samarbejdet med Svendborg Erhvervsskole fortsætter, hvor man forsøger at få udveksling af lærere fra
Indien og DK i stand. Samarbejdet med AUC fortsætter med at en elev Tine Bielefeldt-jakobsen ønskede at arbejde med Kristoffers bungalow forslag
fra 1600 tallet som sin afgangseksamen. IGF har
holdt møde med stifteren af firma Energy Excellence Ole Høyer vedr fundraising.

Revisionsfirma Deloitte
IGF's samarbejde med Deloitte, fortsætter. I takt med
stigende krav fra Danida omkring revision stiger Deloittes byrde også, men det går fint pga det gode og
langvarige samarbejde.
Nordea:
Samarbejdet med Nordea fungerer meget tilfredsstillende. Banken fortsætter sit medlemskab og giver
god bank service til IGF. I år har Nordea givet en
donation på 15.000 kr.

Der har været en serie udsendelser med titlen
”Hvorfor fattigdom?” på DR1 hvorefter IGF henvendte sig til produceren Mette Hoffmann Meye.Vi
skrev til hende vedr hendes interessante udsendelser, der handlede om årsagerne til fattigdom, om
hvordan IGF arbejder med at finde en løsning på
problemet. Hun var meget interesseret,ville gemme
vort oplæg og evt henvende sig til os senere.

Fortalervirksomhed i Danmark:
Udover at have sendt årsberetning og andet materiale
til IGF medlemmer, Projektrådgivningen og Danida,
deltog IGF i forskelligfortalervirksomhed bl.a. i en
Hesselager Kirke på Fyn, hvor Lene præsenterede
IGF’s arbejde i Indien for ca. 30 mennesker, som
var imponeret over arbejdet og flere blev medlem af
IGF. Desuden har IGF har holdt flere møder med
firmaer i Danmark, som Topsøe holding, Bureau Detours o.a. IGFs samarbejde med forskellige organisa-

Fortalervirksomhed i Indien:

Ole Høyer fra Energy Excellence og hans makker Anders og Harry fra IGF
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De store forventninger til forbedringer af forholdene
i Vestbengalen efter det marxistisk kommunistiske
partis fald efter 38 år ved magten blev ikke indfriet.
Idet korruptionen og nepotismen blandt magthaverne
ikke er blevet mindre. Folk er ved at forstå at skift af
politiske partier medfører ikke nævnværdige ændringer af forholdene. Men denne proces tager lang tid.
Det samme gælder folks forståelse af at et udviklingsgrundlag kun kan skabes på samfundets fundament, dvs blandt menige borgere, hvoraf 85% bor
i landdistrikter. Derfor har IGF sammen med partneren JGVK valgt at gøre indsats blandt landbofamilierne i Sunderbans, et af de fattigste samfund i verden
og bruge det som en model løsning. Som resultat af
indsatsen er mere end 20.000 kvinder organiseret i
mere end 1500 SHGer og dermed fået større kapacitet, økonomisk forbedring og øget bevidsthed.Dette
giver et spirende håb om at myndighederne ikke
fortsat kan ignorere befolkningen. Mange af SHG
medlemmerne bliver nu valgt ind i det lokale politiske system, hvilket også spiller en vigtig rolle i fortalervirksomheden. Disse aktiviteter samt projekter inden for sanitation, hygiejne, drikkevand, sundhed,
landbrug mm har vakt opmærksomhed hos lokal regeringen. Den ønsker at benytte JGVK til egen interesser og ønsker et samarbejde.. Under lokal valg og
andre politiske aktiviteter benytter regeringen faciliteterne hos JGVK til at indlogere sine folk mod betaling. Disse vigtige regeringsfolks ophold hos JGVK
giver mulighed for en effektiv fortalervirksomhed

gennem de kontakter man får og dermed påvirke dem.
IUK3 projektet har opnået gode resultater gennem
fortalervirksomhed i lokal området Med sin fortalervirksomhedsindsats gennem mange år over for de lokale myndigheder har partneren LKP rykket forholdet
mellem civilsamfundet og myndighederne i et vist
omfang. Danskernes aktive deltagelse især i civilsamfundet i Indien er en effektiv fortalervirksomhed, da
de lokale interesserer sig meget for at høre om forholdene i Danmark, hvor civilsamfundet er stærkt og
de danske myndigheder derfor er lydhøre overfor befolkningens meninger og dette har ført til udvikling af
landet.. Da dette involverer menneskelige faktorer og
relationen mellem dem, tager det længere tid end man
først regner med. IGF arbejder også for at opbygge et
større og forpligtende samarbejde mellem de to partnere LKP og JGVK i Indien, bla gennem Partnerskabsaktiviteten.

Fremtidige Aktiviteter:
Arbejdet begyndte i Sunderbans med at styrke civilsamfundet gennem organisering af kvinderne i
SHG’er, forbedre deres kapacitet og øge deres bevidsthed, med igangsættelse af en proces, som medførte en mangfoldig udvikling med aktiv deltagelse
fra brugerne, dannelse af netværk mm. De fremtidige
opgaver består af en videre udvikling og konsolidering af det man har opnået. Dvs gennem fortsat kapacitetsopbygning og styrkelse af bæredygtigheden. I
de fremtidige aktiviteter vil man inkludere fortalervirksomheder i stigende grad.

Netværk i Indien:
Netværksarbejdet i Indien er vigtigt for at effektivisere
indsatserne og resultaterne skal sprede sig. Men det er
ikke så let, da kapaciteten er lav og man hele tiden
falder tilbage til varetagelse af egne interesse og
manglende gensidig tillid. Denne holdning er en integreret del af samfundet, som kun kan ændres ved at
igangsætte en proces og arbejde for at ændringer indtræder så hurtigt som muligt. Til denne proces bruger
IGF mange kræfter og bruger Danmark som forbillede: Danmark er et land hvor man igangsatte en proces
ca. 200 år siden som førte til en økonomisk og kulturel
styrkelse ved bl.a. at skabe en brugerbaseret udvikling
med gensidig tillid. Mange opfatter det som kultur
imperialisme, men det er absolut ikke tilfældet. Til et
innovativt arbejde er det vigtigt at have nogle referencer, i dette tilfælde Danmark. Da det er foregået i
Danmark har man selvfølgelig kulturelle begrænsninger. Men man bliver nødt til at gøre arbejdet i Indien
ved at bruge nogle af erfaringerne fra Danmark.. På
den måde undgår man at skulle opfinde de dybe tallerkener.. På den måde har man igangsat en brugerbaseret udviklingsproces i landsbyerne via SHG'erne,
landsbykomiteerne og CBO’er som vigtige civilsamfundselementer, hvor dynamiske effekter er synlige.
Nu er der behov for at styre den, for at sikre at at udviklingen går den rette vej. Set fra dette aspekt går udviklingen den rette vej, men langsomt og ikke efter en
ret linje pga svag kapacitet.

Fortalervirksomhed af JGVK brugerne for styrkelse af civilsamfundet.

Kulturel fortalervirksomhed af JGVK ved at mindes Tagores 150 års
fødselsdag
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