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Til Medlemmerne
Klodens befolkningstal stiger og på grund af globaliseringen bliver de fattige mere bevidste om
den rige del af verden med dens mange muligheder med stigende utilfredshed til følge Det skubber vor klode mod et ustabilt punkt. Manglende
kapacitet, korruption og nepotisme i Syd flere
steder med krigslignende tilstande gør tilværelsen for de fattige uudholdelig og de søger bedre
muligheder andre steder. Dette medfører at flygtninge er begyndt at strømme til EU. Mange i
mindre både med mange dødsfald til følge især
blandt børn og kvinder. Selv om de fleste både
kommer fra nordafrika, kommer flygtningene fra
alle dele af den fattige verden. Alene i efteråret
kom mere end 1 million mennesker, som skabte
kaos i EU. Det er kun begyndelsen og det vil
fortsætte, forårsaget af forskellen mellem de rige
og de fattige lande. Spiren til denne blev grundlagt for godt 200 år siden da vesten gennem
kolonisering skabte en velstand i Nord og et fattigt Syd. Denne proces fortsætter stadig på globalt plan. Forskellen mellem rig og fattig er i dag
nået til at 50 rige personer ejer halvdelen af den
globale rigdom. Stabilitet i et samfund afhænger
af forskellen mellem de rige og de fattige eller
hvor jævnt samfundets velstand er fordelt blandt
borgerne. Jo større forskel jo ustabilere samfund. På et tidspunkt bliver skellet så stort at stabiliteten bryder sammen og der starter borgerkrig
eller folkevandringer, som nedbryder de etablerede samfund. Stabiliteten skal genskabes ved at
mindske forskellen mellem de forskellige lande.

Derfor, hvis man vil skabe en social og økonomisk
balance på globalt plan for at mindske trykket på
de rige lande, så skal afstanden mellem rige og fattige mindskes. Da de rige i Syd ikke vil støtte bekæmpelsen af fattigdommen i deres egen region
med deres penge , er der ingen vej udenom - vi i
Nord må styrke de fattige, så de kan få dækket deres basale behov. Styrkelse af den brede fattige befolkning vil igangsætte en proces mod større lighed
og stabilitet, som alle ønsker. Da den danske udviklingsmodel netop handler om dette, ønsker vi at
skabe en stabil verden ved at anvende denne
model. IGF-DK tror på den danske model som er
enkel og anvendelig. Vi har arbejdet med den i en
årrække i et mindre samfund I Sunderbans med gode resultater. Da vi arbejder for at skabe dækning
af de basale behov indenfor fødevaresikkerhed,
uddannelse, sundhed, miljø o.l., blandt et af verdens mest tilbagestående samfund , må man forstå
at det tager tid før det bliver bæredygtigt. Danmark
gik ind I Afganisthan og gik I gang med at opbygge
et uddannelsessystem. Godt 10 år senere besluttede man at stoppe indsatsen i utide og nu pga
mangel på uddannede lærere vil tingene falde
sammen. At skabe udvikling blandt mennesker er
en langsommelig proces, som ikke kan
fremskyndes eller opnås inden for få projektår.

Danmank i gangsat uddannelse for piger i Afganistan men
blev afbrydt i utide pga manglende bevilling

2-5000 flygtninge kom hver dag til EU og mange døde

Danmark er et af få lande i verden hvor man har
formået at opbygge et samfund med relativ lille
forskel mellem borgerne. Resultatet er et stort
gode: borgerne oplever et højt uddannelsesniveau, høj produktivitet, god sundhedstilstand,
social lighed, lav korruption, bedre miljø mm.

IGF arbejder indenfor FN’s målerammer. Sammen
med partneren har IGF Danmark indenfor 15 år
skabt øget fødevaresikkerhed, bedre uddannelse
for børn, forbedret mange familiers økonomi med
en faktor 1,3 til 2,5, forbedret hygiejnen for familierne, øget ligestillingen for kvinder, forbedret sundheden for kvinder og børn og øget livskvaliteten
især for kvinderne. Disse resultater har skabt optimisme i lokal området og hænger godt sammen
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med danske værdier og bringer Danmark i et
godt lys i global sammenhæng. Danmark er et
stærkt og rigt land således at man burde have
råd til at støtte den globale udvikling med 1% af
sine indtægter. I stedet skærer Danmark sin
bistand og prioriterer hjemlige problemer. Hvis vi
får en bedre verden I balance, vil det gavne
Danmark enormt også økonomisk. Hvis den
globale udvikling går den gale vej så kan prisen
for Danmark blive langt højere.

Jette og Birgit underviser mastertrænere hos JGVK

Alle landene i Syd forsøger at efterligne vesten
uden at inkludere den brede masse. Regeringen I
Vestbengalen bruger masser af penge på gade
belysningi Kolkata for at få byen til at se ud som
London, mens største parten af resten af staten
ligger i mørke. Pga manglende udvikling søger
folk fra landdistrikterne til byerne, som ikke kan
rumme flere. Med Danmark i spidsen, besidder
vesten mange udviklingserfaringer og det er nødvendigt at udnytte disse erfaringer i global
sammenhæng. Derfor arbejder IGF-Danmark i Indien med deltagelse af flere hundrede frivillige
danskere med forskellige faglige baggrunde. Uden økonomisk støtte er det umuligt for IGF-DK at

Belysning i Kolkata for at den skal se ud som
London

gennemføre sine bestræbelser på at udvikle vores arbejde til et bæredygtig stadie. Den udviklingstradition og kompetence der er bygget op i
det danske civilsamfund gennem de sidste mange
år er stærk og råder over et stor potentiale på det
globale plan. Hvis den forsvinder en gang for alle,
vil det være svært at bygge den op igen.
2015 startede med at Ganesh og Lene Kieler tog
til Indien og deltog i årsfestivallen Mela. Dette år
fejrede JGVK sine 15 år som registret NGO. I den
anledning hædrede JGVK Lene for hendes mangeårige indsats for IGF-Danmark både økonomisk så
Ganesh kunne koncentrere sig om at bygge IGF
op og hendes indsats for de fattige i Indien. På
Mela præsenterede landsbyfolk deres produkter
indenfor landbrug, fiskeri, sundhed, hjemmeindustri etc som vanligt med deltagelse af rigtig
mange mennesker. Med alle sine kulturelle aktiviteter og møder med mange mennesker med forskellige baggrunde er Mela et vigtigt sted for fortalervirksomhed mellem lokalregeringen og civilsamfundet.

Lene hædres af JGVK for sin indsats

Hjemmeindustriprojektet gik ind i sin afsluttende
fase. Kathrines indsats med monitorering, justering og kapacitetsopbygning i samarbejde med
Ganesh har vist sig at være til stor nytte. Man opnåede det ønskede brugertal på 2000 og mere til.
Jette og Birgits indsats omkring pædagogisk og
teknisk træning har skabt efterspørgsel efter trænere udlært af dem, frem for de lokale trænere.
Deres design af smukt tøj har skabt grundlag for
produktion og salg af varer fra JGVK.
Pga kapacitetssvaghed er udviklingen dog gået
langsom, således at mange aktiviteter først beg4

gyndte at få fodfæste i slutningen af projektperioden, da alt skullle lukkes ned. Ved afslutning af
projektet havde man trænet mere end 4000 kvinder, hvor alle tjener gode penge ved at sy hjemme
eller udfører anden form for hjemmeindustri. Der
er skabt grundlag for at aktiviteterne vil fortsætte
med brugerbetaling. Der var andre aktiviteter, som
man ikke fik succes med i samme grad som med
syning og strikning. Disse aktiviteter havde behov
for en større indsats, som man ikke fik tid til. Der
er behov for fortsat støtte, hvorforvi må arbejde
for at skaffe midler fra anden side da CISU ikke
længere vil støtte sådanne projekter, hvilket er en
skam. Kathrine kom for at følge op på hjemmeindustri projektet med monitorering, kapacitets
opbygning og status/afsluttenderapport(se s.14)

projektet har været meget positive. Til gengæld
har det svage regeringssystem, gennem dets politiske mål med bla at beskytte sig selv og hyppige
ændringer af reglerne, gjort arbejdsvilkårene vanskelige. Ikke desto mindre er der kommet større
opmærksomhed i civilsamfundet på deres rettigheder og der er skabt et bedre samarbejdsgrundlag mellem brugere og regering. Pga Mitas barsel
tog Troels Theilby til Indien for at monitorere IUK3
projektet i samarbejde med Anindita.. Troels holdt
også workshop med VSN skolelærerne omkring at
management system for skolen.
Inga, Johannes og Lene Lund fra lærergruppen
kom for at kapacitetsopbygge VSN lærerne. Lene
Lund støttede lærernes pædagogiske undervisning
for de mindre børn. Inga og Johannes tog sig af
ABL undervisningen af lærerne med Soma som
koordinator(se s.10).

Kathrine, Lene og Ganesh deltager i et landsby
møde i Jharkhali for indvie træningsaktiviteter

Information, Uddannelse og Kommunikation (IUK3 - projektet) er også gået i sin afsluttende fase
hvor LKP i Nordbengalen og JGVK i 24 Parganas
har deltaget (se s.17). Projektet er hovedsagligt et
kapacitetsopbyggende- og fortalervirksomheds
projekt der skal styrke samarbejdet mellem civil
samfundet og myndighederne. Resultaterne fra

Troels Theilby underviser VSN skolelærerne

Inga, Johannes og Lene Lund underviser VSN
skolelærerne i moderne undervisning.

Sammen med ingeniøren Sujit og Biswajit
igangsatte Ganesh opførelsen af de to NFS
(nonformal schools) bygninger, bevilget af HTAS.

NFS skolen i Bermajur er ved at være færdig.
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VSN skolen har stor betydning for området, hvorfor Ganesh brugte mange kræfter på at styrke lærerne omkring deres ansvar, opgaver og et management system gennem koordinatoren Soma Haldar, hvor Troels også havde vigtige bidrag. Derudover støttede Ganesh JGVKs medlemmer og ansatte med workshop omkring bæredygtighed af
JGVKs drift.

af besøget i Indien sendte Jettes kontakt Fanny
Posselt, en revideret ansøgning vedr håndværke
ruddannelse mhp implementering hos JGVK til
Grundfoss. Desværre blev ansgøningen afvist.

Rishi viser solarlampe til Biswajit og Jette i Auroville

Barsha underviser 1. klasse elever ved VSN skolen

Jette og Helge Kaae kom også til JGVK. De bor
halvdelen af året i sydindien og har der drevet et
håndværker uddannelsesprojektr. Pga samarbejds
problemer, overvejede de stærkt at flytte projektet til JGVK hvorfor de kom til Sunderbans for at
undersøge JGVK. De så aktiviteterne hos JGVK og
holdt møder med JGVK/ IGF-DK ledelsen. Diskussionen med Jette og Helge Kaae fortsætteri i
Danmark vedr overførelse af et håndværkerprojekt godkendt af Grundfoss fra sydindien til JGVK.

IGF-DK har fået kontakt til to landbrugskyndige
fra Seniorer uden grænser, som gerne vil støtte
vore bestræbelser på at udvikle landbruget i
Sunderbans på et organisk grundlag. Ganesh og
de to landbrugskyndige rejste til Sunderbans i
efteråret for at de to danskere kunne se
forholdene i Sunderbans. Under opholdet så de
lokale landbrug og hjalp de lokale landmænd
med at dyrke sukkerroer på den rigtige måde. .

Karsten og Peder holder møde med landmændene i
Chottomollakhali , Sunderbans

Helge, Biswajit og Jette er på systuen med Trishna

Ultimo august rejste Ganesh med Jette til syd
Indien for at møde hendes kontakter. Biswajit kom
også for at deltage i møderne. Vi besøgte Auroville, et udviklingscenter baseret på Rishi Aurobindos filosofi, hvor der bor godt 3000 mennesker, flertallet udlændinge. Baseret på udfaldet

Der kom som vanligt mange studerende i 2015.
Alle kom gennem UBU eller InnoAid, og udgør et
stort udviklingsbidrag til JGVK. Pga problemer
med deres manglende adgang til den lokale kultur
og sprog måtte Ganesh træde til og støtte. Hvis
der var mere tid kunne man udnytte disse
studerende bedre. En amerikansk studerende
havde store kommunikations problemmer. Da hun
henvendte sig til Ganesh gik det op for begge
parter hvad problemet var, og så fungerede det. I
JGVKs syværksted havde man to helt nye elsy6

maskiner som ikke fungerede og var ved at blive
ødelagt. Ganesh fik en af de udenlandske
studerende, en elektroingeniør Yamanis fra
Grækenland, til at se på dem. Han mente der var
noget galt med motoren, men turde ikke selv
åbne den aht garantien, men anbefalede at få en
lokale kyndig til at se på det. En el-lærer hos JGVK
kiggede så på dem med sine elever og i løbet af
kor tid fungerede begge maskiner og alle var
glade. IGF-DK har også selv stort behov for at
sende studerende til JGVK, da det vil gøre
arbejdet meget mere effektivt.

re end andre steder, hvorfor de også fik anerkendelsen fra den indiske regering. Indsatsen fra de
landbrugskyndige Karsten og Peder har vital betydning for at vende den dårlige udvikling med faldende produktion inden for landbrug og flugt af landmænd til fjerne steder, til et produktivt samfund
med bevarelse af miløet. De fortæller begge at
mangel på kapacitet og organisering er et stort
problem, måske kunne nogle danske landbrugsstuderende være til store nytte både for JGVK og
også for hele staten. JGVK’s magfoldige aktiviteter
med synergi mellem de forskellige sektorer danner
et bæredygtigt udviklingsgrundlag for området og
tiltrækker folk med forskellig baggrund både fra
Indien og udlandet.
Samarbejdet mellem UBU og IGF-Danmark
fortsætter, med den tætte kontakt der er etableret
mellem IGF og UBU ledelsen. UBU implementerer
dog sit nye Ressilience Disaster Management
(RDM) projekt med JGVK på egen hånd. IGF støtter
gennem sin forbedring af JGVKs regnskab så UBU
kan leve op til CISU’s krav.

Udenlandske studerende deltager i begravelse n af
Dilips far.

Vores procesbaserede indsats gør at der hele tiden kommer nye aktiviteter, som man skal tage hånd om. Hvis man fastlægger aktiviteternes én gang for alle, så vil den alt afgørende proces visne og
IGF-Danmarks arbejde vil ligne alle de andres og
ikke blive bæredygtig. En meget vigtig opgave er
derfor kapacitetsopbygningen af JGVKs medlemmer for at skabe forståelse for den situation, de
befinder sig i og den indsats, der er nødvendig for
at ændre forholdene. Der er mange opgaver: inden for uddannelse, sundhed, landbrug, fiskeri, hjemmeindustri mm. I uddannelsesprojektet er der
store problemer med at få kvalificerede og engagerede lærere. Forældrene ønsker at sende deres børn til VSN skolen og forlanger deres børn
skal gøres dygtige, men uden at de selv skal yde
noget. Lærerne forstår ikke problemerne og ledelsen er uerfaren. På disse områder er der behov for at gøre en indsats for at bevidstgøre og
opmuntre dem, hvilket Ganesh forsøger at gøre.
Den smule udvikling, der er sket hos JGVK, er me-

DTU studerende Philip undersøger vandspejlet i en
brønd i Sunderbans

Landbrugsaktiviteterne fortsætter med IGF-DKs
egne midler og Tips midler (se s.23). Det er et af
de vigtigste indsatsområder idet miljø
ødelæggelserne og den faldende produktivitet gør
det sværere og sværere for familierne at overleve.
Den stigende udvandring af mænd fra området
skaber store problemer for lokal samfundet. Hvis
der skabes et grundlag for folk så de kan overleve
så vil udvandringen stoppe. Forsøg på at øge
produktiviteten med nye næringsrige afgrøder
med økologiske me-toder på
demonstrationsfarmen er vigtig forsøg
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med sukkerroer ligeså, sukkerroen er salt tolerant
og kræver mindre vand, til gengæld har afgrøden
stor nytteværdig. Man forventer sig meget af samarbejdet med SUG i denne forbindelse.
Sundheds projektet er afsluttet, men aktiviteterne
er holdt i gang på et lavere blus med IGF-Dk’s egne penge. Lene besøgte aktiviteterne og diskuterede genansøgningen til CISU som handler om
kronisk underernæring blandt børnene. Leela er
gået ind i projektet med ansvar for at skrive den
reviderede ansøgning. Den blev godkendt således
at et nyt 4 årige projekt kunne begynde i september (se s.19) . JGVK indviede den længe ventede
sundheds bygning. Man har fået en dygtig arkitekt
til at tegne bygningen i tæt samarbejde med dr.
Amitava Chowdhury.

Dilip og Nimai giver injektion til en karpe for at den
skal slippe sin rogn.

Uddannelsesprojekt, støttet af Topsøe (se s.26)
fortsætter med stor succes. VSN skolen fungerer
nu som modelskole for uddannelse i hele området.
Man har fået en regerings anerkendelse, som er
nødvendig for dens fortsatte eksistens. De andre
aktiviteter som manuduktion for svage elever, uddannelsesforsikring for fattige elever, computer
uddannelse, håndværkeuddannelse for drop outs
samt erhvervsuddannelse for de voksne fortsætter.

Lene diskuterer det nye sundhedsprojekt med Dr.
Amitava Chowdhury
Lærermøde ved VSN skolen

Fiskeriprojektet(se s.21) fortsætter for IGF-DK´s og
Tips midler. Der arbejdes med produktion af kvalitets fiskelarver til udsætning i brugernes egne
damme. Kapacitetssvaghed blandt personalet er
et stort problem, som holder produktiviteten nede. IGF presser på for at få bedre personale, vi håber at der kommer nogle danske fiskeri eksperter
som vil hjælpe med kapacitetsopbygning. Med
forsyning af en lille mængde fiskelarver fra JGVKs
rugeri og lidt træning af familierne er produktionen hos 500 familier øget markant. Derfor er der
stor efterspørgsel efter fiskelarver og derfor et
godt område at gøre en indstats. Nedskæringen i
Danmark kan også mærkes idet Shakuntala og
Nanna Roos ved Life Science ved KU ikke har været i stand til at støtte os, som de gerne ville.
8

Antallet af aktive medlemmer i vores organisation
er nu ca 25. Det betyder at gruppen ud over
arbejdet med projekterne i Indien har mere tid til
de andre vigtige aktiviteter så som fundraising,
PR, medlemspleje og lignende.

Pga nedskæring er IGF-Danmark gået i gang med
at søge midler andre steder herunder henvendelser til firmaer, organisationer og institutioner i
Danmark på et varigt grundlag. Samtidig er IGF interesseret i at synliggøre sine aktiviteter og resultater blandt danskere dvs PR aktiviteter. Der-for
kan vi sagtens bruge flere aktive medlemmer, så
arbejdet bliver mere sjovt og effektivt.
Fra Danmark deltager IGF-Danmark i udviklingsindsatsen på globalt plan, men vi har brug for
flere dygtige og engagerede folk i Danmark til IGFDanmark’s aktiviteter både i Indien og Danmark.

IGF- Danmark fortsætter samarbejdet med bl.a.
Nordea i Svendborg, Global transport DSV i Odense, revisionsfirmaet Deloitte i Svendborg, Life Scise, revisionsfirmaet Deloitte i Svendborg, Life Sci
KU, DTU, AUC, SUG, UBU, og Carl ras. 40 danskere har besøgt partnerne i Indien i 2015, hvor af
de 30 var studerende fra forskellige danske universiteter. Lene K har holdt et foredrag for ”Inner
Kathrine Thyø Mønsted, Formand
Wheel” i Svendborg.
Ganesh Sengupta, Bestyrelses medlem
IGF-Danmark
Regnskab:
IGF indtægt fra kontingenter/donationer m.v.
Drifts udgifter kurser, fagbøger, transport, adm
udgifter til IGF projekter
Årets resultat til disposition
Egenkapital ultimo 2014
Familie Topsøe: uddannelsesprojekt og byggeri

2015
208.461
(68.159)
(135.801)
(63.165)
791.357
474.840

VSN pigerne danser ved Kalipuja festival ved JGVK i Sunderbans
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ABLskolegruppen
Lene, Johannes og Inga fra
skolegruppen under IGF
Danmark tilbragte februar
måned på JGVK’s skole
VSN for at fortsætte vores
udviklingsarbejde. Vi brugte
de første to dage i Kolkata
på indkøb af materialer til
skolen.
Indskoling: Lene arbejdede
med børnehaveklasserne
med en undervisning
baseret på aktivitetsbaseret
læring. Lærerne var
interesserede i at
bruge de redskaber, de
havde lært under tidligere
besøg af Kira.
Men aktiviteterne trængte
til fornyelse. Ved hjælp af
materialer samlet op fra
nærområdet blev nye
aktiviteter introduceret, som
støtte til de fundamentale
fag: Engelsk, matematik og
kreativitet. Børnene fik lært
at klippe og klistre, tælle på
engelsk osv. gennem leg.
Børnene lavede mosaik
billeder, mobiler, legede
med sæbebobler, og vand
og lavede en lille legebutik
og cafe med genbrugsmaterialer.

Engelsk: Inga fortsatte sit arbejde med
kapacitetsopbygning af engelsklærerne.
Det var tydeligt, at der er fremskridt, men også
nye udfordringer.
Nye lærere og nye elever. Selv om der
blev brugt metoder og materialer fra tidligere
besøg, er hovedindtrykket stadig, at eleverne
ikke taler nok engelsk.
Undervisningen i grammatik tager det meste af
tiden og er centreret omkring lærernes
forklaringer på tavlen, hvor vi gerne vil arbejde
med en mere elevcentreret undervisning.
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Matematik og science:
Johannes viste i 2014 hvordan man
kan undervise i en slags praktisk
matematik. Eleverne lavede en
meterstok for at måle forskellige
længder. Denne gang blev det
udvidet til at arbejde praktisk med
areal og rumfang. I de ældste klasser
er pensummet sværere, kravene er
høje og vanskelige at omsætte til ABL.
Derfor arbejder vi på at styrke ABL
gruppen på dette område.
Vi fik etableret et sciencerum med
en fysiksamling, to nye akvarier og et
skab med biologimaterialer, som vi
håber vil formidle praktiske oplevelser. På væggene hængte vi forskellige plancher til scieceundervisning.
Desuden indrettede vi en reol med
undervisningsmaterialer til ABL undervisning, som er tilgængelig for alle
skolens lærere.

Konklusion på vores besøg.
Vores hovedformål med ABL- gruppen
er kapacitetsopbygning af lærerne og
herigennem at formidle UDVIKLING af
skolen, hvis mål det er at virke som
modelskole for lokalområdet.
For at dette kan nås, er det vigtigt at
opretholde En dialog mellem vores
besøg og samtidig sikre en ordentlig
fælles forberedelse til kommende
Besøg. Det er endnu ikke lykkedes.
Desuden er det vigtigt at lærerne får
støtte fra ledelsen til at fortsætte de
aktiviteter, der sættes i gang. Der var i
2015 ingen permanent daglig
ledelse af skolen. Så selv om lærerne er
ivrige og modtagelige for de nye ideer
og metoder, er der for mange ting, der
går i stå uden hjælp og
Støtte fra en ledelse.

Andre aktiviteter.

For første gang underviste vi lærerne
og staben på JGVK i Spoken English
en time hver morgen.
Søndag formiddag underviste vi også
hostelbørnene i engelsk.
Der blev afholdt to work-shops lørdag
eftermiddage med alle skolens
lærere.
Den første var om metoder til
Cooperative Learning, hvor lærerne
selv prøvede øvelser i praksis.
Den næste workshop var om
aktivitetsbaseret læring, som er
grundlaget for vores arbejde.
Vi sluttede vores arbejde af
med et forældremøde med
ca. 100 deltagere. Skolen viste en film
optaget under vores ophold, der
demonstrerede ABL.
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Sundhedsprojektet
”Forbedring af
sundhedstilstanden blandt
de fattige i Sunderbans
gennem etablering af lokalt
baserede
sundhedsforanstaltninger
og styrkelse af
civilsamfundets kapacitet
med henblik på
fortalervirksomhed”
Vi har nu i mere end 10 år
arbejdet med at forbedre
forholdene for gravide
kvinder i Sunderbans. Vi
startede i 2006 med
forundersøgelse og
pilotprojekt . Grunden blev
lagt ved at Inga Hjotkjær,
Leela Sengupta og
undertegnede tog ud i
landsbyerne og talte med
kvinderne. Vi fik dem til at
fortælle om forholdene for
de gravide kvinder , vi
fortalte om hvad der kunne
gøres bedre og hvad vi
kunne bidrage med. Det
første projekt løb fra 2007-09
og det sidste fra 2010 og
sluttede 2014.

I det sidste projekt arbejdede vi i 20 landsbyer,
og mere end 50 landsbykvinder blev uddannet til
sundhedsarbejdere som skulle tage sig af deres
gravide medsøstre både under graviditeten og
fødslen, samt informere dem om deres
rettigheder i forbindelse med graviditet og
fødsel. Mere en 8000kvinder har under det sidste
projekt nydt godt af Sundhedshjælpernes
arbejde. De er blevet støttet af hende og har
fået den fornødne hjælp både under
graviditeten og fødslen.
Svigerfamilierne har forstået at den unge gravide
svigerdatter har krav på støtte og omsorg og
mange uhensigtsmæssige vaner er blevet
udryddet. Under fødslen op fordrer
Sundhedsarbejderen til at denne finder sted på
hospital. Desværre er der kun et hospital på øen,
men deres opfordring har lagt så meget pres på
dette hospital så det nu fungerer lidt bedre og
kan betjene de kvinder der måtte komme. Mere
en 15000 familier er gennem projektet blevet
oplyst om deres rettigheder på
sundhedsområdet og de har været med til at
lægge pres på lokalregeringen således at flere
lovpligtige programmer faktisk er blevet
gennemført.
Flere af sundhedsarbejderne arbejder nu i
offentligt regi med gravide og en del aktiviteter
kører videre for JGVK midler
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Projektet har været med til at
forbedre forholdene for den gravide
kvinde og forbedre hendes
sundhedstilstand.
Dels gennem ændringer i folks
adfærd og holdninger, dels gennem
påvirkning af myndighederne med
henblik på at de skal leve op til deres
ansvar.
Vores næste opgave bliver at
begrænse den udbredte
underernæring blandt småbørnene.
Lene Kieler
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Hjemmeindustri
Hjemmeindustriprojektets
danske støtte sluttede den
30. april 2015. På den indiske
side er projektet dog
langtfra afsluttet, hvor
træning og produktion kører
videre med de håndværk,
hvor mulighederne for
indtjening er bedst. Dette
sker på grund af den
fortsatte nedgang i
produktionen i den
traditionelle
landbrugssektor, hvor
behovet for at have en
supplerende indtægtskilde
er steget stærkt.
I projektperioden er mere
end 2000 modtagere blevet
trænet. Træningen har
betydet, at mere end 2000
familier har øget deres
indkomst og hermed sikret
eksistensgrundlaget for
deres familier. Projektet har
givet de kvindelige
familiemedlemmer en større
social status, da de nu
medvirker til familiens
indkomst.
Projektet har desuden skabt
en masse arbejdspladser i
området og dannelsen
af producentgrupper f.eks.
indenfor syning muliggør at
de kan stå forenet mod de
forretningsfolk, der ofte har
udnyttet deres billige
arbejdskraft.

Produktion af røgelsespinde udføres i større grupper, så
fællesskabet styrkes i landsbyen.

Projektet har samtidig bidraget til at overvinde
udnyttelse af den beskyttede natur og overgreb
på det vilde og sjældne dyreliv i Sundarbans
fredede ø-områder. Dette er der gjort ved at
give en alternativ indkomstskabelse til familier
som tidligere ulovligt benyttede skoven som
indtægtskilde herunder skovrydning, fiskeri,
indsamling af brænde, honning, mv.

Mangroveskoven ved højvande i Sundarbans, hvor de
udryddelsestruede bengalske tigre bor.
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Projektet har styrket partnerskabet
mellem IGF-Danmark og JGVK på
flere niveauer. Det har givet en stor
forståelse af de styrker og svagheder
som eksisterer i begge organisationer.
Det viste sig undervejs i projektet at
være bedst at øge projektledelsen
med en administrativ projektleder til
at supplere den fagligt stærke
projektleder. Udfordringen med
mangelfuld kommunikation i projektet
blev også afhjulpet herved.
Produktion af halstørklæder på hånddreven
stikkemaskine.

Projektet har givet vores partner JGVK
mulighed for at give håb til fattige
familier, så de kan klare sig bedre i
hverdagen, få mad, uddannelse og
livsvigtig medicin. Dette bidrager til
den troværdighed og ansvarlighed,
som JGVK som græsrodsorganisation
og civil samfundsaktør har opbygget
omkring sig.

Diskussion af projektets næste fase fortages
sammen med projektansatte og JGVK
ledelse.

Projektet har fået foretaget en ekstern
evaluering som kan findes på
hjemmesiden.

Den gruppe af piger der får træning på
trædesymaskiner.

Ny begynder en ny fase, hvor det
sammen med JGVK er blevet
besluttet at lave en ansøgning om
opbygning af korporative selskaber
og sikre producentrettigheder for
kvinder på landsbyniveau. Det
forventes at blive et tilsvarende stort
projekt som ansøges hos CISU og evt.
andre fonde i efteråret 2016
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Etablering af
butik/showroom
For at fremme
salgsfremstødet i det lokale
miljø, og ydermere give
mulighed for opkøbere at
afgive ordre, etablerede vi
en attraktiv butik ultimo
2014.
Vi gav den gamle butik en
tiltrængt overhaling. Den
blev grundig rengjort og
frisket op med glade og
indbydende farver.
Vi fik indkøbt professionelle
overlock og coverlock
maskiner.
Disse maskiner giver stedet
en mulighed for, at udføre
professionelle produkter og
således kan JGVK blive
mere konkurrencedygtig.
Vi arbejder nu i DK for at
skabe nye ideer og
mulighed for at udvikle
hjemme industriprojektet.
Jetter & Birgit
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Information,
Uddannelse &
Kommunikation
Fase III

Projektet sluttede 31.
August 2015 efter have kørt
i 4 år (hvoraf det sidste år
var en forlængelse af den
oprindelige projektperiode).
IUK-projektet har primært
fokuseret på at mobilisere
lokalbefolkningen, gennem
selv-hjælps-grupper (SHG),
til at tage aktiv del i de
lokale processer der har
indflydelse på folks eget liv
og rettigheder.
Projektet har fokuseret på
fortalervirksomhed, og kørt i
6 distrikter i Vestbengalen
samt involveret 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.

Kvinder i en SHG, der fortæller omkring deres erfaringer
med regeringsprogrammer og egne aktiviteter

I FN’s Millenium-deklaration fra 2000 er 2015målene indenfor udviklingsområdet beskrevet,
herunder mål for fattigdoms-bekæmpelse,
uddannelse og sundhed. Baseret på disse mål
(kaldet Millenium Development Goals, MDG) har
den indiske regering lanceret flere
udviklingsprogrammer bl.a. indenfor fattigdomsbekæmpelse, uddannelse og sundhed for
lokalbefolkningen. Men fordi de lokale
regeringsstrukturer, f.eks. Kommuner, har svag
kapacitet sørger de ikke for at de forskellige
programmer bliver udført, til trods for at de lokale
har ret til disse ydelser. Det overordnede formål
for projektet var derfor at forbedre de lokale
politiske procedurer for implementeringen af
disse regeringsprogrammer i de fattige
landområder i Vestbengalen.
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Ved projektets afslutning havde 60%
af kommunerne (26 ud af 43) i de 6
distrikter forstået vigtigheden af og
fået igangsat flere af
regeringsprogrammerne i deres egne
områder. Dette inkluderer også at
kommunerne afholder de årlige
landsbyrådsmøder hvor næste års
indsatsområder og budgetter (kaldet
årsplaner) diskuteres mellem lokale
politikere og befolkningen. På netop
disse møder har SHG’erne mulighed
for at påvirke kommunerne til at
udføre de forskellige programmer
indenfor fattigdomsbekæmpelse,
uddannelse og sundhed som de
burde gøre ifølge indisk lov. Disse
møder er derfor er yderst vigtige og
derfor er det et vigtigt resultat for
projektet at disse møder nu bliver
afholdt.
De regeringsprogrammer der så var
igangsat ved projektets afslutning var
f.eks. MGNREGA (program vedr.
arbejdsløshed) som sikre arbejdsløse
fattige 100 dages lønnet arbejde om
året samt at sikre et dagligt måltid
(‘Mid day meal’) på for-skolerne for
de små børn. Lokalbefolkningen i
landsbyerne er også blevet bevidste
om eksisterende støtteprogrammer
indenfor social og sundhedssikring.
Dette har gjort børn og gravide nu
kommer regelmæssigt for at blive
vaccineret på de lokale
sundhedscentre. Yderligere hjælper
kommunerne nu med at deres
braklandsområder kan bruges af
fattige til dyrkning af afgrøder.

Overordnet set har projektet været en
stor succes idet lokalbefolkningen er
blevet oplyst om deres rettigheder og
er blevet styrket væsentligt i forhold til
hvordan de kan lægge pres på
kommunerne på
landsbyrådsmøderne for at kræve
deres ret. Kommunerne er blevet gjort
opmærksomme på deres ansvar som
myndighed for at sørge for at lave
årsplaner og budgetter som kan
komme befolkningen til gode. En stor
del af dette projekt har handlet om
kontakten mellem befolkningen og
regeringen og har derfor været
følsomt over for de politiske vinde der
har blæst igennem hele projekt
perioden. Der har blandt andet været
valg i Vestbegalen to gange mens
projektet har kørt og så går meget
arbejde i stå fordi kommunerne kun
koncentrerer sig om valgkamp, og
ikke fattigdomsbekæmpelse!
Regeringen blev også udskiftet en
gang hvilket resulterede i at alle
regeringsenheder (fra toppen og ned
til kommunalt niveau) fik nye ansatte
så man i princippet skulle starte
næsten forfra med at danne gode
relationer til de kommunalansatte.
Alle disse ændringer er en stor del af
at lave udviklingsarbejde og er den
virkelighed vi arbejder i.

Børn der svare på spørgsmål omkring deres
hverdag, på det lokale sundhedscenter.
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Combating
Malnutrition in
children through
advocacy
projekt om
underernæring blandt
0-5 årige
September 2015 fik IGF
Danmark bevilliget penge
fra CISU til et nyt projekt
omkring underernæring
bland børn under fem år og
fortalervirksomhed i
Sunderbans.
Leela, Inga og Lene er
projektansvarlige i IGF
Danmark.
Ifølge “World Health
Organization” er 43 % af
alle børn i Indien moderat til
alvorligt underernærede.
Det er specielt udtalt i Vest
Bengalen hvor vi arbejder.
Det har alvorlige
konsekvenser for et
samfund i form af øget risiko
for dødelighed hos
børnene og nedsat
indlæringsevne senere i
livet. Det fører ultimativt til
at børnene har stor risiko for
at få et liv med masser af
sygdom, nedsat livskvalitet
og manglende evne til at
avancere økonomisk og
socialt i samfundet.

En lille pige får ét dagligt måltid på et af de få fungerende
ICDS-centre som burde fungere

De nyansatte sundhedshjælpere får undervisning og laver
gruppearbejde
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Mange børn er fejlernærede da der er meget
lille viden omkring varieret sammensætning af
måltider med både kulhydrater, protein, fedt
og vitaminer. Den traditionelle ret ”kitchuri” er
et godt eksempel på en ret der indeholder de
vigtigste byggesten i et godt måltid suppleret
med et æg.

Det nye projekt implementeres af
JGVK og skal køre i 4 år. De første 6
måneder har JGVK brugt på at
opstarte projektet og ansætte både
kvindelige og mandelige
sundhedshjælpere.
Man fokuserer på
kapacitetsopbygning i
lokalsamfundet, så befolkningen
kræver deres ret overfor
myndighederne og myndighederne
bliver bevidste om deres lovmæssige
forpligtelser ifm. underernæring hos
børn.

Der findes et nationalt program (ICDS)
i Indien, der på papiret varetager
bekæmpelse af underernæring hos
børn. Programmet er dog ikke
velfungerende i Sunderbans i
Vestbengalen. Dette skyldes
manglende viden om programmets
eksistens hos befolkningen, samt
manglende prioritering af
programmet hos lokale politikere.
Formålet med dette projekt er at
forbedre ernæringstilstanden for de 05 årige gennem fortalervirksomhed i
Sunderbans.

En lille dreng bliver vejet. Andre mål for
underernæring kan være at måle omkreds af
overarm eller høje-for-vægt. Alt for mange
børn er underernærede i Sunderbans.
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Fiskeriprojekt
Hovedformålet med
projektet er at etablere
bæredygtigt fiskeri under
de ændrede vejrforhold i
Sunderbans gennem
•
Kapacitetsopbygning
af landmændene og
dermed øge fiske
produktionen i deres
damme.
•
Bevarelse af lokale
fiskearter og få dem til
at formere sig
•
Lokalproduktion af
fiskelarver, forsyne
lokale landmænd og
lære dem opdræt

Der er blevet oprettet 60 damme hvor truede
lokale fiskearter er blevet udsat. Desuden har 40
landmaænd besluttet at deres dammee skal
bruges til bevarelse af truede fiskearter.
JGVKs egen opdræt af fiskeyngel var rimelig i
2015. der blev udklækket 400 bati ( 1 bati=20.000
fiskelarver). 30 bati blev solgt til lokale, resten blev
sat ud i JGVKs egne damme. Herved blev der
produceret 234kg fiskeyngel. 200kg blev solgt
resten sat i JGVKs egne damme.Det betød at
man udover salg af larver og småfisk kunne
sælge mere end 200kg større fisk til konsumering.

Produktion af fiske larver hos JGVK
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Mikrokredit
projekt
Mikrokredit er et vigtigt
udviklingsværktøj i IGFDK/JGVK bestræbelser for
udvikling i Sunderbans.
Gennem de sidste få år er
mikrokredit/-lån
organisationer skudt op
som paddehatte. Alle har
kun det ene formål: at låne
penge ud til brugerne og
bruge de nødvendige
midler for at få pengene
retur med en pæn
fortjeneste på 30-120 % om
året. Bankerne vil ikke låne
penge uden sikkerhed. De
fattige kan ikke klare sig
uden at låne penge og i
stedet for at støtte de
fattige, udnytter
mikrokreditorganisationerne de fattiges svaghed
og gør deres tilværelse
endnu sværere. Derfor har
IGF-Danmark/JGVK forsøgt
at skabe en udvikling hos
brugerne gennem en
brugerbaseret
mikrokreditordning. Dette
har modsat de andre
måder frigjort brugerne fra
lånehajerne, således at
lånehajerne har måttet
opgive deres erhverv.

Måden har været, at kvinderne organiserer sig i
SHG’er(Selv Hjælps Grupper) og gennem
kapacitetsopbygning, opsparing og øget
produktion - opsparer en egenkapital på deres
SHG konto. Disse opsparede penge bruges
indbyrdes blandt medlemmerne i SHGen som
mikrokredit til at forbedre deres sociale og
økonomiske forhold. I dette system låner SHG
medlemmerne egne penge ud til bestemte
udviklingsaktiviteter og lånerne tilbagebetaler
med 24 % rente. Nogle SHG’er opsparer flere
penge end de selv kan bruge, mens andre
SHGer har behov for flere penge. Her støttede
JGVK så SHGerne i at låne til hinanden gennem
landsbykomiteerne, med renteindtægter til
glæde for alle. Dette mikrokreditsystem har
næsten ingen administrationsomkostninger og
man låner kun mindre beløb ud over korte
perioder.

Brugerbaseret mikrokredit hos JGVK som er rentabel
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Landbrug
Landbrug udgør stadig det
primære levegrundlag for
størstedelen af
befolkningen i Sundarbans.
Desværre bærer
udviklingen præg af en
større udpiningen af jorden,
hårde klimatiske forhold og
dermed svindende
udbytte. IGF Danmark har i
samarbejde med JGVK
arbejdet med en
bæredygtig omstilling af
landbruget. Hvor de lokale
bønder er introduceret til
organiske
dyrkningsmetoder uden
kunstgødning og skiftende
afgrøder.
I 2015 gav Velux støtte til, at
vi kunne sende to
landbrugskyndige folk,
Peder og Karsten, til JGVK
for at støtte vores indsats.
Udgangspunktet var den
bæredygtige
omstillingsmodel kaldet
RIPAT (Rural Initiatives for
Participatory Agricultural
Transformation).

Dyrkning af sukkerroer hos JGVK

Resultat af sukkerroedyrkning
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Husdyrhold
projekt
De to tidligere Danida
projekter skabte et vigtigt
udviklingsgrundlag i
Sunderbans der har
medført dels en øget
næringsforsyning dels øget
indtægten med en faktor
1½-2 for 4500 familier i 50
landsbyer. Dette har
konsolideret SHG’erne med
øget opsparing på deres
konti og frigørelse fra
lånehajerne ol. Charlotte
Vesterlund McAinsh fra
Fjerkrænetværk-et, KU,
støttede projektt med enkle
midler såsom bedre
pasning, bedre foder, rent
drikkevand og vaccination.
Dødeligheden blandt
husdyrene faldt med over
80 %. IGF ønskede at
fortsætte indsatsen for at
opretholde og styrke denne
udvikling mod større
bæredygtighed, men da
Danida ændrede politik
vedrørende bistand til
næsten udelukkende fortalervirksomhed var det ikke
muligt.

Aktiviteterne fortsætter på nedsat blus med
støtte fra IGF-DK
Projektet har 3 hoved målsætninger.
•
Identificering af de fattigste landmænd og
øge deres kapacitet indenfor husdyrhold og
dermed øget næringsforsyning og
indtægter.
•
Sørge for at de får de støttemuligheder fra
lokal regeringen de har ret til.
•
Bevare de lokale racer, lave forsøg med nye
og forskellige husdyr og forsyne brugerne.

Opdræt af Banaraj kyllinge for uddeling til brugerne
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Uddannelses
projekt
Uddannelsesprojektet
fortsætter på 4. år støttet af
HTAS.
Målsætningerne for
uddannelsesprojektet er
følgende:
Basis udvikling/ undervisning
for de børn, der bor i
fjerntliggende områder
gennem ikke-formelle
skoler
(Non-formal skoler
=NF skoler)
Opbygning af en model
skole, VSN, hos JGVK op til
8. klasse med tilhørende
kostskole.
Supplerende undervisning
for de svageste børn, der
ellers vil droppe ud af
skolen.
Etablering af et
uddannelsesforsikringssystem, som skal
forhindre børnene i at
droppe ud af skolen af
økonomiske årsager
Computeruddannelse for
børnene ved JGVK.
Øget social bevidsthed hos
børnene gennem ”Tarun
Tirtha” programmet
Erhvervsuddannelse
(vocational training) for de
dropouts der ikke vil vende
tilbage til skolen.

Undervisning ved NNSSN skolen i Bermajur,
Sunderbans
I fjerntliggende områder langs floderne i
Sunderbans er fattigdom og analfabetismen
størst. Forældrenes svage uddannelsesmæssige
baggrund og fattigdom er blandt årsagerne til at
børnenes vidensniveau i disse områder er
ekstrem svag. Regerings skolernes dårlige
undervisningsforhold øger ikke interessen blandt
forældre og børn. Der er derfor behov for en
ekstra indsats. Vi startede med 10 skoler, men
mistede mange elever, da regeringsskolerne på
et tidspunkt begyndte et tilbyde bla gratis
måltider. Der er nu 2 i hhv. Bermajur og
Amlamethi med henholdsvis 76 og 71 elever med
7 klasser og 7 lærere i hver skole.
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Pga JGVK’s indførelse af ”joyful
teaching and learning”, -bedre
uddannelsesforhold som man forsøger
at indføre ved VSN skolen er
interessen fra forældrene for at sende
børnene til VSN meget stor. IGFDanmark arbejder derfor med
opbygning af et godt
uddannelsessystem på
græsrodsniveau i landdistrikterne.
Det hele startede med en lille skole
med få elever og lærere. Nu er VSN
skolen kommet som et alternativt
eksempel for samfundet.
I denne sammenhæng bruger man
Danmark som forbillede bl.a med
erfaringen med en mere effektiv
pædagogik.

Man forsøger at give VSN eleverne en optimal
udviklingsbasis for at de bliver stærke borgere

VSN skolen giver børnene undervisning af
lærerne trænet af danske lærere fra IGF

Kostbørn ved VSN mediterer før de
begynder dagen

26

Supplerende undervisning af svage
elever
(Vivekananda Coaching Centre)
Alle ønsker at få en uddannelse, som
giver en bedre fremtid: et godt job, et
arbejde som er mere behageligt end
landmandens o.l. Det er rigtigt at
næsten alle børn nu går i skole i
modsætning til tidligere. Men
resultatet er ikke så positivt.
Forældrene er fattige, har næsten
ingen uddannelses tradition, lærerne
har ikke nogen særlige
undervisningskompetencer, deres
interesse i undervisning er kun som en
indtægtskilde, eleverne har mindre
betydning og der er ofte 70-80 børn i
en klasse. Konsekvensen af dette er at
over 80% af eleverne forlader skolen
inden de når 10. skoleår. Disse
dropout børn er så godt som
analfabeter og overlever som
daglejere. Resten får en uddannelse
som er af så dårlig kvalitet at den ikke
kan bruges til noget. Alle forsøger at
nedsætte dette tal gennem støtte
ordninger uden at løse hoved
problemet.

I denne sammenhæng forsøger
uddannelsesprojektet at give
supplerende undervisning til de
svageste elever som bor i nærheden
af JGVK for at forhindre dem i forlade
skolen for tidligt. JGVK har engageret
5 gode lærere (to af dem underviser
på VSN skolen). De underviser 62 børn
(35 drenge, 27 piger), alle går i
regeringsskoler mellem 5. og 10. De får
undervisning 4 gange om ugen om
aftenen 3-4 timer ad gangen
I år gik 11 elever op til afgangs
eksamen, to af dem bestod eksamen
med stjerne karakter dvs 80%, som er
virkelig flot. Yderligere to har fået 60%
som er også flot. Resten har klaret sig
væsentlig bedre end normalen og vil
fortsætte med skolegangen.
Uden denne støtte ville disse elever
forlængst været endt som drop outs.

Arabindo giver supplerende undervisning til
skolebørn udefra
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Skolebørn under uddannelses
forsikringsprogram vandt konkurrence ved at
lave miljø model

Uddannelsesforsikrings- og
miljøprogram for fattige elever
Fattigdom er som sagt en hyppig
årsag til at eleverne slutter deres
skolegang før tid og manglende
uddannelsestradition forstærker
processen. Selv om undervisningen er
gratis, så koster det: skolegebyr,
lærebøger, uniform oa. Det
forårsager frafald fra skolen. For at
modvirke dette har JGVK startet et
innovativt forsøg med indførelse af et
forsikringssystem for de lokale
skoleelever. Eleverne sparer INR 10 op
pr måned, et tilsvarende beløb
betales af projektet fra JGVK. Efter
deres afgangseksamen kan de
modtage deres opsparede penge til
videre uddannelse. I 2015 har 824
elever indbetalt Kr 6.686 og JGVK har
betalt Kr. 7.313, således at det
samlede beløb på DKK 13.999 er
deponeret i en bankkonto. Dette
beløb vil hjælpe dem med at kunne
fortsætte studiet og dermed
nedsætte drop out procenten.
Uddeling af penge til dem der har afsluttet
Skoleuddannelsen
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Netværk i DK
Der er i løbet af 2015 sat
gang i en række ”digitale”
initiativer for at styrke IGF
Danmarks interne og
eksterne kommunikation.
Her kan nævnes en
opdatering af vores
hjemmeside, som vi i
netværksgruppen har
været glade for at kunne
præsenter i det
forgangene år. Der bliver
løbende arbejdet på at
gøre den mere levende og
spændende at besøge – så
vi håber også det nye tiltag
med en aktiv forside vil
blive taget godt imod.
2015 bød også på
lanceringen af IGF’s årshjul,
hvor man kan se de
forskellige aktivgruppers
aktiviteter og holde sig
opdateret på årets
begivenheder.
Der er også blevet arbejdet
målrettet mod
engageringen af flere
studerende, bl.a med
udarbejdelsen af et studieprojektkatalog (som er at
finde på hjemmesiden),
som vi håber vil tiltrække
flere nye kræfter i 2016/17.

IGF Danmarks nye hjemmeside

Studiekatalog – med oversigt over spændende
projektmuligheder
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Netværk i Indien
IGF-Danmark og vores
partnere har deltaget i adskillige møder med
forskellige regerings folk
både hos JGVK og også på
deres hovedkontorer i
Kolkata. Sammen med bla
Jette Kaae, Karsten Schleiss
og Peder Lund har IGF-DK
truffet flere
regeringsmedlemmer og
indflydelsesrige folk, som
alle udtrykker deres glæde
over det arbejde der
foregår hos JGVK. Vi altid
benytter lejligheden til at
skabe opmærksomhed
omkring nepotisme,
korruption mm, som alle
indrømmer er der. De vil
alle meget gerne støtte
JGVK for at sikre at IGFDanmarks bestræbelser
lykkes.

Sammen med partneren har IGF-Danmark
medlemmer og ledelsen besøgt brugere ude i
landsbyerne flere gange og diskuteret deres
problemer og hvordan man løser disse. Vi fik
klart det indtryk at befolkningen har fået øget
tillid til JGVK og IGF-Danmark, mens
myndighederne stadig ikke opfattes som
troværdige, hvilket er et stort problem.
Indflydelsen fra de forskellige projektaktiviteter
blandt brugerne i landsbyerne er stor, der sker
noget hele tiden selv om det går langsomt. Der
er fortsat behov for at lave fortalervirksomhed
omkring hvorfor befolkningen er så fattig til trods
for at der er frugtbar jord, masser af vand og
rimelig kapacitet hos beboerne. Det er disse
emner der bliver vores fremtidige emner omkring
fortalervirksomhed.

JGVK brugere laver optog om basale emner som deres krav
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Fremtidige
Aktiviteter
Arbejdet begyndte i
Sunderbans med at styrke
civilsamfundet gennem
organisering af kvinderne i
SHG’er, forbedre deres
kapacitet og øge deres
bevidsthed. Denne proces
medførte en mangfoldig
udvikling med aktiv
deltagelse fra brugerne,
dannelse af netværk mm.
De fremtidige opgaver
består af videre udvikling
og konsolidering af det
man har opnået både hos
civilsamfundet og
regeringen gennem
kapacitetsopbygning og
fortalervirksomheder samt
styrkelse af
bæredygtigheden.

Inddrivning af kvæg inden aftenen sætter ind
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