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Til Medlemmerne
For ca. 70 år siden, da Indien blev uafhængigt,
foreslog Gandhi at man afskaffede det top
styrede engelske system og i stedet indførte
decentralt styre, dvs nedefra blandt
befolkningen i landdistrikterne. Dette passede
absolut ikke de daværende ledere, som tilhørte
eliten og de valgte at fortsætte med det
topstyrede engelske system. I dag har Indien en
befolkning på omkring 1,3 mia., hvor ca. 20 %
er velstående og veluddannede, landet har
produceret atombom-ber, sendt raket til Mars
osv. Samtidig lever størsteparten af
befolkningen stadig omkring eller under
fattigdomsgrænsen. Pga. civilsamfundets
manglende kapacitet og faldende produktion er
forskellen mellem rige og fattige kommet på
sådant et niveau, at store områder i
landdistrikterne er tømt for unge mænd, som
rejser væk for at kunne overleve, hvilket ikke er
en holdbar situation. Det samme gør sig
gældende i mange andre lande i Syd. I en
landsby, Behli, i den sydlige del af Nepal, ser
man kun ufærdige betonhuse i alle
afskygninger beboet af gamle mennesker, samt
kvinder og børn. Langt fra Nepal, i Qatar,
opholder 400.000 unge nepalisere sig som
gæstearbejdere. De lever under forfærdelige
forhold, tjener ca. 2.500 kr/md, og een
nepaleser dør hver anden dag i en
arbejdsulykke. Mændene fra Sunderbans tager
ikke til Qatar, men til de indiske storbyer som
Bombay og Delhi hvor de også lever og
arbejder under forfærdelige forhold.

I ønsket om at opnå en levestandard i stil med
den vestlige øges kampen om de sparsomme
midler. Det betyder øget korruption og
nepotisme og øget skel mellem dem der har og
dem, der ikke har og derved endnu mere
ustabilitet. For at bryde denne onde cirkel er det
tvingende nødvendigt at forbedre lokale
leveforhold gennem øget lokal produktion. Dette
kræver et fundament bestående af bedre
uddannelse, bedre sundhed, miljø mm, som ikke
findes på nuværende tidspunkt. Derfor arbejder
IGF Danmark med at finde en løsningsmodel til
fattigdoms bekæmpelse med dækning af basale
behov som mad, uddannelse, sundhed og miljø
blandt et meget fattigt samfund på ca. 100.000
mennesker i Sunderbans. Vestbengalen, Indien.
Vi håber, det kan sætte en udvikling i gang andre
steder.

IGF Danmark har således i mere end 15 år arbej-
det med en græsrodsbaseret udvikling på holisti-
sk grundlag i Sunderbans. Vi har været inspireret
af den danske udviklingsmodel, som for ca. 200
år siden startede med at Grundtvig opfordrede
til uddannelse af landmændene. Resultatet af
IGF-JGVK indsatsen har været lovende. Vi kan
notere øget kapacitet og organisering blandt
landsbybefolkningen, øget selvværd blandt
kvinderne, bedre uddannelse og sundhed, øget
produktion,

I Behli, Nepal bor familierne i ufærdige betonhuse, 
mens søenerne arbejder i Qataqr for at støtte 
familierne og færdiggøre husene over mange år.

Ledren af JGVK Biswajit Mahakur tager imod Indira 
Gandhi Paryabaran Puraskar pris fra miljø ministeren 
Virappa Molei.
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Fødevaresikkerhed, øget indtjening og bedre
miljø I aktivitetsområdet. Som anerkendelse for
sit arbejde og de opnåede resultater har
partneren JGVK i 2014 fået tildelt den indiske
regerings Præsidents pris-Indira Gandhi
Paryabaran purashkar - som bedste NGO i Indien
I international sammenhæng indgår fattigdoms
bekæmpelse i FNs 2015 mål. Her bemærker man
at i hht FN definitionen på fattigdomsgrænsen
på 1 dollar indtjening pr dag, er fattigdommen
halveret, så der nu kun er en mia. fattige tilbage.
Det er ikke vores erfaring. Der er mange i Indien
der nu tjener over 1 dollar/dagen, men med den
betydelige nedgang i landbrugsproduktionen og
prisstigninger på 40-50 % om året, er de fattige
blevet fattigere år for år. Samtidigt er der
kommet flere rige med øget afstand mellem
dem og de fattige. På verdensplan ejer 80
personer i dag lige så meget som halvdelen af
verdens befolkning tilsammen. Det anbefales at
bistand fra de rige lande øges til 0,7 % af BNP
om året, desværre går tendensen den modsatte
vej, også i Danmark. Nu kommer FN med nye
bæredygtighedsmål, som kræver en meget stor
kapital på 2.500 mia dollar/året. Til trods for sin
størrelse har Danmark stor erfaring omkring
fattigdoms bekæmpelse og nyder respekt blandt
de store lande, hvilket er vigtigt at fastholde. Et
kæmpe problem i syd er korruption blandt
myndighederne og et svagt civilsamfund, således
at store udviklingssummer går til spilde. For at
nedbringe korruptionen er der behov for et
stærkt civilsamfund. IGFDanmark arbejder
derfor hovedsageligt på at styrke civilsamfundet
gennem indsatsen mod fattigdom med håb om
at løsningsmodellen kan udbredes til større
områder. Med vores indsat hidtil er udviklingen i
Sunderbans nået til et stadie med etablering af
nogle af de fundamentale udviklingselementer
såsom organisering af civilsamfundet, bedre
sundheds og sanitetsforhold og lidt bedre miljø.
For at komme videre i udviklingsprocessen er
hjælp til det næste trin så vigtig. Det vil sige
støtte udviklingen mod bæredygtighed. Det
betyder bl.a. igangsættelse af
landbrugsproduktion på et kollektivt produktions

grundlag, etablering af håndværkeruddannelser, 
styrke uddannelsen generelt og øget miljø
indsats i det følsomme Sunderbans. Der skal
også arbejdes på at synliggøre resultaterne og
selvfølgelig skal myndighederne på banen
gennem fortalervirksomhed.

2014 startede med at Inga D, Johannes og Kira
tog til Indien for at støtte ABL-projektet (se side
19). Skolelærerne og børnene var meget
begejstrede for undervisningen. I september
kom Kira igen til Sunderbans for at støtte den
pædagogiske undervisning og denne gang
sammen med Boye og Elsebeth. Kira gjorde en
meget effektiv indsats og den lokale lærerstab
var glade for hendes undervisning. Boye og
Elsebeth tog sig mere af den organisatoriske
side. Leela besøgte også Sunderbans i august.
Hun var glad for at se den udvikling, der var sket
på stedet og også at træffe sin veninde fra
Danmark, Kira. Leela diskuterede
sundhedsprojektet med Dr. Amitava og andre
ledende JGVK medlemmer.

Kira underviser børnene ved VSN skolen i Sunderbans

Leela diskuterer sundhedsprojektmed dr  Amitava 
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Sundhedsprojektet (se side 12) er gået ind i sin
afsluttende fase. De gravide og deres familier har
været meget glade for alle aktiviteterne i
projektet. Også fortalervirksomheden og sy-
nergien med andre projekter har givet gode
resultater. Inga H tog til Sunderbans på
projekttilsyn i januar for at støtte projektet med
monitorering af aktiviteterne i de 20 landsbyer. I
samråd med JGVK har IGF sendt en ny ansøgning
som desværre blev afvist med begrundelsen, at
der var for mange serviceydelser, som CISU, ifølge
sine nye retningslinjer, ikke kan støtte. Der
arbejdes på en genansøgning.

Aktiviteterne indenfor hjemmeindustriprojektet
(se side 10) fortsætter med at øge kapacitet og
indtægt hos brugerne. Kathrine kom alene for at
monitorere projektet i januar, da Marie ventede
sig. Kapacitetssvaghed, manglende erfaring
omkring organisering o.l. er store problemer som
står i vejen for at opnå de planlagte 2000 brugere
i projektet. Selve projektet er så nyttigt og der er
rigtig meget gang i aktiviteterne hos brugerne.
Pga manglende efterspørgsel på markedet var der
mindre interesse for strikkeaktiviteterne, til
gengæld kunne man ikke efterkomme

behovet for træning i syning. For at styrke projek-
tet fik Kathrine tilknyttet nogle kapacitetsstærke
personer til projektet ved JGVK. For at følge op på
CISU’s krav om bæredygtighed fik Kathrine også
oprettet nogle salgsorganisationer i landsbyerne.
Kathrines arbejde med at lave en detaljeret plan-
lægning af aktiviteterne er faldet i god jord blandt
projektpersonalet hos JGVK. I
november/december, støttede Birgit og Jette
projektet ved at oprette en butik og show room
samt en produktionsenhed ved JGVK centret.
Desuden underviste de, som de har gjort så
mange gange før.

Information, Uddannelse og Kommunikation
(IUK3 - projektet) (se side 13) fortsætter med
deltagelse af LKP i Nordbengalen og i 24 Parganas
med JGVK. Projektet er hovedsagligt et kapacitets-
opbyggende og fortalervirksomhedsprojekt der
skal styrke samarbejdet mellem civilsamfundet og
myndighederne. Resultaterne fra projektet har
været meget positive. Til gengæld har det svage
regeringssystem, gennem dets politiske mål med
bla at beskytte sig selv og beslutte hyppige
ændringer af reglerne, gjort arbejdsvilkårene
vanskelige. Ikke desto mindre er civilsamfundet nu
mere opmærksomme på deres rettigheder og der
er skabt et bedre samarbejdsgrundlag mellem
brugere og regering. Ganesh har været på
projekttilsyn.

Ganesh har været i Indien 3 gange for at
monitorere aktiviteterne, arbejde med
kapacitetsopbygning og støtte udsendte danskere
i deres arbejde. Der var mange opgaver: Topsøe
uddannelsesprojekt, landbrug, fiskeri og IUK3
projekter mm.

Inga holder workshop med sundhedspigerne ved JGVK

Kathrine og Inga holder møde med sypigerne ved HI projektet

Kathrine med i IUK3 projektmøde med LKP direkte fra flyet 
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I uddannelsesprojektet (se side 22) var der
problemer med at få kvalificerede og engagerede
lokale lærere, samtidigt var der stort pres fra
forældrene for at optage flere børn. Ganesh har
brugt meget tid på at bevidstgøre JGVK’s
projektpersonale, skolelærerne og SHG
medlemmerne omkring det indiske
landsbysamfunds situation: det store pres på
lokalmiljøet, den faldende produktivitet, som vil
gøre det vanskeligere at opretholde livet i
Sunderbans, disskussion om hvorfor mændene
udvandrer og der med skaber endnu større
problemer hjemme og meget andet. Hvad kan
man gøre for at bremse denne udvikling? Hvem
skal gøre det? Grundet JGVK’s mange forskellige
aktiviteter og fortalervirksomhed er der flere og
flere folk som besøger JGVK, de har forskellig
baggrund, kommer fra universiteterne,
regeringskontorer, ministerier, erhvervslivet,
forfattere og mange andre. Ganesh forsøger med
besvær at kæde dem sammen med
græsrodsaktiviteterne i Sunderbans. Blandt andet
har universitetsfolks ringe kendskab til livet i
landsbyerne og har ikke den store interesse for
landsbyudvikling. Danskernes aktive deltagelse er
en stor styrke i denne sammenhæng med de helt
forskellige baggrunde de kommer med, men alle
med en interesse i udviklingsarbejde.

Årsfestivalen, Mela, hvor de lokale præsenterer
deres produkter og aktiviteter indenfor landbrug,
fiskeri, sundhed, hjemmeindustri etc blev afviklet
som vanligt med deltagelse af rigtig mange
mennesker Festivalen omfattede også en stor
afdeling med kulturelle indslag, samt
fortalervirksomhed med deltagelse af politikere
og repræsentanter fra civilsamfundet. Sammen
med os deltog Birgitte Øigaard og hendes mand
Adam fra Topsøe familien. Birgitte og Adam
besøgte selvfølgelig også VSN

skolen, overværede undervisningen, holdt møde
med skolelærerne for at høre om deres situation
direkte fra dem, alle talte om behov for
lønforhøjelse pga den høje inflation. Alle hos JGVK
var glade for at gense de varme mennesker Birgit-
te, Adam og deres familie med deres ønsker og vi-
sioner om en bedre verden med lige vilkår for alle.
Under opholdet diskuterede Birgitte med JGVK i-
gangsættelsen af NFS byggeriprojektet, som om-
fatter bygning af 10 nonformal Schools i 10 lands-
byer. Birgitte og Adam besøgte landsbyen Berma-
jur for at se forholdene ifm konstruktionen af de
første 2 NFS bygninger. De besøgte også en skole,
der bliver drevet af JGVKs lokale netværk med ca.
90 børn og kunne se rigtigheden i at bevilge pen-
ge til dette formål. Arkitekt Anne Mette Müller
kom til JGVK for at dimensionere og tegne huse-
ne.

Birgittes storebror, Flemming Topsøe, inviterede
Ganesh, Biswajit og Anne Mette til at besøge
landsbyen Behli i Nepal, hvor han støtter nogle
projekter gennem en af sine gode venner, Dan
Christensen. Biswajit & Ganesh tog der over og så
indvielsen af et computerrum på en regeringssko-
le, hvor børnene kan få computer undervisning.
Stedet er et meget fattigt hinditalende område,
hvor der er behov for øget produktion. Det er dog
meget svært, da næsten alle unge mænd er rejst

Ganesh holder kapacitetsopbygning for VSN lærerne 

Birgitte, forstanderinde Itu, lærinde Sharmila og 3 elever
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til Mellemøsten for at tjene penge. Organisato-
risk er forholdene i Behli som i JGVK for 20 års si-
den. En ildsjæl, Amit Shah, har sammen med nog-
le af sine venner gjort en indsats for lokal udvik-
ling. Dan Christensen kom efterfølgende til JGVK
med Amit Shah for at se hvad JGVK er, mhp mulig-
hederne for samarbejde. Baseret på det samar-
bejde med Dan Christensen har IGF fået bevilget
160.000 kr fra VELUX til to håndværkerworkshop i
hhv Sunderbans og Nepal.

Sammen med JGVKs ledelse deltog Ganesh i den
Indiske regerings prisuddeling til JGVK som den
bedste NGO i Indien. Prisoverrækkelsen fandt sted
i Delhi

Samarbejdet mellem UBU og IGF Danmark fortsæt-
ter, dog på et andet grundlag hvor UBU implemen-
terer sit nye Ressilience Disaster Management
(RDM) projekt med JGVK på egen hånd, hvor IGF
støtter i det omfang, det er nødvendigt. Henrik
Bregnhøj kom til JGVK for monitorering, hvor IGF
(Ganesh) hjalp til i processen med udvælgelse og
ansættelse af ledende projektpersonale. 5 danske
studerende fra DTU har besøgt projektet og IGF
Danmark hjalp dem i deres arbejde i Sunderbans.

Landbrugsaktiviteterne fortsætter med IGFs egne
midler (se side 17). Det er et af de vigtigste
områder hvor udviklingsarbejdet skal styrkes, fordi
den faldende produktivitet gør det sværere og
sværere for familierne at overleve. Den stigende
udvandring af mange mænd fra området skaber
store problemer for lokal samfundet. I forsøget på
at øge produktiviteten afprøver JGVK forskellige
næringsrige afgrøder og økologiske metoder på en
demonstrationsfarm og prøver at få landmændene
til at anvende dem på deres egen jord. En meget
større indsats er nødvendig, men med vore
begrænsede midler er det svært.

I 2013 arrangerede SUG, under ledelse af Margre-
the Bogner, at 12 af deres medlemmer besøgte
JGVK i 4 dage. Dette medførte at en af gæsterne
efterfølgende formidlede kontakt til to
landbrugskyndige, Karsten Schleiss og Peder Lund.
Samarbejdet med dem og en ansøgning re-
sulterede i en bevilling på ca. 40.000 kr fra Velux
fonden til en rejse til JGVK, hvor de skal undersøge

Nr to fra venstre: Biswajit, Harekrishna, Saraswati, Ganesh, 
Indiske miljøminister Virappa Molei ved prisuddelingen i Delhi

Tekniker Santanu interviews til disaster management projek-
tet af Biswajit, Henrik, Ganesh, Alex og Anita 

Forsøg med dyrkning af peberfrugt som er næringsrige og 
indtægtsskabende for de lokale landmænd  

Anne Mette, Bhatra, Biswajit, Flemming, Amit, Dan & Chris-
tian (Trianglen) diskuterer computer skole projekt i Behli 
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forholdene og støtte JGVK med forbedring af land-
brugsaktiviteterne.

IGF Danmark fik godkendt en forundersøgelse til
håndværkeprojektet (se side 14) i Sunderbans,
som Harry, Paul og Ove gennemførte. Til trods for
dette fik man ikke godkendt selve ansøgningen
hos CISU. Der var for mange serviceydelser i
ansøgningen. Troels har påtaget sig ansvaret som
projektleder og vil skrive den nye ansøgning
sammen med Harry og Paul.
Fiskeriprojektet (se side 15) fortsætter for IGF og
Tips midler. Der arbejdes med produktion af
kvalitets fiskelarver til udsætning i brugernes egne
damme. Kapacitetsmangel hos personalet er et
stort problem, som holder produktiviteten nede.
Til trods for disse problemer er fiskeproduktionen
og interessen stigende hos brugerne, hvilket siger
noget om behovet. Hos myndighederne er der
ingen hjælp at hente. Med sine kontakter har
JGVK fået udvirket at noget af personalet har fået
træning på et fiskeri forskningscenter. Men det er
langt fra tilstrækkeligt. Vi fortsætter
bestræbelserne med at få et samarbejde i stand
med Shakuntala og Nanna Roos ved Life Science
ved KU. Tipsmidler finansierer også et
træplantningsprojekt (se side 15).

Det Topsøe støttede uddannelsesprojekt
fortsætter med stor succes bl.a. fungerer VSN
skolen nu som modelskole for uddannelse i hele
området. Man søger en regeringsanerkendelse,
som er nødvendig for dens fortsatte eksistens.
De andre aktiviteter som manuduktion for svage
elever, uddannelsesforsikring for fattige elever,
computeruddannelse, håndværkeuddannelse
for drop outs samt erhvervsuddannelse for de
voksne fortsætter. Flemming Topsøe, som i
mange år privat har støttet IGF Danmark’s
arbejde på forskellig vis, besøgte for første gang
Sunderbans for at se VSN projektet og andre
JGVK aktiviteter. Han fik et reelt indblik i hvor
fattig befolkningen er. Men kunne samtidig se
relevansen af IGF-JGVK aktiviteterne.

Til trods for fortsat mange andre aktiviteter i DK
yder Ulla stadig en stor indsats med at holde
styr på IGFs regnskaber. Det er dejligt at hun nu
får hjælp af Tove, vores bogholder, som har stor
regnskabsmæssigerfaring fra sit arbejdsliv.
Ligeledes yder Kathrine, Mita og Marie en stor
indsats for IGF Danmark, både i Indien og DK, til
trods for deres travle hverdag og familie
forøgelser. En stor tak til Lene K, Inga H, Jette og
Birgit for deres indsats. Også tak til
lærergruppen med Inga D, Johannes, Kira samt
Boye og Elisebeth for deres store arbejde. Paul
er en stor støtte i byggeprojektet og han, Harry
og Troels ønskes held og lykke med ansøgningen
til håndværkerprojektet. Troels er vores
webmaster, hjulpet af Kira, Leela, Marie og Mita
– tak for det. Inger tager sig af alt det praktiske
omkring vores medlemmer – også en stor tak
for det.

Egen avlet katla fisk på 1 kg på et halvt år - et godt resultat

Flemming Topsøe ser VSN skolen for første gang sammen 
med sin søster og svoger, Birgitte og Adam.

Troels, Paul, Henrik, Karsten, Boye og Ganesh mødtes for 
samarbejde mellem SUG og IGF-Danmark vedr landbrug 
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Antallet af aktive medlemmer i vores organisation
er nu mere end 20. 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.
Samtidig er bestyrelsen nu oppe på 7 medlemmer
og indtager en meget mere aktiv rolle i det daglige
arbejde.
IGF Danmark fortsætter samarbejdet med bl.a.
Nordea i Svendborg, Global transport DSV i Oden-
se, revisionsfirmaet Deloitte i Svendborg, Life Sci-
ence KU, DTU, AUC, SUG, UBU og Inno Aid. 40
danskere har besøgt partnerne i Indien i 2014,
hvor af de 30 var studerende fra forskellige danske
universiteter. Lene K har holdt et foredrag for
”Inner Wheel” i Svendborg. IGF Danmark har
holdt møder med SUG vedr samarbejde.

Regnskab: 2014
IGF indtægt fra kontingenter/donationer m.v. 165.468 
Drifts udgifter kurser, fagbøger, transport, adm (55.909)
udgifter til IGF projekter (196.421)
Årets resultat til disposition (63.165) 
Egenkapital ultimo 2014 854.522 
CISU/andre tilskud udbetalt til projekter i 2014 :
Information, uddannelse og kommunikation fase 3 500.000
Familien Topsøe: uddannelsesprojekt og byggeri 0
Sundhedsprojekt 31.173
Hjemmeindustri 275.000

Som led i Fundraising forbereder IGF Danmark sig
på henvendelser til firmaer, organisationer og
institutioner i Danmark for at indlede et
samarbejde. Samtidig er IGF Danmark
interesseret i at synliggøre sine aktiviteter og
resultater blandt danskere dvs PR aktiviteter.
Derfor 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 IGF Danmark’s aktiviteter både i
Indien og Danmark.

Ganesh Sengupta,
på vegne af Bestyrelsen IGF Danmark
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Hjemmeindustriprojektet skulle være sluttet
ved udgangen af 2014. Efter sommerferien
stod det dog klart at vi ikke kunne nå at blive
færdige ved årets udgang, så derfor blev
projektets slutdato udskudt til den 30. april
2015. Dette medvirkede dog til en positiv
effekt til projektet, hvor alle aktiviteterne
derfor har kunnet modne og udvikle sig
gennem den fornødne proces.
I 2014 er antallet af uddannede kvinder steget
voldsomt. 95% af det planlagte antal kvinder
har modtaget undervisning. Det er meget
imponerende, hvordan den lokale
projektstyring hos JGVK har brugt sin erfaring
fra de sidste par år af projektet til at nå denne
succes. Inden da var modtager antallet
stagneret i en længere periode.
Efter at have modtaget undervisning har de
fleste af kvinderne fået god forbindelse med
forretningsfolk enten gennem vores Indiske
partner JGVK eller på egen hånd. De har alle
opnået en forhøjet indkomst til familien og i
den forbindelse fået en højere status både
internt i deres familier og i deres små
landsbysamfund.
Exit-strategien for projektet er på plads.
Underviserne er nu nødt til at indsamle deres
egen løn fra hold af praktikanter, så de derved
bliver i stand til at fortsætte
projektaktiviteterne efter afslutningen af   den
danske støtte. De aktiviteter, der har mest
potentiale for at fortsætte er skrædderi,
strikning, produktion af ris-popkorn og
røgelsespinde, da disse produkter har størst
markedspotentiale.
Foruden ovenstående har exit-strategien fået
et ekstra element. Her udnytter JGVK de
midler, som kvinderne betaler tilbage for
indkøb af symaskiner og modtaget
undervisning, til overdragelse af nogle af
aktiviteterne til landsbykomiteerne. En
landsbykomite består af indvalgte
selvhjælpsgruppe-medlemmer fra byen.

Landsbykomiteerne vil herefter selv tage
ansvaret for uddannelsesaktiviteterne for
landsbyens kvinder med teknisk støtte og
midler fra JGVK. Denne strategi afprøves på 6
landsby komiteer i Sunderbansområdet.
Potentialet for denne exit-strategi er meget
lovende og giver projektet en anden meget
optimistisk måde at sikre bæredygtigheden
af   projektet på.
Projektets status viser også, at
fortalervirksomhed i projektet er vellykket på
regeringsniveau, hvor JGVK har taget mange
nye initiativer i det sidste år. JGVK er nu
involveret på distriktsniveau på vegne af de
tilknyttede NGO’er. JGVK har modtaget priser
og er valgt som "NGO of the Year" på
regeringsniveau og ansøger nu selv om flere
statslige programmer i forbindelse med
projektet, og i overensstemmelse med
projektets fortalervirksomhedsmål.
Alle projektets mål er næsten blevet opfyldt,
især i løbet af det sidste år, hvor den lokale
ledelse er blevet forbedret. Den øgede støtte
og bedre ansvarsfordeling mellem flere
mennesker i projektledelsen har båret frugt i
et sådant omfang at projektorganisationen
kan bruges som et godt eksempel for andre
projekter.
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Projekter finansieret af CISU (civilsamfundspuljen)

Røgelselpinde produktion foregår ofte i grupper, 
hvor kvinderne kan tale sammen mens de arbejder 

Hjemmeindustriprojekt



Projektet har også medvirket til åbning af   en
butik/showroom hos JGVK i slutningen
af   2014, for at synliggøre
hjemmeindustriprojektets mange alsidige
produkter. Her er den fremtidige plan at
støtte centret yderligere i de kommende år
med egne IGF-Danmark midler gennem Jette
og Birgit .

Jette og Birgit skriver følgende om deres
oplevelser i 2014:
”Vi synes at kvinderne, tilknyttet projektet, er
kommet langt. De har fået opbygget deres
selvtillid og deres kvalifikationer har givet
dem mulighed for at modtage ordre fra
opkøbere. Flere af kvinderne underviser i
folkeskolen, og det hjælper mange af de store
piger i at vedholde interessen i skolen og
forhindrer dem i at droppe ud. Vi ved at det
nytter fagligt, men også socialt, nu kommer
kvinderne ud af hjemmet og indgår i andre
sammenhænge.
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Sammen med Jette underviser Birgit  (billedet) lokale piger 
i syning og design - det har været  en stor succes

En af de  lokale kvinde lærte at sy i HI projektet og 
viser sit produkt frem. Hun syer sammen med nogle ad 
de andre piger i sin landsby. 

Med butikken har vi startet et lokalt
salgsfremstød for de omkringboende og
tilrejsende salgsmænd og opkøbere.
Salgsdelen er ikke let i området, da
infrastrukturen er meget dårlig, derfor er det
vigtigt kvinderne får hjælp og støtte til dette.
Hjemmeindustriprojektet slutter i foråret
2015, da midlerne fra CISU ophører. Det er
tanken at vi fortsat vil arbejde med projektet,
hvis der kan findes midler til dette. Det vil
være synd at slippe det nu, hvor det har vist
sig at over 2000 kvinder har fået glæde af
vores indsats.”

Projektleder: Kathrine
Projektgruppe: Marie, Jette og Birgit



Vi har igennem flere år haft fokus på kvinders
sundhed specielt i forbindelse med graviditet
og fødsel som i i landene i Syd er en meget
sårbar periode både for kvinden og det
ufødte/nyfødte barn. Mødredødeligheden er
stadig meget høj i Indien, her dør ca 300
kvinder for hver 100.000 fødsler. I Danmark er
tallet 5! Tanken var, at hvis vi kunne bedre
forholdene bare en lille smule for kvinderne
under deres graviditet og fødsel, så blev
sandsynligheden for at både mor og barn
overlever være større. Fra 2006-2008 kørte et
pilot- og mindre projekt. Det store blev udført
fra 2010 til 2014
Tilbuddene fra regeringens side er meget
mangelfulde og ofte ikke eksisterende, derfor
var ideen at uddanne nogle lokale kvinder til
en slags ”barfodsjordemødre”. 20 landsbyer
blev udvalgt og 2 kvinder i hver landsby blev
uddannet til Field Health Worker(FHW). De fik
undervisning i den normale graviditet,
symptomer på ”risikograviditeter”, behandling
af almindelige graviditetssymptomer,
ernæring, hygiejne, det nyfødte barn etc. Som
noget relativt ukendt i Indien, blev de også
undervist i at støtte den gravide psykisk.
FHWerne arbejdede blandt andet med
• Mothers Meetings, hvor gravide og

nybagte mødre blev undersøgt og
undervist i ernæring, hygiejne,
svangerskabsforebyggelse, det nyfødte
barn etc

• Home Visit, hvor FHWeren besøgte den
gravide i hendes hjem og talte med
hende, men også med hendes mand og
hendes svigerfamilie.

• Sidst men ikke mindst arbejdede de
også med fortalervirksomhed i forhold
til regeringen. Dvs informerede
landsbybefolkningen om deres
rettigheder på sundhedsområdet og
hvordan de kan få politikerne i tale.

Flere tusind gravide har deltaget i projektet
og alle har udtrykt deres store glæde over
den støtte og vejledning, de har fået. Også
svigerfamilierne har været glade for vores
indsats. De har fået større forståelse for at
støtte deres gravide svigerdøtre: at de skal
skånes for det hårdeste arbejde, at de skal
have tilstrækkeligt med mad o lign. Også
mange gamle uhensigtsmæssige traditioner
er forsvundet
Fortalervirksomheden har omfattet ca.
15.000 familier. Den har resulteret i flere
forbedringer fra regeringens side. Bl a
fungerer det eneste hospital på øen nu meget
bedre med lægedækning hele døgnet og der
er nu også jordemoderkliniker i de mest
fjerntliggende områder.
Et nyt sundhedsprojekt er forhåbentlig på vej.
Der er indsendt en ansøgning vedrørende
opsporing, behandling og forebyggelse af
underernæring blandt de 0-5 årige – et stort
problem i landene i Syd, hvor ca. 50% af
småbørnene i landområderne er
underernærede.

Projektleder: Lene K.
Projektgruppe: Inga H og Leela.
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Lene og Inga på landsbybesøg

Sundhedsprojekt
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Information, Uddannelse og Kommunikation 
(fase 3) projekt

Projektet Information, Uddannelse og
Kommunikation, fase 3 (IUK-3), fokuserer på
fortalervirksomhed, og kører i 6 distrikter i
Vestbengalen 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 2015-
målene 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 udviklings-
programmer bl.a. indenfor fattigdoms-
bekæmpelse, uddannelse og sundhed. Dette
projekt har overordnet til formål at forbedre de
lokale demokratiske procedurer for
implementeringen af regeringens udviklings-
programmer i relation til 2015-målene i
Vestbengalen.
Året 2014 har været et meget travlt år i projektet
idet aktiviteterne nu endelig har kunnet blive
implementeret i projektområderne, efter at
meget arbejde har ligget stille i 2013 grundet
valget. I tabellen nedenfor ses at omkring
halvdelen af alle aktiviteter er blevet
implementeret i 2014.

Ved årets udgang havde 60% af GP’erne i de 6
distrikter implementeret flere af regerings-
programmerne fra sidste årsplan, f.eks. 100-dages
arbejde/år for arbejdsløse fattige og ‘Mid day
meal’ for skolebørn. Det lykkedes også at skabe
en forbindelse mellem de fattige i landsbyerne
med eksisterende regeringsstøtte programmer
indenfor social og sundhedssikring. Yderligere
organisere GP’erne, med egne midler,
oplysningsprogrammer vedr. sundhed og køns-
diskrimination. 8 GP’er har lavet en database hvor
de er begyndt at registrere antal børn der
dropper ud af skolen, uuddannede fødsels-
hjælpere osv for at kunne fokusere indsatsen in
landsbyerne.
GP’erne holdt dobbelt så mange møder med
civilsamfundet (sangsad meetings) som sidste år
og udformede årsplaner og budgetter for 2015.
Antallet af kvinder der deltog i møderne var
stadig højt ligesom året før.
For at styrke projektmedarbejderne og SHG’erne i
landsbyerne indførte man en ny aktivitet for
disse, hvor de på skift kom på besøg i andre
projektområder for at blive inspireret til at
implementere andre aktiviteter samt til nye
måder at løse problemer på. Dette var en stor
succes.

Tabel der viser implementeringen af de 
forskellige projektaktiviteter fordelt på 
hvert år 2012-2014.

Projektet fortsætter indtil august
2015.

Projektleder: Mita
Projektgruppe: Ganesh og Troels



IGF Danmark har en mangeårig relation til
partnerorganisationen JGVK, som skal bygges
videre på mange niveauer. JGVK har ønsket,
at der oprettes en håndværker skole, så vi
arbejder derfor på at få støtte til et sådan
projekt.

Som tidligere orienteret, så er hoved-
problemet at mange unge i Sunderbans ikke
får en uddannelse. Vores partner vurderer
med deres indgående lokalkendskab, at stort
set alle familier med børn over skolealderen,
har mindst en søn eller datter uden
uddannelse og måske endog uden
skoleuddannelse.

Hovedårsagen er de manglende uddannelses-
faciliteter, hvilket i høj grad skyldes
manglende politisk indsats fra specielt de
lokale myndigheder. Der findes uddannelses-
programmer, men de kommer ikke i
tilstrækkeligt omfang ud til lokalbefolkningen.

Håndværkergruppen har på baggrund af de
erfaringer som flere tidligere besøg har givet,
skrevet en ansøgning om at modtage støtte
fra CISU til oprettelse af en håndværkerskole.
Det er et stort arbejde at skrive en ansøgning
af denne karakter og arbejdet har derfor taget
lang tid. Desværre fik vi afslag på vores
ansøgning i første omgang. CISU’s afslagsbrev
indeholder dog flere forbedringsforslag og
anbefalinger til hvordan projektet kan komme
videre og på basis heraf venter der et større
revideringsarbejde før vi kan genansøge.

Vi er dog blevet meget klogere på basis af
CISU’s brev og den vejledning vi har modtaget
hos dem og vi håber at den kommende
ansøgning kan blive godkendt.

Yderligere er vi også gået i gang med at søge
fundering andre steder end hos CISU og her
håber vi også på gode resultater i det
kommende år.

Vi forsætter altså det vigtige arbejde for at
forbedre livsvilkårene i Sunderbans til gavn
for de unge, familierne og lokalområdet.

Projektleder: Troels
Projektgruppe: Paul og Harry
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Håndværkerprojekt

Paul underviser lokale unge.



Med stor glæde har IGF Danmark modtaget
kr. 23.993,47 fra Tipsmidler i 2014.
Bevillingen gik til to projekter: et omkring
træplantning til miljøbeskyttelse og indtægt
og et omkring fødevaresikkerhed med opdræt
af fisk i egne damme. Pga. IGF Danmarks
fokus på den fattigste del af de fattige , er den
slags mindre bevillinger til stor nytte.

Træplantnings projekt :
For at støtte fattige familier har IGF Danmark
hele tiden arbejdet med at skabe produktion
både til næring og til indtægt. En måde at
gøre det, er at plante træer for at kunne dyrke
silke kokoner. Det drejer sig om lokale træer
som hedder Arjun og Sal, hvor nogle specielle
silkekokoner vil kunne vokse og blive høstet
inden sommerfuglene skær kokonerne i
gennem og flyver væk. Området, vi arbejder i,
er et bjergrigt område i Orissa, staten syd for
Vest Bengalen. En stor del af befolkningen er
meget fattige stammefolk (tribal), som ikke
har andet levegrundlag end som daglejere,
samle brænde og frø fra skoven samt lidt
landbrug og husdyrbrug. JGVK har gennem
nogle år arbejdet med disse folk. Som støtte
fra regeringen har de fået et jordlod foreløbig
for 12 år med mulighed for at få det
forlænget. JGVK har organiseret ca. 50 lokale
kvinder og motiveret dem til dette projekt.
Langt de fleste er helt eller delvis analfabeter.
Sammen med disse brugere har partneren
produceret 3.000 Arjun planter og plantet
dem for ca. 1 år siden i landsbyen Jalanga, i
Baleswar distrikt i Orissa. Man har engageret
en familie til at passe på disse træer så husdyr
og andre, som lokale børn, ikke ødelægger
dem. Om ca. 1 år, vil disse træer være klar til
at kokonerne bliver sat på. Da der er stor
efterspørgsel efter disse kokoner vil projektet
kunne skabe en god indtægtskilde til disse
fattige familier. Der er også planer om at få
resultaterne udbredt til andre steder.

Fiskeriprojekt i Sunderbans:
Fiskeriprojektet fortsætter med støtte fra
Tipsmidler. Da fisk er bengalernes vigtigste
proteinkilde er det et meget vigtigt projekt.
Hver familie i Sunderbans har 1-2 damme ved
deres gård som er ideelle til fiskeopdræt. Det
vandrige delta område i Sunderbans med
masser af floder udgør et stort potentiale for
fiskeproduktion. Pga. mangel på lokal støtte,
kapacitetssvaghed og uvidenhed har
beboerne næsten tømt floderne for al fisk,
således at kun akvakultur er mulig. Men pga.
mangel på infrastruktur, kapacitet,
organisering o.l. er produktionen af tigerrejer,
og krabber begrænset. Opdræt af ferskvands
fisk behøver gode fiskelarver som er en
mangelvare, da der kun findes meget få lokale
fiskeyngel centre.

Med anbefaling fra fiskekyndige fra KU og
BAU og støtte fra en lokal ”barfodsekspert”
opførte JGVK for ca. 6 år siden med egne
midler og lidt støtte fra en amerikansk fond
”Akvakultur uden grænser” et lille klækkeri.
Den fortsat utilstrækkelige kapacitet og
infrastruktur hos JGVK gør at produktionen af
fiskelarver er lav og støtten til brugerne er
ikke tilfredsstillende. Ikke desto mindre har
man fået startet et klækkeri og således
igangsat en udviklingsproces, som kan sikre
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Projekter finansieret af Tipsmidler

Arjun planter.



en bæredygtig udvikling på græsrodsniveau.
Indsatsen omkring fiskeri i området har også
medført at omkring af 20 % af landmændene
har fået træning, 5 % opdrætter fisk og
interessen for lokale fiskelarver er steget.
Samtidig er importen af fiskelarver faldet
markant og lokale forhandlere er begyndt at
købe fiskelarver hos JGVK.

Bestræbelserne på at forbedre fiskeri
forholdene i området behøver en indsats
omkring: (1) kapacitetsopbygning af
personalet og infrastrukturen hos JGVK
omkring produktion af fiskeyngel, (2)
udvælgelse, organisering og kapacitets-
opbygning af lokale fiskeyngelopdrættere, (3)
øge fiskeproduktionen blandt landmændene i
deres damme med anvendelse af de lokalt
producerede fiskelarver fra JGVK.
Tipsmidlerne er værdifulde i forbindelse med
denne indsats.

I fiskeklækkeriet 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. Problemer med
fiskebestanden i området skyldes dyrkning af
vinterris, hvor man tømmer alle damme for
vand og dermed ødelægger ynglepladserne
for de lokale fisk, hvor mange derfor allerede
er udryddet. Dammene fyldes først op ved
monsuntid af pesticidholdigt vand og samtidig
spiser folk fiskene fra deres gydesteder.
Udklækning af æg fra disse fisk er vigtig, men
pga. manglende kapacitet har man ikke
kunnet gennemføre dette. Sidste år kom en
pensioneret fiskeriekspert og hjalp med at
befrugte katfisk æg og sætte dem i cisternen.
Udklæknings procenten var rimelig. I år
udklækkede man Putin fisk. For at komme
videre er der behov for dygtige fagpersoner
indenfor fiskeavl og de er svære at finde i
Indien.

Projektleder: Ganesh
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Landbrugsprojekt: 
Sunderbans er et ø system i Ganges
Brahmaputra delta, hvor de enkelte øer
består af meget frugtbar ler, som samtidig er
saltholdigt. Øen Basanti, hvor JGVK har sit
hovedkontor er det mest tilbagestående
område i hele Vestbengalen, hvor ca. 30 % af
befolkningen stadig lever under
fattigdomsgrænsen. Området er på 404 km2,
hvoraf halvdelen kan dyrkes, befolkningstallet
er ca. 280.000. Manglende kapacitet,
organisering og faciliteter, samt manglende
støtte fra regeringen gør produktiviteten lav
og fastholder dermed befolkningen i
fattigdom. Mange landmænd forlader deres
hjem og rejser langt væk for at tjene penge.
De efterlader familien alene, hvilket er til stor
skade for samfundet. I de sidste 10 år har
mere end 30 millioner landmænd i Indien
forladt deres erhverv, antallet i Sunderbans vil
ligge meget højt. I forsøget på at øge
produktiviteten har man de sidste 30-40 år
forsøgt at anvende moderne
dyrkningsmetoder, men produktiviteten er
bare faldet. Desuden er der sket et fald i
planternes mangfoldighed, der er øget
insektplage, man har mistet lokale frø,
saltholdigheden er steget og landmændene
har mistet traditionen for at dyrke jorden. Ved
at vande med grundvand, er der nu også
mangel på drikkevand. Det er blevet et stort
problem. Alle disse hændelser har medført, at
landmændene er kommet i lommerne på
lånehajerne, som øger familiens fattigdom,
børnenes frafald fra skolen etc. Samtidigt
bliver husdyrene svage pga. mangel på foder
og pasning, Løsning på dette problem er en
forbedring af landmændenes produktivitet
gennem øget kapacitet, organisering, bedre
faciliteter og anvendelse af bæredygtige
produktionsmetoder.

Aktiviteter hos JGVK med landmændene:
Med egne midler fortsætter vi bestræbelser-
ne på at forbedre landmændenes forhold 
som er alt afgørende for områdets fremtid og 
også landets. Selv om det er vanskeligt uden 
støtte udefra, har man arbejdet med følgende 
aktiviteter i 2014. 
Demonstrationsfarmen:
I et forsøg på at lære landmændene bedre 
dyrkningsmetoder og nye afgrøder har 
IGF/JGVK oprettet demonstrationsfarmen, 
som virkelig har sat en udviklingsproces i 
gang. På demonstrationsfarmen arbejder man 
også med frugttræer. Der er stigende 
interesse for dyrkning af frugt mhp salg. 
Brugerne instrueres i forskellige teknikker 
som øger udbyttet. F ex får man flere 
guavafrugter hvis træets grene vrides. Så 
arbejder man i demonstrationsfarmen også 
med nye racer fjerkræ, fisk, ænder, grise oa i 
forsøget på at skabe et bæredygtig integreret 
landbrug. 
• Der er også etableret en frøbank af 

lokale afgrøder, hvilket vil gøre 
landbruget mere lokalt baseret og 
dermed bæredygtigt.
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Auberginer produceret på demonstrationsfarmen.

Projekter med IGF-Danmarks egne midler



• Indtil nu har man på farmen samlet frø
fra forskellige slags ris, bananer, bønner,
hør, sesam og agurk og 14 andre
grøntsager og har kunnet forsyne
landmændene med frø. Brugerne får
udleveret frø og leverer det dobbelte
tilbage, for at banken kan vokse.

• Der er også interesse for ikke-
højtydende lokale grøntsager som også
har en bedre smag. Man dyrker 3
forskellige slags tomater. Gennem Street
food vendor projektet med InnoAid, har
man fået en god kundeskare i Kolkata.
Herved undgår man mellemhandlere,
som vil rende med al fortjeneste.

• Man har også introduceret champignon,
som kan dyrkes i SHG medlemmernes
køkkenhaver Det kræver en ændring af
madvaner.

• For at øge det organiske indhold i jorden
har man forsøgt at dyrke forskellige
slags regnorme og prøver at finde
marked for dem, således at
landmændene kan tilsætte dem i deres
jord og også sælge dem, hvis man har
nogle til overs. Man arbejder også med
flydende gødning produceret af lokale
organiske stoffer.

• Man har besluttet regelmæssigt at
plante træer til fælles skovbrug.

Projektgruppe: Ganesh og Troels

Husdyrholdprojekt
Langt de fleste lokale beboere er landmænd,
som pga. manglende organisering, kapacitet
og kapital, har de en lav produktion. Det
tidligere Danida støttede husdyrholdprojekt
har skabt et vigtigt udviklingsgrundlag i
Sunderbans og omegn. Det har medført dels
en øget næringsforsyning dels øget indtægten
med en faktor 1½-2 for 4500 familier i 50
landsbyer. Dette har ført til en øget opsparing
på deres SHG konti og dermed frigørelse fra
lånehajerne mm. Støttet af Charlotte
Vesterlund McAinsh fra Fjerkrænetværket, KU
skete dette med enkle midler såsom bedre
pasning, bedre foder, rent drikkevand og
vaccination. Dødeligheden blandt husdyrene
faldt med over 80 %. IGF Danmark ønskede at
fortsætte indsatsen for at opretholde og
styrke denne udvikling mod større
bæredygtighed, men det var ikke muligt da
Danida ændrede politik vedrørende bistand til
næsten udelukkende fortalervirksomhed.
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Undervisning i landbrug og køkkenhave.

Blomkål dyrket på demonstrationsfarmen.



Aktiviteterne fortsætter på nedsat blus med
støtte fra IGF Danmark. Man har aktiviteter
på to niveauer: dels ude hos brugerne og dels
ved demonstrationsfarmen, hvor man kan
vise forskellige modelløsninger i praksis.. Det
gør det lettere for brugerne at acceptere nye
metoder.
Demonstrationsfarmens hovedformål er
udvikling af organiske dyrkningsmetoder, hvor
et vigtigt led er kombinationen af plantevækst
og husdyr. På farmen har man 4 køer, 30 khaki
cambel ænder, 50 RIR høns og 200 RIR/lokale
blandede kyllinger. I løbet af året har man
haft et udbytte på 250 andeæg og 1200
hønseæg med en værdi på ca. 650 kr. Der er
stor interesse for ænder fordi de er meget lidt
syge, men kyllingerne er også meget
efterspurgte. Man har også anskaffet 5 geder
og 4 svin som forsøg, for så senere at få dem
udbredt hos brugerne.
Ude blandt brugerne har man afholdt træning
omkring husdyrbrug, vaccination, foder,
pasning mm.

Kommentarer:
• Vaccinationstræning blev afholdt af

tidligere projekt ansatte
• Flere og flere ønsker at deltage i træning

og besøge demonstrationsfarmen
• Kvinder fra landsbykommitteer (LK) er

begyndt selv at give vaccine, dyrke
grøntsager og derved tjene flere penge.

• Kvinderne er begyndt at udruge banaraj
hønse æg, sælge kyllingerne og dermed
øge deres indtægt

• Efter at have fået træning dyrker
kvinderne selv mindre jordlodder og
lærer andre at gøre det samme.

• Der er er efterspørgsel efter lokale høns
og ænder

• Det er blevet muligt at sende vacciner
fra regeringskontorerne direkte til
landsbyerne

• Det er vanskeligt at gøre en effektiv
indsats dels pga. manglende kapacitet
blandt personalet dels pga manglende
overordnet plan for aktiviteterne.

Det betyder at der er brug for et projekt, der
løber over flere år og omfatter alle de nævnte
elementer incl faglig støtte helst fra Danmark
Projektleder: Ganesh

Aktivitetsbaseret læring:
I 2014 har ABL (skolegruppen) to gange haft
medlemmer fra gruppen på besøg på JGVK’s
skole VSN.
Januar/februar:
Johannes og Inga arbejdede for tredje gang
og Kira for første gang med kapacitetsopbyg-
ning af skolens lærere. Modsat de to tidligere
gange, hvor der kun har været givet inspira-
tion til engelskundervisningen, havde vi i år
efter skolens ønske udvidet vores arbejde
med matematik og indskoling af de yngste.
Vi har gennem aftale mellem VSN og skole-
projektgruppen fastlagt vores arbejdsform
som en vekslen mellem observation af
skolens undervisning, demonstrationstimer
med ideer til andre undervisningsmetoder
samt efterfølgende evaluering og workshops
med lærerne.
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Det indiske og danske skolesystem er me-
get forskelligt, da det indiske i høj grad bygger
på udenadslære og manglende selvstæn-
dighed hos eleverne, hvor vores system hand-
ler om aktivitet og træning i selv at træffe be-
slutninger.
Vi oplevede, at de indiske lærere var meget
Interesserede og kunne se forskellen til vores
undervisning, som er mere centreret om ele-
verne og deres forståelse.
Indskolingen af de 3-6 årige fordelt på to bør-
nehaveklasser er fagopdelt i bengalsk, en-
gelsk og matematik. Der er ingen indskolings-
procedurer, og de små er bange og utrygge
ved at skulle starte i skole. Arbejdet med at
forbedre dette blev et vigtigt fokuspunkt, da
lærerne mangler viden om, hvad børn i tre-
årsalderen er i stand til at lære, og hvad det
vil sige at være skoleparate.

August: (Boye, Elsebeth og Kira)
De sidste par år er der startet ca. 40 tre-årige
børn på skolen hvert år, Efter ønske fra lærer-
ne skulle Kira fortsætte arbejdet fra januar
med at kapacitetsopbygge lærergruppen
i de to børnehaveklasser. Der blev arbejdet
med indskolingsprocedurer, læring om børns
udviklingsstadier, og at leg er de 2-6 årige
børns vigtigste måde at lære på.

I løbet af besøget blev der lavet et udkast til
ny struktur for indskolingen med børnehave,
1. førskoleklasse og 2. førskoleklasse.
Skolegruppen har på baggrund af samar-
bejdet med JGVK/VSN erfaret, at hvis VSN
skal udvikle sig til en modelskole for området
kræver det, at der ud over den pædagogiske
udvikling også arbejdes med den organisa-
toriske- og ledelsesmæssige del. Dette var ho-
vedformålet med Boye og Elsebeths ophold.
Der blev arbejdet på at få etableret en struk-
tur med en ledergruppe bestående af en ad-
ministrativ, en pædagogisk og en akademisk
leder og 4 lærerteams. Der var stor enighed
om nødvendigheden af at få etableret en le-
dergruppe til at varetage udviklingsprocessen
og den daglige drift. Der blev taget initiativ til
etablering af dette under besøget uden det
lykkedes. Det er nødvendigt at en sådan le-
dergruppe arbejder sammen med skolegrup-
pen i Danmark mellem besøgene.
Der blev holdt møder med de 4 fagteams og
lavet retningslinier for indhold og struktur.
Derblev også lavet planer for indretning af
klasselokalerne, så materialer for ABL bliver
let tilgængelige.
Vi overværede nogle eksaminer på skolen og
blev bedt om at observere og kommentere
måden de afholdtes på. Der er tre eksaminer
om året og der bruges i alt 6 uger på dette.
Vi drøftede udbyttet i forhold til tidsforbrug
og
nåede frem til at reducere antallet til to årlige
eksaminer og i stedet lave vurderinger ved
afslutning af et forløb.

Projektleder: Boye
Projektgruppe: Kira, Elsebeth, Inga, Johannes,
Lene B.
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Mikrokredit projekt:
Mikrokredit er et vigtigt udviklingsværktøj i
udviklingsprocessen i Sunderbans. Ifm den
globale udvikling er mikrokredit/låne
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 i at forbedre deres
leveforhold og derved deres økonomi,
udnytter mikrokredit organisationerne de
fattiges svaghed og gør deres tilværelse
endnu sværere ved at kræve høje renter, som
de fattige skal betale oven i deres tunge
hverdag. Derfor arbejder IGF Danmark
gennem partneren JGVK på at skabe en
udvikling hos brugerne gennem en særlig
mikrokredit ordning. Dette har modsat de
andre måder frigjort brugerne fra
lånehajerne, således at lånehajerne i stor
udstrækning har måttet opgive deres erhverv.
Måden har været, at kvinderne har
organiseret sig i SHG’er (Selv Hjælps Grupper)
og gennem kapacitetsopbygning og opsparing
gennem øget produktion kunnet opspare 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 opsparede
flere penge end de selv kunne bruge, mens
andre SHGer havde 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.
Derudover har JGVK opsparet penge i en
”Revolving fund” fra tidligere projekter samt
egne indtjente penge. For at støtte processen
bruger JGVK nogle af disse midler til udlån,
hvis der ikke er mulighed via deres eget
system. Med denne lille brugerbaserede
mikrokreditmodel i Sunderbans er det
lykkedes at udrydde de lokale lånehajer,
hvilket ikke lykkedes for Md. Yunus,
nobelpristageren fra Bangladesh. Dette er et
eksempel på hvordan man bruger mikrokredit
til at støtte udviklingen af samfundet. Som
konsekvens af denne procesorienterede
indsats er der opstået mindre entreprenør
aktiviteter i området med behov for lån af
større beløb over længere tid. Her hjælper
JGVK brugerne til at låne pengene fra banken
med JGVK som garant for lånene, hvilket dog
ikke er en ideel løsning. Manglende
troværdighed, gensidig mistillid og et svagt
retssystem gør, at der er meget lidt
bevægelse omkring den eksisterende kapital.
De drejer sig om 1031 SHG’er fordelt på 35
landsbyer med i alt 123.729 medlemmer der i
2014 har opsparet kr. 351.360. Gennem 6126
transaktioner har de udlånt kr. 3.602.569 til
medlemmerne med en renteindtægt på kr.
88.012, som øgede deres konti med i snit kr.
85,36. Der ud over udlånte JGVK i alt kr.
83.145 til 46 brugere. Kr. 61.969 er kommet
retur, renter udgør kr. 14.872, tilbage
betalingsprocenten er 75 %. 45 medlemmer
fra 32 SHG’er har taget lån på kr. 223.165 fra
banken, kr. 184.706 er betalt tilbage og kr.
21.435 som rente.
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Billede/tabel tekst

Uddannelsesprojekt finansieret af Topsøe
Uddannelsesprojektet fortsætter på andet år
med donation på ca. 500.000kr/år til drift. Der
blev yderligere bevilget 1.6 million kroner til en
skolebygning, 10 NFS (non formal schools)
bygninger, 2 kostskolebygninger samt køkken
og spisesal for skolebørnene. Pga. voldsomme
pris stigniger er hele beløbet gået til bygning af
skolen, Vivekananda Sikhsha Niketan (VSN)
Haldor Topsøe Bhavan kaldes den. Den blev
taget i brug for ca. 3 år siden. Sideløbende er
en del andre aktiviteter også flyttet til den store
skole bygning.

Målsætningerne for uddannelsesprojektet er
følgende:
1. Basis udvikling/undervisning for de børn, der

bor i fjerntliggende områder gennem 10
ikke-formelle skoler (Non-formal skoler =NF
skoler)

2. Opbygning af en model skole, VSN, hos JGVK
op til 8. klasse (standard) med tilhørende
kost skole.

3. Supplerende undervisning for de svageste
børn, der ellers vil droppe ud af skolen.

4. Etablering af et uddannelsesforsikringssys-
tem, som skal forhindre børnene i at
droppe ud af skolen af økonomiske årsager

5. Computeruddannelse for børnene ved
JGVK.

6. Øget social bevidsthed hos børnene gennem
”Tarun Tirtha” programmet

7. Erhvervsuddannelse af de dropouts der ikke
vil vende tilbage med teor/prak.
uddannelse.

1. Non Formal School (NFS):
I fjerntliggende områder langs floderne i Sunde-
bans er fattigdom og analfabetismen størst.
Forældrenes svage uddannelsesmæssige bag-
grund og fattigdom er årsag til børnenes
vidensniveau i disse områder er ekstremt svag.
Regeringsskolernes dårlige
undervisningsforhold og lærernes manglende
interesse for børnene øger ikke interessen
blandt forældre og børn. Der er derfor behov
for en ekstra indsats i uddannelse. Det
uformelle NFS uddannelsesprogram i
udkantsområderne blev hurtigt meget
populært og regeringsskolerne mistede største
del af eleverne. Herefter begyndte regerings
skolerne at tilbyde eleverne forskellige fordele.
såsom gratis mad, gaver, penge etc, men
undervisningen er uændret dårlig. Pga
tilbuddene begyndte børnene igen at komme til
regeringsskolerne. Dette medførte at NFS
skolerne mistede et stort antal elever, hvorfor
8 ud af 10 skoler blev lukket. 2 af de tilbage-
værende skoler i hhv Bermajur og Amlamethi
med 50 og 64 elever med 7 klasser og 7 lærere
i hver skoler fortsætter. Disse skoler tilbyder 4
timers undervisning hver dag i modersmål,
engelsk, matematik, social bevidsthed,
gymnastik, hygiejne og miljø og sport.
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Status over folkeskolen Nilkanta Sishu Siksha Niketan i Bermajur, Sandeshkhali, Sunderbans

Nr Skolens navn: Nilkanta 
Sishu Siksha Niketan

sted: Bermajur, 
Sandeshkhali-I

Antal elever pr. klasse
LKG UKG KG I II III Tot

1
Lærer/lærerinder:
1. Fr. Shikha Patra
2. Fr. Jayonti Arhi 
3. Fr.  Barnali Barik
4. Fr. Mousumi Patra
5. Fr. Dipali Bhuiyan
6. Hr. Bablu Kumar Das
7. Hr. Phulmani Barik

Dreng: 36, Piger: 14 25 6 4 4 6 5 50
 Alle eleverne gik op til årsprøven. 10 fik 80%, 8 fik 70%, 4 fik 60%, 25 

fik <60%
 En forældremøde fundet sted hver månede med deltagelse af 

godt 30  personer hvor der blev diskuteret om ny sessionen og 
undervisningsudgift.  Pga fattigdom forældrene kan ikke betale 
penge til tiden, også der mangler støtte hjemme fra til børnenes 
hjemme lektier. Der er ikke stor problem med transport af 
børnene, det barn som bor længste væk fra skolen tager ca. 45 
at gå. 

 Der har ikke været nogen frafald af børne fra skolen
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Nr Skolens navn: Viveka-
nanda Pathabhavan 

sted:Satyanarayanpur, 
Bali Gosaba.

Antal elever pr. klasse
LKG UKG KG I II III Tot

2
Lærer/lærerinder:
1. Fr. Shyamoli Mridha 
2. Fr. Paromita Mondol 
3. Fr. Priti Lata Patra 
4. Fr. Sabita Mondol 
5. Fr. Ekadashi Sardar 
6. Hr. Bidesh Mridha 
7. Hr. Mohon Mondol 

Dreng: 41, Piger 23 13 14 21 9 7 0 64
 Alle eleverne gik op til årsprøven. 10 fik 80%, 8 fik 70%, 4 fik 60%, 25 fik 

<60%
 Et forældremøde afholdt hver måned, med godt 30 personer. 

Diskussion gik ud på omkostninger ved uddannelse, transport af 
børnene som kommer langvejs fra, plads mangel, mangel på støtte 
hjemmefra med hjemme opgaver mm. Skolen ønsker at forældrene 
toger ansvar for børnenes transport, men forældrene ønskede skolen 
tog ansvaret og forlædrene betalte for det.  Lokal fagforening hjalp 
ikke med at finde løsning til denne vigtige sag. 

 Der blev sagt behov for lærernes kapacitetsopbygning  

Status over folkeskolen Bibekananda Pathabhavan i Mathirakhanda, i øen Amlameth, Gosaba, Sunderbans

Undervisningen her er bedre end i regerings
skolerne, hvorfor der er pres på fra lokale
familier for at få deres børn i disse skoler. I år
blev hhv 9 og 10 forældremøder afholdt i
Bermajur og Amlamethi

2. Vivekananda Sikhsha Niketan (VSN
model skolen):
Den nyvalgte indiske regering har satset på et
moderne Indien i stil med Tyskland og USA.
Men med et udgangspunkt med en top down
model med en dårlig uddannet elite og et
gabende hulrum nedad, manglende
infrastuktur, en inflation på mere end 50% om
året, undrer man sig over hvordan regeringen
har tænkt sig at opnå den ønskede udvikling.
Der er behov for et stærkt fundament som
udviklingen kan bygges på. Derfor arbejder IGF
Danmark med opbygning af et godt
uddannelsessystem på græsrodsniveau i
landdistrikterne.

Vi startede derfor VSN skolen, som et alter-
nativt eksempel for samfundet. I denne sam-
menhæng bruger man Danmark som forbillede
bla med erfaringen med en effektiv pædagogik.
Det er tredje år skolen kører og efterhånden
har man indhøstet så mange erfaringer at
driften og undervisningen foregår rimeligt. Der
er stadigvæk problemer da nye ting hele tiden
kommer op. En ekstra klasse kommer til hvert
år. Man har nu mere ned 20 kostelever. Der er
både drenge og piger under samme tag. Det
giver problemer når de kommer i puberteten.
Desuden har børnene så svage og meget
forskellige uddannelsesniveau at det er en stor
opgave for JGVK at sikre, at de svage når op til
de andre.

Undervisning i Amlamethi skolen, Gosaba 

Børnene ved VSN skolen får  undervisning af lærerne som 
blev trænet af danske lærere fra IGF (aktivtetsbaseret
læring).



Pga bedre undervisning end i regeringsskolerne, er
der interesse fra lokalbefolkningen for at sende
deres børn til VSN skolen. Støtte fra IGF Danmark
gennem lærergruppen med indførelse af Aktivitets
Baseret Læring som bla indebærer glæden ved at
lære, har hjulpet meget. Elevtallet er nået op på
205 (113 drenge, 92 piger). Der er 20 lærere, de
fleste lokale.

Mange af lærerne har ikke nogen træning fra
lærerseminariet, derfor er deres pædagogiske
kapacitet begrænset. Elevernes indlæring bliver
målt og vurderet på måneds niveau samt ved to
eksaminer pr år.
Til trods for at resultaterne er langt bedre end hos
regeringsskolerne, er eksamens resultaterne for
VSN skolen ikke tilfredsstillende. Ca en tredjedel af
eleverne får over 80% i karakter, ca. 40% elever
mellem 60-80%, ca. 20% elever får 40-60%
karakter og godt 10% under 40% I karakter. Dette
skal være langt bedre og det skal der arbejdes
med som et fremtiditg mål.

Skoleeleverne bliver involveret rimgelig meget
med forskellige kulturelle aktiviteter, fysiske
øvelser, meditation, sang, dans mm., som er af
stor betydning for en alsidig udvikling af børnene.
5 medlemmer af lærergruppen I IGF Danmark har
besøgt JGVK for at styrke de lokale læreres
kapacitet (se side 19).

Man forsøger at få lærerne mere med i
skolegangen og få dem mere interesseret og
engageret i den proces i det lokale samfund, som
er nødvendig, men som tager tid. Forældrene er
fattige og kapacitetssvage, har ingen forståelse for
bæredygtig udvikling, men ønsker at nyde uden at
yde noget. Man kan ikke fremskynde udviklingen
alene med øget investering, pengene vil bare gå til
spilde. Man må fastholde indsatsen for en optimal
udvikling.

Kostskolebørn ved VSN, diskuterer landets og deres egne 
forhold 

Status over VSN skolens tilstand for 2014

Kira underviser lærer/lærerinder ved VSN pædagogisk 
undervisning.

Kl Lærer/lærerinder # elever
Karakter D-out  

of 
VSN

Kommentarer>80% 60-
80% 40-60% <40%

1¢ LKG Fr. Jyotsna Mondol 40 (22 d, 18 p) 35% 20% 13% 33% 02  Af de 16 er 9 gået til regeringsskoler pga 
muligheder, 1 afmeldt ved forældrene 
flyttede til Delhi, 5 pga svag økonomi, 1 
kunne følge med underv.  
 Antal af forældremøder 4
 Antal  afholdt lærermøder 3
 Antal af bestyrelsesmøder 4
 Der er afholdt pædagogisk uddannelse af 

VSN lærerstaben af IGF medlemmerne
 82 nye elever tilsluttet VSN i år  

2£ UKG Fr. Anita Saw 28 (14d,14p) 67% 26% 07% 0% 06
3 1 Hr. Dinobandhu Naskar 30 (19d, 11 p) 23% 57% 13% 07% 01
4 2 Hr. Saranit Mondol 24 (12d, 12p) 30% 26% 17% 26% 04
5 3 Hr.  Gouranga Gayen 24(11d,13p) 08% 50% 42% 0% 00
6 4 Fr Chandana Gayen 11 (10d, 01p) 18% 45% 36% 0% 00
7 5 Hr. Manjur Alam 22 (15d, 07p) 0% 45% 45% 09% 00
8 6 Fr Sharmila Sardar 11 (03d, 08p) 18% 45% 36% 0% 00
9 7 Hr Diptanandan Das 11 (07d, 04p) 29% 57% 14% 0% 01
10 8 Fr. Itu Bera 04 (0d, 04p) 0% 75% 25% 0% 02

I alt ¢: lower  kinder garten
£: Upper kinder garten 

205(113d, 92p) 28% 39% 21% 12% 16
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3. Supplerende undervisning af svage elever
(Vivekananda Coaching Centre):
Uddannelse er blevet en modesag. Alle skal have
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
det er kun begyndelsen, det videre forløb ser
temmelig anderledes ud. Forældrene som sender
deres børn til regeringsskolen er fattige, har
næsten ingen uddannelsestradition, lærerne har
ikke nogen særlige undervisningskompetencer,
deres interesse i undervisning er kun som en
indtægtskilde, eleverne har mindre betydning og
der er ofte 70-70 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.

I denne sammenhæng forsøger det Topsøe
støttede uddannelsesprojekt at give supplerende
undervisning til de allersvageste elever som bor i
nærheden af JGVK for at forhindre dem i forlade
skolen for tidligt. Partneren JGVK engagerede 5
gode lærere (to af dem underviser på VSN skolen).
De underviser 83 børn (44 drenge, 39 piger), alle
går i regeringsskoler mellem 5. og 10. klasse. De
får undervisning 4 gange om ugen (mandag,
onsdag, fredag og lørdag) om aftenen 3-4 timer
ad gangen. De får undervisning i matematik,
naturfag, biologi, engelsk, historie og geografi.

For at gøre indsatsen bæredygtig, har man indført
betalingssystem, som er vanskelig, da alle siger at
undervisning skal være gratis. Pga fattigdom fritog
man 22 af eleverne for at betale. I snit var ca. 50%
af eleverne tilstede til undervisningen.

4. Uddannelsesforsikrings- og miljøprogram for
fattige elever:
Fattigdom er som sagt en hyppig årsag til at ele-
verne slutter deres skolegang før tid og manglen-
de uddannelsestradition forstærker processen.
Selv om er undervisningen er gratis, så koster
det: skolegebyr, lærebøger, uniform oa. Det
medfører 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.
I 2014 har 739 elever betaLt INR 74.737 op og
JGVK har betalt INR 72.518, således at det
samlede beløb på INR 147.154 er deponeret på en
bankkonto i elevernes navn. Dette beløb vil
hjælpe dem med at kunne fortsætte studiet og
dermed nedsætte drop out procenten.
Resultaterne fra 2014 er vist i tabelen
nedenunder.

Sl Klasse # elever
Dregne Piger Total

1 V 11 7 18
2 VI 5 6 11
3 VII 5 5 10
4 VIII 5 6 11
5 IX 6 10 16
6 X 12 5 17

Total 44 39 83
Status over supplerende undervisnings projekt 2014. 

Børnene får supplerende undervisning i bedre forhold
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Forsikringsordningen  D P tot

1 Ranigarh Joytishpur High School (RJHS) 113 137 250
2 Sunderban Adharsha Bidya Niketan (SABN) 42 36 78
3 Nafarganj Bidyanath Bidyapith (NBB) 126 131 257
4 Masjidbati Parbatipur High School (MPHS) 39 66 105
5 Vivekananda Sikhsha Niketan (VSN) 21 20 41
6 Sammen med JGVK er der opsparet INR 147.154   341 390 731

Status over forsikringsprogramet ved HTAS udd projektet



Som del af programet, har børnene også været
involveret i:
• quiz konkurrence vedr miljø,
• teater og tegne konkurrence ved JGVK Mela
• Uddeling af små planter og plantning af træ på

skolegrunden.

5. Computeruddannelse ved JGVK:
Computerundervisningen for VSN skolebørn fra 4.
klasse og op efter fortsætter også for de store
børn fra manuduktionsholdet og Tarun Tirtha
holdet. Dette har skabt interesse blandt
forældrene i omegnen for at sende deres børn til
VSN. I 2014 deltog 83 elever fra VSN fordelt på 16
klasser samt 27 elever udefra.

6. Social bevidsthed hos børnene gennem Sabuj
Sathi (SS) programmet:
Dette program går ud på personlig udvikling som er
grundlaget for al udviklingsarbejdet i Sunderbans.
Ideen er grundlagt af en Bengalsk videnskabsmand,
Meghnath Saha, hvis filosofi går ud på at nationen
skal opbygges gennem bevidsthed om landets
filosofi og høj moral blandt ungdommen. Aktivite-
terne i SS programmet bygger på samfund, fælles-
skab, samarbejde, lighed o.l. Den nuværende stige-
nde ulighed, og påvirkning af den moderne udvik-
ling med smart tøj, mobiltelefon, motorcykel mm
gør de kapacitetssvage mennesker, især børnene til
lette ofre over for fex modefirmaer. Der er behov
for at modvirke denne negative udvikling med en
indsats omkring de kulturelle værdier, som Benga-
len har så mange af, men som står i baggrunden.
JGVK bruger megen tid på at styrke etiske,
moralske og sociale værdier hos børnene i VSN. I SS
programmet samler man børnene 1-2 gange om
ugen til fysiske øvelse, sang, dans o.l. Der er sket en
lille udvikling ift sidste år ved at aktiviteterne er
blev udvidet til 2 steder, således at der er i alt 80
børn, 45 fra Joygopalpur og 35 fra Birinchibari, som
i alt har holdt 40 træningsaktiviteter. Man arbejder
på at oprette flere hold andre steder.

Projektgruppe : Ganesh og Ulla
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VSN skolebørn lærer at bruge computer støttet af en lærer

Børnene ved Joygopalpur trænes til SS parade med Salil



Fortalervirksomhed i Danmark:
Udover at sende årsberetning og andet
materiale til IGF Danmark medlemmer, CISU
og Danida, deltog IGF Danmark i forskellige
fortalervirksomheder. Bl.a .har Lene K holdt et
foredrag om IGF Danmarks arbejde i Indien
hos ”Inner Wheel” i Svendborg. Desuden har
IGF holdt flere møder med firmaer i Danmark,
bl.a. med Topsøe Holding og Permille Kruse
Madsen, The Human Practice Foundation. Vi
har fået flere aktive medlemmer og det
stigende antal har med deres deltagelse i
møder og diskussioner medført, at vi har fået
flere medlemmer. Medlemsplejen fortsætter
med en effektiv indsats med flere
nyhedsbreve om året. IGF Danmrks
samarbejde med forskellige organisationer og
institutioner indebærer også
fortalervirksomhed.

Fortalervirksomhed i Indien:
Resultatet af Trinomul Congress partiets
magtovertagelse (TMC) efter 38 års marxistisk
kommunistisk herredømme, er meget
skuffende. Korruptionen er steget voldsomt,
den foregår åbenlyst og prisen er reguleret
med inflation. Korruptionsskandalen med
Sardha Group under ledelse af Subipto Sen på
over 20 Mia kr, viste at også mange ministre
var involveret i at modtage store beløb. IGF
Danmark og vores partnere deltager ikke i
denne praksis og det kan gøre livet
besværligt. Pga. tæt kontakt med politikere,

regeringskontorer, bureaukrater etc. formår
partneren alligevel at flytte tingene ved at
man i disse kredse har fået respekt gennem
de resultater vi har vist.. Civilsamfundet er
svagt og ikke samlet, hvorfor opstand ikke
finder sted. Det økonomiske skel mellem de
rige i byerne og de fattige på landet er
stigende pga. det urentable landbrug. Det er
en tikkende bombe i samfundet.
Den eneste løsning er at skabe en udvikling
nedefra blandt landbefolkningen som udgør
ca. 80 % af befolkningen. Resultatet af den
hidtidige indsats har medført at mere end
20.000 kvinder er organiseret i mere end
2000 SHG’er. De har fået større kapacitet,
økonomisk forbedring og øget bevidsthed og
er begyndt at deltage i forskellige
samfundsmæssige aktiviteter. Mange SHG
ledere/medlemmer er nu valgt ind i det lokale
politiske system, hvilket også spiller en vigtig
rolle i fortalervirksomheden.
Lokal regeringen ønsker at benytte JGVK til
gavn for egne politiske interesser. Det skal
forhindres samtidigt skal JGVK påvirke
regeringen/politikerne til gavn for
udviklingen. Under lokalvalg og andre
politiske aktiviteter på alle niveauer 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. IUK3 projektet
har udført god og effektiv fortalervirksomhed
i lokal området både med JGVK og LKP. IGF
Danmark medlemmernes aktive deltagelse,
især i civilsamfundet i Indien, er en effektiv
fortalervirksomhed, da den lokale befolkning
interesserer sig meget for at høre om
forholdene i Danmark, som har et stærkt
civilsamfund og nogle myndigheder der er
lydhøre overfor befolkningens meninger. Alt
sammen noget der har lagt grunden til
landets kolossale udvikling.. 27

Lokale kvinder demonstrer for deres rettigheder.

Fortalervirksomhed



IGF Danmarks samarbejde med andre danske
NGO’er og institutioner fortsætter og de
fælles aktiviteter beskrives i de følgende
afsnit.

Seniorer Uden Grænser (SUG)
Samarbejdet med SUG fortsætter omkring
igangsættelsen af nye projekter indenfor
pædagogisk uddannelse, landbrug,
håndværkeruddannelse mm. Henrik Schubert
fra SUG besøgte JGVK i 2013 og kunne se
udviklingspotentialet i Sunderbans gennem
JGVK. Derfor formidlede han kontakt til to
landbrugskyndige Karsten Carl Sleisse og
Peder Lund med henblik på en
udviklingsindsats i Sunderbans i samarbejde
med IGF -Danmark. Man har holdt de
indledende møder og er blevet enige om at
arbejde med nogle konkrete planer. I den
forbindelse er der behov for at de kyndige
ser forholdene i Sunderbans.

Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling
(UBU)
Samarbejdet med UBU fortsætter dels
gennem fortsatte projektaktiviteter for UBU
og IGF Danmark i Indien med JGVK, dels
gennem kapacitetsopbygning af JGVK gennem
udsending af studerende fra DTU.

Haldor Topsøe Holding (HTAS) og familien
Samarbejdet med HTAS og familien
fortsætter. Partneren JGVK har fået opbygget
et professionelt regnskabssystem og kunne
aflevere et regnskab, som var tilfredsstillende
for HTAS. Det er betryggende for IGF
Danmark.

Svalerne
Efter den genoprettede kontakt med gamle
venner, som Charlotte Lindegaard, der kender
IGFDanmark gennem mange år gennem sit
samarbejde med Nordisk Landboskole i
Odense fik vi kontakt med Svalerne og aftalte
at vi skal arbejde for et tættere samarbejde.
Svalerne har et rigtig godt folkeligt grundlag i
Danmark, som de er meget interesseret i at
støtte IGF Danmark med.

Ålborg Universitet Centre (AUC)
Samarbejdet med AUC fortsætter om end på
lavt blus. Studerende fra AUC har ikke været
sendt til Indien i år 2014 men vi har fået to
færdiguddannede ingeniører fra AUC som IGF
medlemmer.

28

Netværk i Danmark

Troels og Boye til møde med SUG medlemmer.

Henrik Bregnhøj fra UBU



DTU
Gennem forskellige organisationer fortsætter
vi samarbejdet med DTU. I 2014 har omkring
20 studerende besøgt projekter i Sunderbans
som en del af deres eksamensopgaver. Dansk
kapacitet og udviklingserfaring er et nøgle
element for IGF Danmark i vores
bestræbelser på at sikre udvikling i det
kapacitets- og erfaringssvage Indien. Her
udnytter man de studerendes kapacitet i
Indien under vejledning af deres lærer og
ledelsen fra IGF Danmark. Man bruger dette
som en slags fortalervirksomhed til at gøre
dem interesseret i fortsat at anvende deres
erhvervede kompetencer og erfaringer som
aktive IGF Danmark medlemmer efter
hjemkomsten. To studerende har besøgt
Sunderbans i 2 uger for at undersøge arbejdet
med sukkerroer hos JGVK. De talte med
landmændene og et par videnskabsfolk og
har skrevet en rapport om det. De agter at
fortsætte. De præsenterede et oplæg med en
ovn som skal producere molases fra
sukkerroer i Sunderbans. IGF Danmark har
opsat en ovn ved JGVK til at producere
molases fra sukkerroer. Der er problemer
med dens funktion som skal checkes af
kyndige fra Danmark.

KU og BAU
Kontakten med Københavns Universitet (KU-
SCIENCE og SUND) og der igennem
Bangladesh Agricultural University (BAU)
opretholdes. Shakuntala Thilsted er for tiden
ansat ved World Fish Centre i Bangladesh,
hvorfra hun forsøger at skaffe projekter for
Eastern zone bestående af Indien,
Bangladesh, Myanmar, Cambodia og Vietnam.
Til trods for at Shakuntala er ansat hos World
Fish Centre i Bangladesh, som har interesse i
at støtte fiskeriudviklingen i det østlige Asien,
er det ikke lykkedes hende at skaffe penge til
aktiviteter i Sunderbans, Indien. Det er
vanskeligt at få penge fra internationale
organisationer til aktiviteter i Indien.
Mrityunjoy Kundo, som er blevet ansat som
lektor ved Sylhet Agriculture University,
Bangladesh, er i løbende kontakt med IGF
Danmark og JGVK og arbejder tæt sammen
med Shakuntala. Derfor fortsætter
bestræbelserne hos JGVK med støtte fra IGF.
Man holder kontakten med Nanna Roos og
Prof. Kurt Buchman fra KU for eventuelle
fremtidige muligheder.

Ingeniører Uden Grænser (IUG)
Samarbejdet med IUG fortsætter. IGF medlem
Troels Theilby er med i IUG gruppen. Man
forbereder at tage fornyet kontakt gennem
specifikke aktiviteter i Indien, hvor IUG kunne
have interesse i at deltage og bidrage. Der er
mange interessante opgaver som både har
videnskabelig og praktisk relevans.

Revisionsfirma Deloitte
IGF's samarbejde med Deloitte fortsætter. I
takt med stigende krav fra CISU omkring
revision stiger Deloittes byrde og dermed
prisen, men det går fint pga det gode og
langvarige samarbejde.
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Nordea:
Samarbejdet med Nordea fungerer meget
tilfredsstillende. Banken fortsætter sit
medlemskab og giver god bank service til IGF
Danmark. Nordea har virkelig hjulpet os i
forbindelse med at sende penge til Indien, en
proces som ind i mellem har været
overordentlig vanskeligt.

Netværk i Indien
Netværksarbejdet i Indien er vigtigt for at
effektivisere indsatserne og sprede
resultaterne. Man forsøger at lave netværk
både på civilsamfunds- og regeringsniveau.
Pga lav kapacitet er det ikke så let at få skabt
et effektivt samarbejde. De lokale falder hele
tiden tilbage til at varetage egne interesser
og væk fra hoved målsætningen. For at ændre
dette forsøger IGF Danmark at igangsætte en
proces nedefra. Til det bruger IGF Danmark
mange kræfter og vi bruger Danmark som
forbillede. Nogen i DK mener, at det er
kulturimperialisme, men det er absolut ikke
tilfældet. Til et innovativt arbejde er det
vigtigt at have nogle referencer, i dette
tilfælde Danmark. Selv om der er kulturelle
begrænsninger, er der mange ligheder som
IGF Danmark drager fordel af ved at bruge
erfaringerne fra Danmark ellers er det svært
at udrette noget. Vi forsøger, men det går
langsomt og kræver udholdenhed.

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.
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Forkortelser
DTU Danmarks Tekniske Universitet JGVK Joygopalpur Gram Vikash Kendra

KU Københavns Universitet BAU Bangladesh University

UBU Ulandsforening for Bæredygtig 
Udvikling

LKP Loka Kalyan Parishad

CISU Civilsamfund i Udvikling AUC Ålborg Universitets Center

SUG Seniorer Uden Grænser SHG Selv-Hjælps-Gruppe


