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Til Medlemmerne

Udvikling går mod større økonomisk ulighed bå-
de globalt og lokalt og uligheden i udviklings-
landene er markant, hvor en større procentdel
lever under fattigdomsgrænserne og med en stor
inflationsrate. Dette er kilden til andre proble-
mer såsom social uro, flygtninge, miljøødelæg-
gelse mm. For at bringe en øget ligevægt er det
nødvendigt at øge kapacitet og produktivitet
blandt den store svage del, hvilket kræver en stor
indsats. Her sidder vesten med en vi-
densmæssig og økonomisk overlegenhed i for-
hold til 3. verdenslandene, hvor største parten af
befolkningen bor. Problemet er, at alle ønsker at
udvikle deres lande mod en levestandard på linie
med de vestlige lande så hurtigt som muligt, u-
den nogen form for solidaritet landene imellem.
Dette skaber øget økonomisk og social ulighed,
forurening og ustabilitet, hvor lokale kulturer bli-
ver trængt i baggrunden pga den ovennævnte
vestlige udvikling. I en sådan situation er stræ-
ben efter et mere ligeligt eksistensgrundlag i al-
les interesse. For at kunne gøre dette er der be-
hov for at man tænker solidarisk. Det er det man
kalder den danske model, som har vist sig at væ-
re slagkraftig ved den udvikling man har opnået i
Danmark.

I stedet at opføre sig solidarisk er udviklingen gå-
et den modsatte vej ved at de rige lande beskyt-
ter sine egne grænser med pigtråd, mure og vag-
ter samt nedskærer ulandsbistanden. I 2016
søgte lidt over 3 millioner flygtninge tilflugt til
Europa, lidt over 1 million slap igennem og ca.
10% døde, de fleste kvinder og børn. Resten er
enten hjemsendt eller opholder sig lukket inde
bag hegn og vagter i en tilværelse, som ikke er
menneskeværdig.

Nu har man lukket for flygtningestrømmen til EU
således, at de nødlidende mennesker får lov til at
lide

videre. Nu er forholdene sådan, at blandt de
strandede i Libyen foregår der slavehandel.

Baseret på godt 200 års kolonitid har vesten fået
skabt et velfungerende samfund med demokrati,
menneskerettigheder, velfærd mm. 3. verdens-
landene har ikke nogle af disse elementer, men alle
ønsker at få et tilsvarende livsgrundlag som i
vesten, som de ser i medierne. Pga manglende
udvikling i deres lande, lever folk i nød og
elendighed, krig og sorg. I fattige samfund ønsker
alle at få det lige så godt som i vesten, men uden
nogen mulighed herfor pga manglende kapacitet
og midler.

Manglende solidaritet i udviklingsbestræbelserne
skaber stor ulighed i samfundet, hvor de stærke ud-
nytter de svage og skaber ustabilitet. Dette er ho-
vedårsagen til den globale tilstand og den faretru-
ende situation vi bevæger os hen imod. Se på In-
dien, der har en stærk historisk baggrund omkring
filosofi, kunst, musik og litteratur i harmoni med
naturen. I dag er forholdende noget anderledes
hvor ca. 1% af befolkning ejer ca. 50% af landets
goder og resten slider og slæber for at støtte dem.
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Dette medfører flugt til byerne med dannelse af
slum og kriminalitet og prostitution til følge. Man
kender miljøforholdene i byerne i Indien, hvor
forureningen i Delhi er 30 gange større end det
tilladte.

Støttet af producenter og sælgere er der skabt
stor tiltro blandt de indiske landmænd til, at det
konventionelle landbrugs brug af kunstgødning og
pesticider er mere produktiv end den grønne vej. I
forsøg på at få det økonomisk bedre, bruger land-
mændene mange penge på kunstgødning. Det slår
oftest fejl og konsekvensen er et voldsomt antal
selvmord blandt indiske landmænd. Det er vigtigt
at vise det modsatte gennem praktiske måder, så
folk ser det og vil begynde at tage det til sig,
hvilket er IGF-Danmarks overordnede mål for
vores landbrugsprojekt. Den faldende landbrugs-
produktion i Sunderbans og tilsvarende indiske
landsbydistrikter pga udpining af jorden har
medført øget flugt af mænd mod byerne for at
tjene penge som daglejere. Ved at efterlade
familierne i en udsat situation øges bl a faren for
at deres piger bliver trukket ind i prostitution.

Dette er ikke en enestående situation for Indien,
men gælder alle 3. verdenslande i forskellig grad.
Globalt var befolkningstallet i 1930 ca. 2 mia., nu
7 mia. og 8 mia. i 2030. Med stigende ulighed
hvor få rige ejer halvdelen af de globale goder.
Flere mennesker lever under fattigdomsgrænsen
med øget miljøødelæggelse mm. hvilket skubber
verdens fremtidige tilstand mod øget usikkerhed.
Vi lever i en sammenhængende verden, hvor
enkelt personers tilstand et sted påvirker andre et
andet sted.

Et af de største problemer i ulandene, herunder
Indien, er fortsat styreformen, som er en tro kopi
af kolonitidens magtstruktur, hvor lokale magtha-
vere opfatter sig selv som herrerfolk og behandler
civilsamfundet med foragt. Ændring af dette for-
hold er så vigtigt og sker ved at styrke civilsam-
fundet og involvere dem i beslutningsprocessen
gennem popularisering af demokratiske princip-
per o.l. Dette kan kun ske ved at gøre civilsamfun-
det stærkt med en målrettet indsats på græsrods-
niveau, hvilket IGF-Danmark har bestræbt sig på i
de sidste to årtier i Sunderbans ved anvendelse af
den danske udviklingsmodel og med synlige for-
andringer.

Der har aldrig været større behov for at gøre en
stor indsats i fællesskab og finde en løsning for en
stabil og bæredygtig sameksistens på globalt plan.

Vestlige lande må tage sig sammen og gøre en
indsats for at bringe balance omkring denne far-
lige udvikling med fattigdom, flygtninge og miljø-
ødelæggelse, som er en tikkende bombe.

Langt de fleste flygtninge/udvandrere de sidste to
århundreder var fra vesten. Nogle flygtede fra krig
og uro, nogle fra religiøs forfølgelse og mange fra
fattigdom. Disse vestlige flygtninge grundlagde
kolonierne rundt i verden.

Under kolonitiden har vesten skabt et økonomisk
forspring ift. udviklingslandene. Denne ulighed er
årsagen til de mange problemer, man oplever
med flygtningestrømmen til vesten i dag og de
uligheder er det derfor nødvendigt at mindske.

I denne forbindelse er vi alle forpligtet til at gøre
en indsats, hvor de rige lande bør bære den
største byrde.
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IGF-Danmark arbejder derfor på at finde en udvik-
lingsløsning nedefra i et fattigt landbysamfund
omkring basale emner som landbrug, uddannelse,
sundhed, indkomstskabende aktiviteter og miljø
som en model løsning og så udbrede det til større
områder gennem fortalervirksomhed. Aktiviteter-
ne er beskrevet på de følgende sider i indeværen-
de årsberetning.

Ifm ovennævnte aktiviteter har IGF-Danmark brug
for midler. Pga nedskæringer hos Danida, søger vi
midler andre steder gennem henvendelser til fir-
maer, organisationer og institutioner og vi må for-
vente at bruge mere og mere tid på at skaffe mid-
lerne i stedet for at bruge tid på det væsentlige ar-
bejde i Indien. Fra Danmark deltager IGF-Danmark
i udviklingsindsatsen på globalt plan og vi har altid
brug for flere dygtige og engagerede folk til IGF-
Danmark’s aktiviteter både i Indien og Danmark.

Kathrine Thyø Mønsted & Ganesh Sengupta

IGF-Danmarks bestyrelse
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Der er behov for at gøre en indsats på græs-
rodsniveau ved at involvere civilsamfundet i ste-
det for at arbejde med myndighederne, som tit
er inkompetente og korrupte.

Flygtningeproblemet inden for landets grænser
fra land til by i Indien er også stort. Så stort at
det er umuligt for rejsende mellem de store byer
at få plads. Flygtningene kommer til togene i
store tal og besætter togene. Myndighederne er
magtesløse og lukker øjnene.

Det er derfor vigtigt at forbedre forholdene i
landdistrikterne, hvor de fleste folk kommer fra,
men som flygter mod byerne i søgen efter bedre
økonomi. I vesten har man i det forrige
århundrede set det samme ske.

Men når man ser på forholdene i byerne i ulan-
dene hvor næsten intet fungerer pga manglende
infrastruktur, koruption, overbefolkning o.l., er
mulighederne større for at skabe bedre livsfor-
hold, hvis folk bliver boende på landet. Derfor
arbejder IGF-Danmark for at forbedre forhol-
dene i landdistrikterne i forhåbning om, at folk
vil blive boende. Man må angribe problemet ved
dets rod.

Regnskab for 2017 DKK

IGF indtægt fra kontingenter/donationer m.v. 213.992 

Drifts udgifter kurser, fagbøger, transport, adm (54.445)

udgifter til IGF projekter (198.412)

Årets resultat (38.866) 

Egenkapital ultimo 867.113 

Haldor Topsøe AS: uddannelsesprojekt 800.000

Haldor Topsøe AS: byggeri 1.270.000

CISU: sundhed 500.000



Børnesundhedsprojektet (CISU) : 

Projektet: ”Combating Malnutrition in Children –
Sustainable Health Through Advocacy In The Sun-
derbans, India” har kørt siden september 2015. Vi
arbejder i 5 GP(kommuner) med ca 100.000 ind-
byggere. I begyndelsen af 2017 gennemførte Inga
og Lene et projekttilsyn, hvor vi diskuterede projekt
arbejdet med projektansatte – dets mange udford-
ringer og hvordan vi sikrer at målene nås. Det ene
mål er at opdage, behandle og forebygge underer-
næring blandt de 0-5 årige. Det sker gennem DTP-
programmet (Detect, Treat, Prevent). Identifikati-
onen af de underernærede børn sker gennem mån-
edlige vægt-kampagner. Ca 165 sådanne bliver af-
holdt hver måned. Projektets sundhedsarbejdere
inviterer mødrene med deres børn til at komme på
gårde, som landmændene stiller til rådighed rundt
omkring i landsbyerne, hvor så børnene bliver målt
og vejet. Resultatet bliver skrevet ind i et skema,
som moderen opbevarer. Er der afvigelser i
målingerne fex stagnerende vægt er der forskellige
tiltag, der sættes i værk. Det kan være information
til moderen om hvilke fødeemner, barnet skal have.
Det er projektets 40 sundhedsarbejdere (FHW)
støttet af 10 supervisors, der er blevet uddannet til
det. De har i 2017 holdt specielle oplysningsmøder
for mere end 1700 mødre til underernærede børn.
De har også arrangeret demonstrationer af tilbe-
redning af forskellige næringsrige måltider. Og de
har gennemført mere end 200 oplysningsmøder i
landsbyerne omkring underernæring og dens be-
tydning for børnenes udvikling og dermed hele
landsbyens. Sammen med koordinatorerne Anita
Boral og Mr Chhamad er der også udarbejdet et
omfattende informationsmateriale i form af pjecer,
plakater, små bøger etc.

Næsten 4000 børn deltager i screeningsprogram-
met, som bla også omfatter registrering af barnets
spisevaner, infektioner og generelle udvikling. Det
andet mål er at få lokalregeringen til erkende, at
det offentlige screeningsprogram ikke fungerer efter
hensigten. Der er alt for få centre og disse fungerer
ikke optimalt – ofte er de lukkede eller personalet
ikke til stede. Mange af de funktioner, som skulle
udgå fra centrene, findes ikke. For eksempel skal
centrene fungere som en slags børnehaveklasse
som ud over leg også skal omfatte simpel undervis-
ning som en forberedelse til skolen. Centrene skal
også forsyne de børn der kommer med et sundt
måltid, som de skal indtage på centret. Enten får de
ikke måltidet eller det bliver gemt til resten af fami-
lien, når man kommer hjem.

Aktiviteten med at få myndighederne i tale og gøre
dem ansvarlig kaldes fortalervirksomhed og er en
vigtig del af dansk udviklingsbistand.

.

I dette projekt består det bla i at mange af vore
sundhedsarbejdere har fået sæde i de såkaldte ” 4.
Saturday meetings”. På disse møder diskuterer man
sundhedsproblemer i lokalområdet med lokalpoliti-
kerne. Tidligere var underernæring og de oven-
nævnte centre aldrig på dagsordenen, men efter
sundhedsarbejdernes deltagelse og stadige krav om
at emnet skal diskuteres, er der sket visse frem-
skridt. Centrene har længere åbent, personalet er
mere aktivt og ”feeding on the spot” fungerer bed-
re. Antallet af centre er også øget som følge af
projektets aktiviteter.

Men der er stadig mange udfordringer. I samtaler
med koordinatorerne og under workshops med alle
projektansatte bliver vi gjort opmærksom på disse.
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Sundhedspigerne (FHW) deltager i træningskursus hos JGVK

Inga og Lene holder møde med ledelsen i  JGVK



Det kræver fortsat information af forældrene og he-
le familien for at få dem til at forstå betydningen af
den kroniske underernæring hos børnene. Vi har og-
så fundet at ca 50% af de 0-5 årige er kronisk under-
ernærede. Det giver sig bla til udtryk i at de er for
små. Men når så stor del af børnene således er for
små, har familien svært ved at forstå problemet. Det
underernærede barn er ofte sygt med diare eller
forkølelse, men når det er så udbredt, tror man at
det er helt naturligt. Desuden har det vist sig, at
den mest udbredte årsag til underernæringen ikke
er for lidt mad, men forkert. At ændre folks madva-
ner er meget svært. Også traditionen med at børne-
ne får mad til sidst og at ingen interesserer sig for
om de får nok, er vanskelig at ændre. At lokalpoliti-
kerne også forsøger at bagatelliserer problemet, gør
det ikke lettere. Heller ikke de forstår helt, at den
kroniske underernæring har så stor betydning for
den langsomme udvikling i landdistrikterne. Men da
vi ved fra tidligere projekter, at tålmodighed er helt
nødvendig, fortsætter vi ufortrødent.

Landbrugsprojekt med RIPAT model ved CISU:

Ultimo 2016 fik vi sammen med Seniorer Uden
Grænser godkendt et lillle landbrugsprojekt på kr.
400.000 af CISU baseret på RIPAT modellen. RIPAT
står for Rural Initiative for Participatory Agricultural
Transformation. Projektets overordnede målsætning
er at skabe fødevaresikkerhed gennem fortalervirk-
somhed. Dette skal opnås gennem kapacitetsopbyg-
ning og organisering af landmændene så de dyrker
deres jord mere effektivt og i fællesskab og regerin-
gen kobles på gennem fortalervirksomhed. Karsten
Schleiss og Peder Lund, kom til JGVK for at indlede
projektet. Gennem JGVK landsbykommitter valgte
man 240 brugere i 4 landsbyer: Joytishpur, Nafar-
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ganj, Masjidbati og Chottomollakhali. Man valgte
landsbyer, hvor man i forvejen havde infrastruktur.
Aktiviteterne består af kapacitetsopbygning af land-
mændene og extension workers, organisering af
bønderne i selv hjælpsgrupper og undergrupper
omkring jordbrug, husdyrbrug og fiskeri, åbne bank-
konti, holde regelmæssige møder med grupperne,
extension workers opsyn med aktiviteterne ude i
marken og sætte dem i forbindelse med regeringens
serviceydelser. Grupperne aftaler fast mødedato
hver måned. De lavede også regler for gruppens or-
ganisationsstruktur, deres kompetencer, hvordan
man samler penge,

Peder og Karsten diskuterer projektet med JGVK folk

Nimai træner  landmændene vedr landbrug i Sunderbans

Kapacitetsopbygning for extension workers

Dato Emner Periode Træner

08/4-17
Fiskefoder pro-

duktion med tang
1 dag Dr. Ruma Pal

03-4/5-17 Husdyrholdbrug 2 dage BLDO og VS

08/5-17 Fisk 1 dag
Mukt Roy 

Chowdhury

13/5-17 Landbrug 1 dag Partha S kar

02/6-17
Rapport og 

dokument
1 dag Chandan Dutta

09/9-17
Husdyrhold og 

azola dyrkning
2 dage

Dr. Indranil

Mukherjee

11/10-17

SRI baseret ris og

pabda fisk 

dyrkning

1 dag

Mukt Roy 

Chowdhury

30/10-1/11-17 Gruppe styrkelse 3 dage Biswajit Mahakur

16-17/11-17 Landbrug 1 dage Nimai Bhandari

28/11-17 Husdyrhold brug 1 dag Dilip Sardar

14/12-17 Vermi kompost 1 dag Nimai Bhandari

15/12-17 Jordprøve 1 dag Nimai Bhandari

21/12-17
Champignon 

dyrkning
1 dag Nimai Bhandari



hvordan man indbetaler til banken og hæver, hvor-
dan man afregner hvis en ønsker at melde sig ud af
gruppen etc. Udover kapacitetsopbygning med
træning, er et andet vigtigt emne ved projektet
erfaringsudveksling, hvor landmændene skal be-
søge hinandens gårde og se hvordan de arbejder,
desuden skulle de deltage i udstillinger mm.

Et andet vigtigt aspekt er at få regeringsfolk til at
involvere sig i de forskellige aktiviteter. De projekt-
ansatte deltager regelmæssigt i gruppemøder,
hjælper landmændene med at tage de rigtige bes-
lutninger, holder opsyn med deres arbejde i mar-
ken. Resultaterne er begyndt at indfinde sig. Der
er ændrede dyrkningsmetoder, herunder dækning
af jorden med halm for at forhindre fordampning,
brug af insektfælder i stedet for pesticider etc., så
det ser lovende ud. For at demonstrere resultater-
ne har man valgt et antal modellandmænd inden-
for forskellige emner. Organisering af landmænde-
ne i grupper hvor man hjælper hinanden giver øget
effektivitet, nogle landmænd ønsker at forsøge nye
afgrøder og landmænd uden for projektet er nu og-
så interesseret i at organisere sig og viser øget in-
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teresse for organisk dyrkning. At indsatsen giver
øget udbytte har øget tilliden til JGVK, som er me-
get vigtig. Der er dog også mange problemer, så-
som uvejr, landmændenes lave kapacitet og deres
tilbø-jelighed til at rejse væk fra området for at tje-
ne penge, beskidt politik, lav fællesskabfølelse og
ikke mindst manglende kapital til investering. Alt
dette gør det vanskeligt for de fattige bønder at
udrette ret meget o.l.

Projekter med Tipsmidler

I 2017 søgte vi penge til opførelse af mindre lokaler
og fik 17.400 kr. hvor IGF-Danmark er frit stillet til
hvordan pengene skal fordeles mellem projekter-
ne. Pga. IGF Danmarks fokus på den fattigste del af
de fattige , er den slags mindre bevillinger til stor
nytte.

Projekter med private midler 
For at opretholde den igangsatte udviklingsproces i
det fattige samfund, er det vigtigt at fortsætte ind-
satsen på vigtige områder som de følgende, hvor
IGF Danmark også har bevilget egne midler.

Håndværksworkshop med Flemming 
Topsøe støtte.

En væsentlig årsag til den manglende udvikling i
Sunderbans er mangel på uddannede håndværkere
i det lokale samfund. Derfor har der længe været et
ønske fra lokal samfundet om etablering af en
håndværksuddannelse i Sunderbans. Vi ønsker at
udnytte Danmarks styrke netop på dette område,
men hvor der dog også er kulturbarierer. Sidste år
lavede vi den første workshop som gik rigtig godt.
Derfor ønskede vi at gentage den 2017. IGF-DK
kunne sende 3 pensionerede håndværkslærere,
som skulle undervise i deres respektive fag: murer,8

Praktisk automobil  undervisning af Hans Elgaard

Peder holder møde med brugerne sammen med  JGVK ledelse

Brugerne arbejder med deres afgrøder

En bruger i sin  rismark  dyrket efter med SRI metode



svejsning, automekanik, og VVS. De skulle undervi-
se unge arbejdsløse og ”drop out” elever fra sko-
len. Baseret på sidste års erfaringer lavede
danskerne undervisningsplaner og –materiale.
Partneren fik henvendelse fra 40 unge elever, man
sorterede dem ned til 25 stk.

Lærerne ankom til Sunderbans en uge før kurset.
De gjorde deres nødvendige forberedelser med
svejsebord, bilrampe o.l. JGVK arrangerede lokaler
til den teoretiske undervisning med projektorer
samt bord og stol til lærerne, skaffede gas cylindre
til svejsning, sørgede for fasciliteter til praktikunder
vsining samt oversættere til lærerne. Ganesh holdt
en motivationsworkshop for eleverne, hvor man

fortalte om betydningen af en håndværkeruddan-
nelse og danskernes store erfaring, som har skabt
udvikling i det danske samfund. Så mødte lærerne
eleverne, hvor de fortalte om kurset og reglerne.
Kurset blev delt op i en indledende del hvor alle
elever skulle gennemgå alle fag af 3 dages varighed
(EFG), i den sidste del skulle de selv vælge det fag
de ønskede Lærerne underviste teori i det nybyg-
gede hospital. Eleverne mødte op kl 7.30 og del-
tog i den teoretiske undervisning efterfulgt af prak-

tikarbejde resten af dagen. De fik frokost på JGVK
centret. Vi betalte ikke lomme penge, da vi ikke vil-
le forkæle dem. Desuden havde vi ikke økonomi til
det.

Resultaterne af godt 3 ugers workshop var over-
vældende. Eleverne var glade og ville gerne have
fortsat. Under afslutningen fortalte eleverne, at
den undervisning, de har fået, var som en drøm for
dem og den opmærksomhed, de har fået fra lærer-
ne i de 3 uger, har de aldrig fået fra deres lokale
lærere.

De så meget gerne at workshoppen blev lang nok
til at den kunne være en egentlig uddannelse og
helst så hurtigt som muligt. De ønskede inderligt,
at danskere ville tænke på dem og den fattigdom,
de ønsker at komme ud af. De er interesseret i at få
en erhvervsuddannelse, som kan give dem et vær-
digt livsgrundlag. Vi fortalte, at det nok skal ske,
men de skal være tålmodige, da vi først skal finde
penge, lærere og meget andet. De sagde farvel til
de danske lærere med et håb om, at de snart ville
komme tilbage.

Flemming Topsøe har støttet workshoppen
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Robert underviser eleverne i VVS faget

Jørgen Andersen uddeler deltagelsesbevis til en af eleverne 
under afslutningsceremonien

Jørgen underviser sine elever  ved håndværker workshop

Hans holder praktik undervisning

Robert uddeler deltagelsesbevis til en af eleverne hos JGVK



HTAS finansierede uddannelsesprojekter:

Uddannelsesprojektet fortsætter på 7. år støttet af
HTAS. Udover driften af aktivieterne blev der yder-
ligere bevilget penge til en skolebygning, 10 NFS
(non formal schools) bygninger, 2 kostskolebygnin-
ger samt køkken og spisesal for skolebørnene. Pga.
store pris stigniger er kun een stor bygning, Viveka-
nanda Sikhsha Niketan (VSN) skolen, blevet bygget.
Den kaldes Haldor Topsøe Bhavan. Den blev taget i
brug i 2012. Siden er også andre aktiviteter 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 school =NFS skole)

2. Opbygning af en model skole, VSN, hos JGVK op 
til 8. klasse med tilhørende kostskole.

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

4. Etablering af et uddannelsesforsikringssystem, 
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 eller Sabuj Sangha” programmet

7. Erhvervsuddannelse(vocational training) for  de 
dropouts der ikke vil vende tilbage til skolen.

Non Formal School (NFS): 

I fjerntliggende områder langs floderne i Sunder-
bans er fattigdommen og analfabetismen størst.
Regering har vedtaget love om, at alle har ret til ud-
dannelse. Forældrenes manglende uddannelse,
den høje arbejdsløshed og fattigdom tvinger mæn-
dene til at rejse til fex Mombay for at tjene penge.
Kvinder og børn efterlades og bliver sårbare og
samfundets byrde. Pga dårlig undervisning i rege-
ringsskolerne søger børnene væk og derfor opret-
tede IGF 10 NFS skoler som en ekstra indsats blan-
dt de små klasse. Regeringen forsøger så at lokke
dem tilbage ved at tilbyde mad, en cykel, penge
mm. Men uden at forbedre undervisningen. I for-
bindelse med at regeringsskolerne lokkede med
diverse goder måtte 8 af disse NFS skoler lukke.
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Undervisning på NSSN skolen i Bermajur, Sandeshkali

Statistik vedr Nilkanta Sishur Sikhsha Niketan ved Bermajur, Sandishkhali ,som støttes af HTAS 

Nr Skolens navn: 

Nilkanta Sishu 

Sikhsa Niketan

sted: Bermajur Sandeshkhali, 

2017

Antal elever pr. klasse Tot

KG LKG UKG I II III IV

2 Lærer/lærerinder:

1. Fr. Mamata Barik 

2. Fr. Joyonti Arhi

3. Fr. Barnali Barik

4. Fr. Butli Sardar

5. Fr. Dipali Bhuiyan

6. Fr. Phulmani Barik

7. Hr. Babu kumar Das

8. Fr. Rina Mahato

9. Fr. Suprya Dayal

10. Fr. Karuna Sardar

Dreng: 60, Piger 55 48 31 12 09 03 08 04 115
• 86 elever gik op til årsprøven. 12% fik <50%, 27% fik <60%, 38% fik <70% og 23% fik < 80%

• 9 forældremøder blev afholdt med deltagelse af 70/møde. Man diskuterede  studiet, disciplin 

ved skolen, renlighed, transport,  kulturelle aktiviteter, sports konkurrencer, opstramning af 

skoleordningen, behov for hegn til skolebygningen,  at børnene skal  opmuntres til  skolegang. 

Forældrene fik besked om at sende børnene rettidigt til skolen, se efter børnenes 

hjemmeopgaver, rettidige måneds betaling, transport som  forældrene  skal arrangere  mm.

• Der blev holdt et bestyrelsesmøde hvor man diskuterede hvordan man får flere elever, lærerne 

skal holde minimum et møde/mdr samt sende regelmæssigt informationer til JGVK o.l.

• 3 kapacitetsopbygningssession blev holdt for lærerne vedr JL af lokale lærer hos JGVK

• 28 elever forlod skolen pga økonomiske årsager,  flytning til et andet sted, familieproblemer 

o.l. Der er kommet 44 nye børn. 

• 4 hellig dage blev fejret: Netaji Subhash Candra Boses fødselsdag,  Republic dag, 

Uafhængigheds dag og Saraswati Puja.   



De to tilbageværende er i stedet blevet større og er
meget populære. Nu arbejder man med at forbed-
re lærernes kompetencer for at gøre undervisnin-
gen bedre i NFSerne. Af de 2 tilbageværende sko-
ler, Nilkanata Sishu Sikhsa Niketan NSSN i Bermajur
med 115 elever, klarer den sig bedre end Viveka-
nanda Patha Bhavan (VPB) i Amlamethi som har et
elevtal på 45. De har begge deres elever fordelt på
7 klasser, som tilbyder 4 timers undervisning hver
dag i modersmål, engelsk, matematik, gymnastik,
social bevidsthed, hygiejne, miljø og sport. Under-
visningen her er bedre end i regerings skolerne, så
der er interesse blandt de lokale familier for at sen-
de deres børn i disse skoler. For at sikre den lokale
udvikling må man støtte og forbedre disse skolers
faciliteter. Det kræver også forældrenes støtte hvil-
ket er et problem. Som følge af disse praktiske år-
sager er det svært at gøre arbejdet bæredygtigt på
kort tid. Til trods for regeringens udspil med at lok-
ke eleverne tilbage stiger elevetallet i NFS skolerne
hvert år. For at sikre en fortsat udvikling må man
støtte disse skoler ved at styrke lærerkapaciteten,
trans-portfaciliteter for børnene mm. hvilket IGF
DK forsøger i samarbejde med HTAS. Samtidigt ar-
bejder man på at disse to skoler bliver selvstæn-
dige. Her viser NSSN skolen sine styrke , ved at de
har arrangeret transport af børnene gennem bru-
ger betaling. De to skole bygninger man har opført
er en stor støtte i bestræbelserne på at få opbygget
et godt uddannelsessystem i udkantsområderne i

Sundarbans. Skolebygninger og lærere er basale
vigtige elementer som er nød-vendige for at drive
en skole, men det er ikke til-strækkelig. Selve områ-
det bebos af svage bønder, hvor de fleste er analfa-
beter. De lever fra hånden til munden, husbonden
rejser ofte væk for at tjene penge så familien kan
overleve. Her bor mange mennesker, men regerin-
gens fokus mangler. Således mangler infrastruktur
som veje, elektricitet, rindende vand, toilet facilite-
ter etc. Disse mangler virker også negativt på skole-
driften, og disse mang-ler ønsker man at vi at ud-
bedre med støtte fra Danmark, hvilket er svært.
Men da uddannelse er nøglen til udvikling, har vi
alligevel valgt at opbygge to uddannelsescentre i
dette udkantsområde.
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Nr Skolens navn: Viveka-

nanda Patha Bhavan 

sted: Satyanarayanpur, 

Bali Gosaba.

Antal elever pr. klasse Tot

KG LKG UKG I II III IV

2 Lærer/lærerinder:

1. Fr. Shyamoli Mridha 

2. Fr. Indrani Sarkar 

3. Fr. Priti Lata Patra 

4. Hr. Trilochan Das

5. Fr. Bhumika Manna

6. Fr. Arpana Mondol

7. Fr. Tapasi Mondol

Dreng: 24, Piger 21 05 05 06 07 08 09 05 45

• 43  gik op til årsprøven. 5% fik <50%, 12% fik <60%, 23% fik <70%, 60% fik <80%

• Der har været 3 forældremøder vedr undervisning, kapacitetsopbygning af lær-

erne, middagsmad og transport af børnene. 

• Der blev holdt 2 bestyrelsesmøder hvor der blev diskuteret hvordan man øger 

elevantal, styrker bestyrelsen , VPB skal samarbejde med JGVK, lærerne skal 

holde møde hver måned, der skal afholdes min 4 forældremøder mm. 

• 3 kapacitetsopbygnings session blev afholdt for lærerne vedr JL  ved JGVK

• Af forskellige årsager har 12 elever  forladt skolen

• Der blev fejret 3 hellig dage: Netaju Subhash Chandra Bose fødselsdag, Republic

dag og Uafhængighedsdag.

Børnene får undervisning ved VPB i Amlamethi

Statistik vedr Vivekananda Pathabhaban skole ved Amlamethi  som støttes af HTAS 
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2. Vivekananda Sikhsha Niketan (VSN model 

skolen): 

Regeringen tror fejlagtigt, at vedtagelse af loven
om, at alle har ret til en uddannelse automatisk
medfører en forbedring af uddannelsen. Regering-
en i vestbengalen bruger i stor udstrækning skoler-
ne som politisk bastion. Skolernes personale incl
lærerne bruger masser af tid på politisk arbejde fex
i forbindelse med afholdelse af valg, optælling af
stemmer o.l. Deres egentlige arbejde nemlig ans-
varet for børnenes undervisning tilsidesættes. Det-
te medfører ringere undervisning og mindre op-
mærksomhed til børnene. Dette kombineret med
forældrenes manglende uddannelse og dermed
støtte til barnet samt den ringe økonomiske bag-
grund medfører at op til 80% af eleverne falder fra

skolen inden de når 10. klasse (”drop outs”). Dem
der gennemfører får en uddannelse af så ringe kva-
litet, at de efterfølgende ikke når ret langt . Flugten
fra regerings- til privatskoler er steget meget og
mange regeringsskoler er lukket pga mangel på ele-
ver. Desværre er der opstået mange privatskoler,
hvis største interesse er at tjene penge, således at
kun de rige og de dygtige kan udnytte de bedre un-
dervisningstilbud, hvilket skaber større skævhed i

samfundet. De store tabere er børnene fra landdis-
trikterne som udgør flertallet. IGF-Danmark arbej-
der derfor med opbygning af et godt uddannelses-
system på græsrodsniveau i landdistrikterne, hos
partneren JGVK. Vi bruger erfaringer fra Danmark
bla med pædagogiske metoder med ”joyful lear-
ning”(JL) og aktivitets baseret læring. Dette gør
man for at det skal fungere som en model løsning
og løftestang for det lokale uddannelsessystem.
Pga bedre undervisningsforhold på VSN skolen er
inte-ressen fra forældrene for at sende børnene til
VSN stor.

Det hele startede med en lille skole med få elever
og lærere, i dag har VSN godt 350 elever fordelt på
10 klasser og 3 børnehaveklasser. Der er 25 lærere
hos VSN (ca 20 elever per lærer, mod 50-70 i rege-
ringsskolerne), hvilket er af stor betydning. Skolen
kan også tilbyde forskellige aktiviteter, f eks har
man et lokale indrettet så eleverne kan foretage
forskellige praktiske øvelser og forsøg, som er vigtig
for deres indlæring Skolen har også et bibliotek
med 2500 bøger, som eleverne frit kan benytte.
Elevernes indlæring bliver målt og vurderet på må-

Eleverne deltaqger i quiz konkurrence ved VSN skolen

Børnene fejer national dag på VSN skolen ved JGVK

Undervisning ved VSN

Børnene deltager i sports program hos VSN ved JGVK



neds basis samt ved to eksaminer pr år. Der er pres
fra forældrene for optagelse af flere elever pga
bedre undervisning ift andre skoler. Antallet af
kostelever er nu oppe på 40 drenge og 10 piger
som bor i mindre bygninger. Forholdene er ikke
optimale, man arbejder på at forbedre dem med
HTAS søtte.

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% karakter.
Dette skal være langt bedre og det skal der arbej-
des med som et fremtiditg mål. Skoleeleverne bli-
ver også involveret i forskellige kulturelle aktivite-
ter, fysiske øvelser, meditation, sang, dans mm.,
som er af stor betydning for en alsidig udvikling af
børnene. Selv om der er sket en del udvikling, er
der fortsat store mangler som hovedsageligt skyl-
des lokal lavt kapacitetsniveau og fattigdom.

Den lave kapacitet medfører, at man har svært ved
at finde dygtige lærere og elever, og fattigdom gør
det vanskeligt at få skolen til at løbe rundt økono-
misk. Børnenes svage og forskellige uddannelsesni-
veau er et stort problem, som vi bliver nødt til at
takle. Her bruger vi mange kræfter for at støtte de
svage, så de kan nå op til de andre.

Lærere i Indien er ikke seminarieuddannede og
havde indtil for nylig ingen undervisning i pædago-
gik. De har måske en bachelor i engelsk og bliver
med den ansat til at undervise børnene i forskellige
fag. VSN skolen forsøger at få bedre uddannede
lærer for at kunne forbedre undervisningen. Som
kapacitetsopbygning af VSN lærerne har man intro-
duceret aktivitets baseret læring (ABL) gennem
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Års eksamen afholdes for  de mindre børn hos VSN skolen

VSN skolebørn får syundervisning af mastertræneren Trishna

Statistik vedr VSN modelskolen ved JGVK  som støttes af HTAS 2017 

Kl Lærer/lærerinder # elever

Karakter
D-out  

of VSN
Kommentarer

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

1¢ KG Fr. Minoti Haldar 36(20d, 16p) 04% 04% 22% 70% 0 � Antal af forældremøder 5, man diskutere-
de børnenes regelmæssige deltagelse i un-
dervisning, forældrenes aktive deltagelse i 
skoleaktiviteter og holde øje med 
børnenes hjemmearbejde, undervisning af 
lærerne, evaluering af børnenes lærdom, 
betaling til undervisnin o.l. 

� Antal  afholdt lærermøder 11 om aktuelle 
problemer, fremtidige forbedring mm

� Antal af bestyrelsesmøder 3
� Der er afholdt 3 kapacitetsopbyggende  

sessioner for lærerne omkring pædagogisk 
analyse, undervisningsteknik, undervis-
ningsplan af lokale folk. Derudover blev 
der holdt 3 sessione demonstraitonstimer 
af lærerne for hinanden. 

� Børnene fik undervisning omkrng dans, 
tabla, sang, tegning minimum en gang om 
ugen.

2£ LKG Fr. Jyotsna Mondol 60 (41 d, 19 p) 0% 18% 49% 29% 0

3333 UKG Fr. Chandana Gayen 47 (32d, 15p) 05% 14% 34% 48% 0

4 1
Hr. Dinobandhu Naskar 42 (23d, 19 p) 05% 36% 45% 14% 0

5 2 Fr. Anita Saw 41 (22d, 19p) 08% 28% 33% 20% 0

6 3 Fr. Manimala Naskar 25 (12d,13p) 0% 28% 48% 20% 0

7 4 Fr. Jhuma Maity 28 (17d, 11p) 07% 32% 46% 07% 0

8 5 Hr. Dipankar Manna 25 (15d, 10p) 0% 44% 36% 16% 0

9 6 Hr. Surajit Das 22 (10d, 12p) 09% 32% 41% 09% 0

10 7 Hr Diptanandan Das 14 (10d, 04p) 14% 21% 43% 21% 0

11 8 Hr. Sudipta Sardar 18 (12d, 06p) 06% 44% 39% 11% 0

12 9 Hr.. Dipankar Moldol 13 (08d, 05p) 08% 62% 23% 08% 0

10 Hr. Aparesh Mondol 08 (06d, 02p) 0% 57% 14% 29% 01

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

379(228d, 151p) 22% 30% 31% 17% 01



IGF DKs lærergruppe, som har arbejdet med VSN
lærerne i over 3 år. Nu er JGVK begyndt at gøre en
indsats indenfor pædagogiske metoder på andre
måder, da det nu endelig også er et regeringkrav.
Til trods for begrænset indsats på området har det
forbedret undervisningsniveauet væsentligt. Det
kan man se især i de små klasser gennem den inte-
resse der er, både fra forældrene og børnene.

Man forsøger at give børnene en holistisk under-
visning der omfatter boglig viden, personlig udvik-
ling baseret på de lokale kulturværdier, social be-
vidsthed og –samvær som er nødvendig for at ele-
verne kan udvikle sig til stærke samfundsborgere
som i Danmark. Dette er absolut nødvendigt men
vanskeligt, da man også skal styrke lærerne og have
støtte fra forældrene. Man er kommet noget af ve-
jen, men der mangler meget og det tager tid. Til
trods for vanskelighederne er vi indstillet på at fort-
sætte indtil det lykkes. Vi er glade og taknemme-
lige for den forståelse og tålmodighed HTAS har vist
i denne sammenhæng.

3. Supplerende undervisning af svage elever 

(Vivekananda Coaching Centre):

Selv om langt de fleste børn i dag går i skole er vi-
densniveauet ikke blevet meget bedre pga dårlig
undervisning, især i regeringsskolerne. Pga denne
dårlige undervisning er der behov for støtte til
eleverne. Dette sker gennem privat manuduktion,
hvor behovet er så stort, at det har udviklet sig til
et parallelt undervisningssystem. Mange private
lærere har opbygget deres egne undervisningssys-
temer med op til 100 børn, som får undervis-ning i
hold, hvilket ikke er andet end en effektiv indtægts-
kilde for de disse lærere. Forældrene er i lommerne
på dem, hvilket er synd og urimeligt. Man arbejder
derfor på at VSN skolen skal være et sted, hvor
børnene ikke skal have privat manuduktion.

I denne sammenhæng tilbyder VSN skolen/JGVK
derfor supplerende undervisning til de svageste
elever på VSN skolen og dem der går på regerings-
skole og bor i nærheden af JGVK for at forhindre
dem i forlade skolen for tidigt. JGVK har engageret
sine egne og et par andre lærere, som har en mere
ansvarlig indstilling end de professionelle manu-
duktører.
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Coaching centre 2017

Klasser Drenge Piger Total elever

V 6 5 11

VI 5 5 10

VII 9 2 11

VIII 8 4 12

IX 5 4 9

X 4 1 5

Tot 37 21 58

VSN skolebørn underholder gæsterne med dans

VSN og andre skolebørn får supplerende undvervisning 



Der er 5 lærere (3 af dem underviser på VSN sko-
len). De underviser 56 børn (35 drenge, 21 piger)
mellem 5. og 10. klasse, hvilket er et fald på ca.
10% ift sidste år. De får undervisning 4 gange om
ugen kl 18-21 i matematik, naturvidenskab, biolo-
gi, engelsk, historie og geografi. For at gøre dette
bæredygtigt har man indført brugerbetaling på INR
60-80 pr. elev/md, hvilket er svært. I øjeblikket er
ca. 50 elever fra VSN, Der er ingen tvivl om at dette
er af stor nytte, da disse børn ellers for længst ville
være endt som drop outs. Hvis vi kunne øge antal-
let af lærere og tidsrummet, så vil man kunne til-
byde det til endnu flere elever, som behøver det.

4. Uddannelsesforsikrings- og miljøprogram for 

fattige elever: 

Fattigdom og sociale problemer, såsom forældre-
nes kapacitetssvaghed, dårlig undervisning i skoler-
ne, attraktionerne fra den moderne verden er hyp-
pige årsager til at eleverne slutter deres skolegang
før tid eller ikke kommer videre. Selv om undervis-
ningen i regeringsskolerne er gratis, så koster det:
skolegebyr, lærebøger, uniform oa. Det betyder
frafald fra skolen især i bestemte perioder feks når
eleverne afslutter grundskolen (4. klasse) og skal til

folkeskolen. For at modvirke dette har JGVK startet
et innovativt program med indførelse af et uddan-
nelsesforsikringssystem, der består dels i opspar-
ing, dels i involvering i forskellige aktiviteter. Det
drejer sig om miljøbeskyttelse, bevaring af dyreli-
vet, hvordan man sparer på vandet, men også se-
ancer, hvor man samler børnene og taler med dem
om ansvarlighed, solidaritet og socialt engagement
og hvad det betyder for samfundet. Eleverne spar-
er INR 10 op/md, et tilsvarende beløb betales af
JGVK, således at de i økonomiske krisetider vil kun-
ne bruge disse penge til fastholde deres uddannel-
se. Derud over håber vi at en en styrkelse af deres
personlighed gennem de andre emner kan være
medvirkende til at børnene ikke forlader skolen.
Hvilke skoler, der deltager og deres opsparing i
2017, er vist i tabellen nedenunder. Andre aktivite-
ter som er gennemført i tilknytning til projektet er
følgende:

• Skolebørnenes deltagelse i teater konkurrencer 

• Deltagelse i en regerings bevidstgørelses lejr 
omkring mangfoldigheden af dyr og planter med 
udarbejdelse af liste over lokale planter og dyr 
med deltagelse af 10,000 børn.
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Sl Skolens navn Antal

drenge

Antal

piger

Total 

elever

Elevernes

opsparing INR 

JGVK 

INR

Sum total 

INR 

1. Vivekananda Shiksha Niketan 19 15 34 3.864 2.976 6.908

2. Sundarban Adarsha Vidya 37 58 95 14.580 11.400 26.170

3. Masjidbati Parbati High School 23 35 58 6.960 5.720 12.796

4. Nafargunj Baidyanath Vidyapith 50 66 116 15.048 15.912 31.192

5. Ranigarh Jyotishpur High 31 47 78 10.980 6.300 17.436

6. Kalidanga High School 13 125 138 18.372 16.608 35.256

I alt 173 346 519 69.804 58.916 129.758

Statistik over JGVKs uddannelses forsikringsprogram for 2017

Manuduktion af VSN skoleelever  ved HTAS uddannelses prog

Forberedelse til bevidstgørelses optog ved VSN skolen 



• Fejring af international livsdiversitetsdag på 
rally cykel til Jharkhali med 500 elever. 

• Udbetaling af penge til elever som har afsluttet 
10. klasse skoleuddannelse. 

• Bevidstheds workshop omkring klimaændring 
og dettes konsekvenser. 

• 100 elever fra Joytishpur og Sunderban high 
school fik frugttræer til at plante dem hjemme.

Som konsekvens af disse aktiviteter har eleverne
fået en øget bevidsthed omkring miljø. De har fået
et personligt forhold - at det er noget de skal bes-
kytte, for at vi kan overleve. Yderligere har elever-
ne fået en øget social bevidsthed omkring at have
et god helbred, bl a at bryllup for unge under 18 år
er ulovligt. Som konsekvens er børneægteskaber
blandt deltagere i projektet noget de modsætter
sig. Eleverne har dyrket frugtplanter og uddelt i
landsbyerne for at få en bedre økonomi og et bed-
re miljø. Eleverne har også lært at skrive teater-
stykker omkring disse emner. Alt i alt har det med-
ført et fald i dropouts på disse seks skoler.

5. Computeruddannelse ved JGVK:

Uddannelse i brug af computer er blevet et af de
vigtigste fag for børn og unge og er også et krav for
at få et job. Næsten ingen regeringsskoler tilbyder
denne undervisning. Dem der har råd lærer com-
puterbrug mod betaling. Da formålet disse steder
er at tjene penge og man derfor engagerer dårlige
undervisere, lærer børnene meget lidt og står
fortsat i den samme situation.

Lige fra starten har VSN holdt undervisning i com-
puter for VSN elever samt børn og unge udefra.
Derfor er VSN den eneste skole i omegnen som
tilbyder eleverne denne undervisning. Man tilbyder
også ikke-VSN elever computer uddannelsesmulig-
heder mod betaling. Men da man ikke kan give re-
geringsstemplet certifikat, er interessen udefra be-
grænset. Foreløbig underviser man VSN eleverne
omkring basal computerbrug og DTP arbejdet. Man
arbejder for at få nogle bedre undervisere. Hvilket
er et problem i Sunderbans, da VSN hovedsageligt
forsøger at bruge lokal arbejdskraft. Der arbejdes
også på at få en regerings tilladelse til at udstede
certifikat til eleverne, som er en stor attraktion i
lokal området.

. 

6. Social bevidsthed hos børnene gennem Sabuj

Sathi (SS) programmet:

Uddannelse i Indien går kun ud på boglig lærdom
af børn og unge. Men personlig udvikling er også
en vigtig del af lærdom. Dette program handler om
personlig udvikling som må betragtes som grund-
læggende for samfundsudviklingen. Ideen går ud
på at nationen skal opbygges gennem bevidsthed
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Sundhedscheck ved en regeringsskole i udd. Forsikrings prog

VSN elever  får undervisning i computerbrug

år IV V VI VII VIII IX X

2017 27 23 20 24 27 23 08 VSN elever  deltager i danseundervisning ved SS programmet

Antal elever der har fået computer undervisning ved VSN



om landets filosofi og høj moral blandt ungdom-
men. Den er grundlagt af en Bengalsk videnskabs-
mand Meghnath Saha ca 1960. JGVK praktiserer
det i virkeligheden med lokale børn for at skabe so-
cial bevidsthed, fællesskab, samarbejde, lighed o.l.,
som Indien mangler. Der er et stort behov for at
styrke landet gennem styrkelse af børnene ved at
indvie dem i de indiske kulturelle værdier for at
bremse den nuværende onde udvikling med stigen-
de økonomisk ulighed, ønske om materielt rigt liv
med kriminalitet o.l. til følge. JGVK bruger megen
tid på at styrke etiske og sociale værdier hos bør-
nene i VSN. I SS programmet mødes 57 børn (27 pi-
ger og 30 drenge) 1-2 gange om ugen til fællesøv-
elser, som begynder med sang, herefter diskussion
og socalt samvær. Derudover får børnene undervis-
ning i sang, dans, teater, fysisk træning o.l. Ud over
dette er børnene også involveret i miljø demons-
tration, træplantning, o.l. aktiviteter. Børnene har i
år deltaget i 7 forskellige højtider hvor de har un-
derholdt med dans, sang, recitaiton o.l. Som resul-
tatet ser man at et øget antal af børn får et stærke-
re personligt fundament. Vi ønsker at udbrede det i
området.

7. Erhvervsuddannelse for de dropouts:

Projektet prøver at forbedre livsgrundlaget for
unge mænd og kvinder i Sunderbans ved at øge de-
res kapacitet og praktiske viden omkring forskellige

håndværk. Som nævnt er frafald fra skolerne stor
og denne manglende kapacitet blandt unge er år-
sagen til stor arbejdsløshed med fattigdom til følge.
Erhversuddannelsesordningen tilbyder forskellige
kurser af kortere (3-7 dage) og længere (6 måne-
der) varighed. 4 kurser blev holdt for eleverne om-
kring reparation af mobiltelefon, maskinbroderi, sy-
ning og design af tøj, opsætning af el-ledninger,
computer, snedkerarbejde, integreret farming, køk-
kenhaver, dyrkning af champignon, husdyrhold, fis-
keri, dyrefoder mm. Det er planen at udvikle og ud-
vide dette til noget større og en færdig uddannelse,
som eleverne kan leve af.
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Kort kursus i mobiltelefon for unge arbejdsløse og dropouts

Fattige kvinder får syundervisning ifm erhvervsuddannelse

Børnene samlet omkring SS aktiviteter ledet af Salil Dey

Lang tids kursus (6 måneders varighed) 2017

Kurus navn elever 
Mobil reparation 18
Syning og tøj design 22
Electric warring 10
Basic Computer 09
Total 59



Projekter med IGF-DK midler: Landbrug 

I Sunderban delta området spiller miljøet en vigtig
rolle pga de følsomme økologiske forhold med sit
dyr-, fiske- og planteliv. Derfor lægger IGF-danmark
stor vægt på miljøbeskyttelse. Da landbrug er det
vigtigste erhverv for de fattige bønder og samtidig
en stor forureningskilde, skal man være opmærk-
som på dette. Landmændenes forsøg på at øge

produktionen med moderne landbrugsmetoder
(uden at kende teknikken) har medført stor udpin-
ning af jorden, øgede udgifter, faldende produk-
tion, øget fattigdom og til sidst udvandring af
mændene i søgen efter føde. Det har også medført
store ska-der på det lokale følsomme miljø med
fald i plan-ternes mangfoldighed, mistede dyre fis-
kearter og øget insektplage. Pga øget anvendelse

af grundvandet til overrislin0g, som højtydende
landbrugsmetoder kræver, er vandspejlet faldet
drastisk og har medført stor mangel på drikkevand
og stigende saltholdighed i jorden. Hermed har
landmændene mistet deres traditionelle dyrknings
metoder. Alle disse hændelser har ført til at land-
mændene er

blevet fattigere og husdyrene svagere pga. mangel
på foder og pasning. Dette har som nævnt ført til at
et stort antal af landmænd rejser langt væk for at
tjene penge og efterlader familien alene, til stor
skade for dem og samfundet. For at forhindre dette
har IGF-Danmark i flere år arbejdet med indførelse
af organisk landbrug. Organisk landbrug er bære-
dygtigt og i længden vil det være lige så produktivt
som ikke organisk landbrug og vil genskabe det lo-
kale miljø. I et fattigt og svag samfund tager det tid
at få dette til at slå i gennem. Vi fortsætter derfor
med de små midler vi har for støtte så vigtigt et
område. Det sker gennem organisering af land-
mændene, kapacitetsopbygning, hjælp til land-
mændene med at dyrke organisk med opsyn og
demonstrationer på demonstrationsfarmen.

Landbrugsprojektet med SUG støttet af CISU er 
integreret i disse IGF støttede aktiviteter.

Aktiviteter hos landmændene omkring Landbrug:

Målsætning er: (1) bedre landbrug gennem kapa-
citetsopbygning, (2) anvendelse af denne gennem
organisk landbrug, (3) øget næring og økonomi til
landmændene. Strategien er at man arbejder med
et antal udvalgte af familier i 6 landbyer. Ifm pro-
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Nimai uddeler små planter til fattige landmænd i Sunderbans

Forsøg med ny dyrkningsmetode ”floating garden” hos JGVK

Uddeling af frugttæer til landmændene hos JGVK

Fagkyndige fra JGVK holder møde i landsbyer med landmænd  



dyrket 40 citron træer på 400 kvm hver med støtte
fra JGVK. Det første år har man ikke plukket frug-
terne, i år er der kommet fine frugter og de regner
med at få en god fortjeneste da udgifter til frugt-
træerne er små og efterspørgslen stor.

Monoranjan Mondol fra landsbyen Hironmoypur
har dyrket guava på ca. 480 kvm jord. Han har fået
støtte med planter og træning fra JGVK. Første år
kom der lidt , men han høstede dem ikke. I år er
der kommet mange frugter og landmanden regner
med at tjene INR 5000. Efterfølgende vil han for-

søge at udvide arealet med 300 kvm og høste flere
gange om året; således at indtægten vil stige til INR
20.000 - en fordobling. Vi tænker at bruge disse
landmænd som eksempler over for andre til inspi-
ration og opmuntring. Der er generelt begyndt at
komme en øget produktion, som er opmuntrende.
Der er flere landmænd fra omegnen, der er be-
gyndt at vise interesse for at deltage.
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projektet har man afholdt en kapacitetsopbygnings
session omkring havebrug for 30 familier. Derefter
holdt Nimai Bhandari, JGVKs landbrugskyndige, en
workshop med 56 SHG medlemmer i Jharkhali om-
kring landbrugets problemer og mulige løsninger,
dyrkning af eksotiske afgrøder og her var reger-
ingsfolk til stede. I demonstrationsfarmen har 18
elever fra VSN skolen fået træning omkring orga-
nisk landbrug. I Sardar landsbyen i Jharkhali har
Nimai Bhandari holdt en kapacitetsopbygningsses-
sion med 23 SHG medlemmer omkring dyrknings-
metoder med effektiv udnyttelse af vandet. I Kali-
daspur landsbyen har man gennemført fællesdyrk-
ning med 3 grupper omkring ris, chilli, nødder,
vandmelon og agurk på ca. 2 ha jord. Man har ud-
delt mango, citron, guava, bær, lichi frugttræer til
27 landmænd.

Resultater: Flere landmænd har dyrket eksotiske
afgrøder på deres jord og de er begyndt at dække
jorden med hø for at forhindre vandfordampning
og fange insekter med fælder i stedet for at bruge
giftstoffer. Landmændene er begyndt at udveksle
erfaringer, som er et vigtigt led i udviklingen. Der er
flere opmuntrende resultater som er sket pga pro-
jektet. I Jharkhali har fru Suchitra Bachar dyrket
majs med støtte fra JGVK. Pga manglende efter-
spørgsel kunne hun ikke sælge dem, i stedet brugte
hun det til fiskefoder og fik et godt udbytte af rejer
i sin dam. Næste år vil hun dyrke majs igen, hvor
hun dog vil tage forholdsregler overfor papagøjer-
ne, som har ødelagt en del majs. I Hironmoypur,
har tre kvinder Prabhabati Mondol, Probhabati Bis-
was og Madhabi Biswas dyrket sennep med støtte
fra JGVK og har fået hhv fået 60, 50 og 70 kg senep,
som har givet 15-18 kg olie, som de er meget glade
for. I Bottale landsby i Masjidbati Panchayat har
Viswadeb Mondol og Nonigopal Mondol

VSN skolebørn får praktik undervisning i landbrug ved farmen

Model farmer Madhai Mondol viser sin landbrugsproduktion

Suchitra foran sin majsmark i Jharkhali i Sunderbans



Demonstrationsfarmen:

På Demonstrationsfarmen er der livlig aktivitet, så-
som 1) gravning af kanaler til opsamling af regn-
vand for at dyrke grøntsager som agurk, bitter-
agurk o.l, 2) dyrkning af bønner på 400 kvm og bul-
let chilli på ca. 340 kvm, 3) dyrkning af sukkerroer,
4) dyrkning af 200 chilli planter i sække og 4) nye
afgrøder som salathovder, pokchoi, broccoli, cham-

pignon, moringa og tomat. Man har dyrket dem
efter organiske metoder, som har givet virkelig go-
de resultater både mht insektsplage og udbytte.
Som udbytte har man fået 400 kg hvidkål og rødkål,
136 kg peberfrugt, 123 kg glaskål, 60 kg bitter
agurk, 280 kg slange bønne, 215 kg chilli, 1000 stk

rødbeder, 11 kg koriander blade og 80kg aubergi-
ne. Alt er dyrket organisk og vil på sigt have større
økonomisk værdi. Der er håb om, at man med dis-
se aktiviteter og indtægter arbejder sig hen imod
en bæredygtig udvikling. Som noget nyt er man be-
gyndt at dyrke moringa og andre grøntsager med
moderne udstyr feks i drivhus og med ”drip irriga-
tion”, men det har længere udsigt før det er fuldt
etableret.

En vigtig aktivitet på demonstraitonfarmen er pro-
duktion af kimplanter under kontrolerede forhold,
så de kan dyrkes effektivt i gunstige tider. Man øns-
ker også at uddele nogle af dem til landmændene i
omegnen. Man arbejder også at lære landmænde-
ne selv af producere kimplanter dels til eget brug
dels til videresalg.

Husdyrholdprojekt:

Dette er også et meget vigtig område som sætter
udvikling i gang hos de fattige familier og beskytter
miljøet. I starten støttede Danida projektet, som
oprettede husdyrhold i Sunderbans på et videnska-
beligt grundlag med bedre pasning, balanceret fo-
der, rent drikkevand og vaccination og som viste sig
at være uhyre effektivt. Uden Danidas støtte forsø-
ger IGF-DK med egne bidrag at opretholde aktivite-
terne i det omfang det er muligt.

De folk, som Charlotte Vesterlund Pedersen fra FNV
har trænet, er stadig aktive i forskellige sammen-
hæng. Udvikling af demonstrationsfarmen og øget
indtægt fra den, skal ses i sammenhæng med hus-
dyrhold. Brugerne er udvalgt gennem de mange
SHGer og landsbykommiteer.
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Dyrkning af moringa træer ved JGVKs demonstrationsfarm

Tomat produktion på demonstrationsfarmen ved JGVK

Tarapada fodrer ællinger på  JGVKs demonstrationsfarm

Bitteragurk planter til uddeling blandt landmændene ved JGVK



Følgende  aktiviteter har fundet sted:

• 102 kvinder fra 17 landsbykommitter har hver 
fået 10 kyllinger. 

• Man har givet træning omkring hønsehold til 30 
kvinder fra 3 landsby panchayats. 

• Ultimo 2017 har projektet uddelt 1500 banaraj 
kyllinger til 300 kvinder fra 4 landsbyer

• På demonstrationsfarmen har man opdrættet 970
coriler kyllinger. Af disse har man uddelt 500 til
brugerne, og fra de resterende har man fået 925
kg kød. 212kg er gået til kosteleverne, resten er
blevet solgt på markedet.

• For produktion af æg har man holdt 30 RIR 
høns, som har givet 3259 æg.1694 har man 
solgt til brugerne for at udruge, resten har 
kosteleverne spist.

• 20 ænder har lagt 360 æg, 

• På farmen man har 7 svin, som har fået 13 ung-
er, som blev solgt til 7 opdrættere for INR 8090. 3 
voksne svin blev solgt til INR 11.000. 

Med ovennævnte aktiviteter er der kommet stør-
re interesse blandt brugerne i området. 

Der er kommet større forbrug af vacciner,  som er   
blevet uddelt af regeringsfolk. 

Antallet af hønsefarme stiger hurtigt.  Folk hen-
vender sig til JGVK for at få højtydende race dyr.  

Fiskeriprojekt: 

Det overordnede formål med projektet er at øge
produktion af fisk hos befolkningen i Sunderbans,
således at de får adgang til mere mad og dermed
et bedre helbred, en bedre økonomi samtidig med
at man beskytter miljøet. De specifikke målsætnin-
ger er:

1. Kapacitetsopbygning af landmændene. 

2. Forsyning af kvalitets fiskelarver fra JGVKs
klækkeri og udbygning af dette.

3. Bevarelse af lokale fiskearter

Projektområdet dækker 6 Panchayat områder:
Joytishpur, Nafarganj, Bharatgarh, Masjidbati,
Jharkhali og Chotto mollakhali. Strategien
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Kyllinger uddeles til SHG medlemmer fra landburgsprojektet

Dilip træner brugerne omkring husdyrhold

Nimai og Dilip giver indsprøjtning til fisk for at stimulere  
dem til at gyde

En  bruger som har modtaget kyllinger fra projeket



var, at man lavede fortalervirksomhed på de regel-
mæssige møder blandt medlemmer af SHG’er og
VC’er, som JGVK har dannet over mange år. Ud ov-
er det giver man træning til brugerne omkring fiske
opdræt og forsyner dem med kvalitets larver. Til et
effektivt fiskeopdræt kræves kvalitets fiskelarver,
hvorfra man avler fisk op 2 års alderen og en ca.
vægt på 3 kg. Til fiskeopdræt i deres egne damme
har landmændene tidligere købt importerede fiske-
larver fra klækkerier, hvor man ikke overholder no-
gen regler og avler på hvad som helst. Udbyttet fra
disse larver er ringe. Derfor arbejder JGVK på at
producere kvalitetslarver på sit eget center, såle-
des at transportvejen for larverne også bliver min-
dre. Der er kommet stigende efterspøgsel efter dis-
se, men det kræver øget kapacitet på JGVKs, hvilket
er problem pga manglende kapital.

Ad 1: Man har afholdt 15 træning sessioner 6 fors-
kellige steder med deltagelse af 386 personer, se
tabel nedenunder. Ud over træningssæsioner har
projektansatte besøgt bøndernes damme, påpeget
problemer og anvist løsninger. Det drejede sig om
klargøring af dammene før udsætning af fisk, efter-
følgende pasning af fisk og damme samt fodring.

Ad 2:

• Over ca 3 måneder fra marts til juli har man hos
JGVK produceret 390 skåle fiskelarver (hver skål
indeholder ca. 80 g eller 20.000 fiskelarver). Af
disse har man solgt 149 skåle til landmænd, som
skulle opdrætte disse til større for at kunne vide-
re sælge til andre brugere. 241 skåle har man
udsat i 8 af JGVKs damme.

• Indenfor ca. 3 uger er disse larver blevet til 3-4
cm lang fingerlings. 125 landmænd købte
mellem 3-100 kg af disse, i alt 569 kg.

• Desuden har man opdrættet fisk i JGVKs 15
damme og solgte 385 kg fisk til markedet og
forsynet JGVK til eget brug med 625 kg fisk.

• Til produktion af disse fisk har man opbevaret
200 kg avlsfisk i JGVKs damme.

• For at sikre fortsat drift af rugeriet har Robert
Johannesen og hans elever skiftet hele vand-
rørsystemet, som var temmelig rustent, til stor
glæde for alle.

Ad 3.

• Man er begyndt at producere larver af truede
lokale fiskearter som koi og magur, men dette er
lidt kompliceret. Da JGVK ikke råder over den
nødvendige kapacitet går processen langsomt.
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Fiskefangst fra JGVKs fiskedamme - børnene kigger på

Lang tids kursus (6 måneders varighed) 2016

sted Træning Deltager Emner

Joytishpur 4 98 Larver og dyrkningsmetode 

for rejer og pabda fisk

Nafarganj 3 82 Dyrkning af larver og 

fiskeyngel

Bharatgarh 1 29 Eksotiske fisk og deres 

dyrkningsmetode

Jharkhali 1 37 Eksotiske fisk og larver 

dyrkningsmetode

Masjidbati 3 78 Eksotiske fisk og larver 

dyrkningsmetode

Chottomoll

akhali

3 62 Eksotiske fisk og larver 

dyrkningsmetode

Total 15 386

Landmænd og mellemhandler henter fiskelarver  på klækkeriet



• I samarbejde med Jadavpur Universitet, Kolkata
er man begyndt at producere tang i en dam til 
fiskefoder. Det er meningen at masseproducere 
og forsyne de omkringliggende brugere.  

• JGVK har samlet truede fiskearter i en dam, 
hvorfra produktion af larver kan finde sted. 

Resultater:

• Der er kommet en øget bevidsthed og interesse 
for at opdrætte fisk efter videnskabelige meto-
der hos landmændene med bedre fodringsprak-
sis oa.

• Brugerne har fået øget produktion af fisk fra 
deres egne damme. 

• Der er også kommet en øget interesse for at få 
kvalitets larver fra JGVK fiskeklækkeri. 

• JGVK har planer om at gøre hele fiskeproduktion  
organisk. 

Mikrokreditprojekt:
Mikrokredit er et af de vigtigste udviklingsværktøj-
er IGF-DK/JGVK har opbygget i Sunderbans. Det be-
gyndte i det små, men efterfølgende tog processen
fart og omfatter nu flere tusinde. Det var mening-
en, at det skulle sprede sig for at skabe et stærkt
civilsamfundsfundament for udvikling. Ønsket gik
ikke helt i opfyldelse, dels intervenerede den vest-
bengalske regering ved at starte et ministerium for
SHG’er, hvor den lovede disse mas-ser af fordele,
dels var JGVK medarbejderne ikke stærke nok til
holde styr på de organiserede SHG’-erne. Den Vest-
bengalske regerings formål var at høste politiske
fordele på noget som så lovende ud ved at give

masser af løfter. Den Vest bengalske regering har
ikke mange penge ej heller har den noget tæt for-
hold til befolkningen. Alle disse regeringsløfter om
let profit tiltrak selvfølgelig SHG medlemmerne,
men da dette ikke blev opfyldt mistede de tillid til
regeringen og ønskede igen at tilslutte sig JGVK.
Dette er ikke en let opgave, da det kræver kræfter
og penge at genskabe det tabte, hvilket vi ikke har
lige i øjeblikket. Kapacitets svaghed er et varemær-
ker i landdistrikterne, således at man nemt kan
påvirke befolkningen og få dem på afveje. Gennem
kapacitetsopbygning og forbedring af forholdene
kan man søge at mindske dette.

SHGernes opsparede penge bruges indbyrdes blan-
dt medlemmerne som mikrokredit til at forbedre
deres økonomi. I dette system låner SHG gruppen
deres egne penge ud til medlemmerne til bestemte
formål og lånerne tilbagebetaler med 24% rente/år.
Nogle SHG’er har opsparet flere penge end de selv
kan bruge, mens andre SHGer har behov for flere
penge. Her støtter JGVK så SHGerne i at effektivise-
re systemet ved at låne til hinanden gennem lands-
bykomiteerne, med renteindtægter til glæde for al-
le. Dette mikrokreditsystem har næsten ingen ad-
ministrationsomkostninger og man låner kun min-
dre beløb over korte perioder.

I år havde JGVK 1582 SHG’er under sig med 18.658
medlemmer i 4 blocks og 11 landsby panchayats.
SHG’erne har tilsammen opsparet kr. 5.151.009, og
har udlånt fra dette beløb 9492 gange (6-7 gange
per SHG) til et samlet beløb på kr. 6.644.400, der
har indtjent en rente på kr. 132.888, hvilket giver kr.
84 pr. SHG. Derudover har JGVK 30 landsby kom-
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Avl af lokal truede fiskearter Koi ved JGVK rugeri

SHG medlemmerne holder deres møder vedr mikrokredit



mitteer under sig, som holder 1-2 møder om må-
neden. Disse VC’er har opsparet kr. 32.460, som er
lånt ud blandt 113 medlemmer for et beløb på kr.
45.200 med indtjening af renter på kr. 904, dvs i
snit pr. VC kr. 30/år. Som noget nyt har man organi-
seret 13 farmergrupper, som i løbet af et halvt år
opsparede 6.600 kr, men de er ikke begyndt at låne
pengene ud endnu.

Den tidligere skabte Revolving fund fra Danida pro-
jektet, har JGVK stadig opretholdt. Fra denne har
man lånt kr. 44.600 til 18 SHG medlemmer. JGVK
havde kr. 135.775 tilgode hos indlånerne fra sidste
år. I år har de tilbagebetalt kr. 35.910, og der mang-
ler kr. 144.465, de har betalt service udgift på kr.
505. Tilbagebetalings rate i år er 26%. Oprindelig
var der kr. 138.047 på kontoen, men da en hel del
folk ikke har betalt i lang tid og nogen er flyttet, ser
billedet lidt skævt ud. Man forsøger at få de ikke
betalte lån tilbage - lånerne bruger Aiala (oversvø-
mmelsen i 2009) som påskud til at undgå at betale.

Med denne brugerbaserede mikrokreditmodel i
Sunderbans er man kommet langt med en udvik-
ling som er bæredygtig. Som udløber af denne pro-
ces er der opstået mange mindre entreprenør akti-
viteter i området med behov for større lån over
længere tid. Her støtter JGVK brugerne med at låne
pengene fra bankerne med JGVK som garant for lå-
nene. Manglende troværdighed, gensidig mistillid
pga fattigdom gør, at der er meget lidt bevægelse
omkring den eksisterende kapital. Her ønsker IGF-
Danmark og JGVK at gøre en mere effektiv indsats
for at accelerere udviklingen hos brugerne med af-
sæt i det fundament, der er skabt SHG’er og VC’er.

En god historie :

I landsbyen Radharanipur (under Basanti block, Jo-
ytishpur Grampanchayat) bor Jharna Mondol sam-
men med sin mand Debashish Mondol. De har kun
400 kvm jord hvor de har bygget deres hus, ellers
ejer de ikke noget. I denne situation havde de store
økonomiske problemer - alle udgifterne og ingen
indtægt fra manden. Fru Mondol tilsluttede hun sig
derfor SelvHjælps Gruppen ”Ma Durga”, hvor hun
opsparede små beløb hver måned og klarerede da-
gen og vejen med stort besvær. Hun var flittig og
ihærdig og tilsluttede sig en village committee un-
der JGVK og blev leder af den. Som tak for hendes
indsats gav JGVK familien en ko i 2011. Koen fik
kalve de følgende år og ved at sælge mælk fik de
det økonomisk lidt bedre. Da de solgte nogle af
køerne, fik familien råd til at købe en rick-shawvan,
som hendes mand kørte og derved begyndte at
tjene penge. Efterfølgende fik hun træning omkring
husdyrhold og begyndte at holde høns.

Herved bedredes deres mad situation betydeligt og
de kunne tjene endnu flere penge. Pga hendes ind-
sats anbefalede hendes village committe at JGVK
støttede hende med kr. 1500 til udbedring af deres
hus. Hun fik træning hos JGVK vedr fiskeopdræt og
udsatte kvalitets fiskelarver fra JGVK i sin dam og
fik øget produktionen, hvorefter økonomien blev
endnu bedre og der nu var endnu mere mad til fa-
milien. Nu har Jharna åbnet en te forretning foran
deres hus og tjener penge fra den. De har en dreng
på 15 som går i 10. klasse og en pige på 12 som går
i 6. klasse. Nu er der ikke længere økonomiske
problemer og familen har fået et godt liv.
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Jharna Mondol sammen med sin familie udenfor deres hus

SHG medlemmer henter  kyllinger som de har købt for deres 
opsparede penge hos JGVK



Fortsat aktiviteter ved tekstilprojektet : 

Selvom hjemmeindustriprojektet, støttet af CISU,
er afsluttet i 2015 fortsætter vi bestræbelserne
med egne midler for at holde liv i den igangsatte
proces. Vi håber, at der vil vise sig nye støttemulig-
heder, så aktiviteten kan bringes op til et bæredyg-
tigt niveau

Sammen med partneren har IGF-Danmark brugt ca.
10 år for at igangsætte projektet på græsrodsnive-
au. Selv om der er stor interesse for tekstilaktivite-
ter er udviklingen ikke kommet op på det ønskede
niveau således at den kan køre af sig selv. Det er
derfor nødvendigt med fortsat støtte, hvilket IGF-
Danmark gør, men på et lavt niveau pga mangel på
resourser.

Projektet har hidtil uddannet lidt over 1000 kvinder
alene i Sunderbans, yderligere ca. 1000 i Gazna i
North 24 Parganas og i Orissa. Det har tiltrukket et
stort antal forretningsfolk udefra, som betaler kvin-
derne for produktion af forskelligt tøj (feks saree,
bluser og skørter) med økonomisk forbedring for
tusindvis af familier til følge. Dette har ført til øget
interesse blandt kvinderne for at lære at sy. Da pro-
jektet er afsluttet bliver træningsaktiviteterne kørt

videre med brugerbetaling, hvilket har medført
fortsatte aktiviteter med nedsat tempo.

Birgit og Jettes deltagelse i dette projekt har haft
en afgørende betydning. De har gennem årene ud-
dannet ca. 60 masterlærere, som har skabt en ny
uddannelsestradition, hvor disse lærere giver deres
elever en meget bedre undervisning og træning ift
til de lokale. Pga kapacitetssvaghed har de opnåe-
de resultater desværre ikke kunnet videreud-vikle
sig til noget større og bæredygtigt, hvorfor fortsat
støtte er nødvendig. Men på baggrund af den skab-
te udvikling er vi optimistiske.

I år er der gennemført 3 træningssæssioner 3 for-
skellige steder udført af Birgit og Jettes elever. De
har uddannet 31 elever, som selv betalte udgifter-
ne for undervisning og maskiner. JGVK har søttet
ved at arrangere trænings facsiliteterne (normalt
på en lokal gård). Birgit og Jette besøgte JGVK ca. 1
måned, hvor de støttede JGVKs produktion på
værkstedet og etablering af varelageret, trænede
JGVKs udvalgte fagfolk i syning af nye produkter
som Yoga og vintertøj i jersey og strik til børn, nye
ideer til mønstre til tøj for piger og drenge syet på
nye overlok maskiner, samt ideer til brug af tøjres-
ter. For at øge indtægten har JGVK lavet en lille bu-
tik i New Market (en lille by tæt ved), hvor Jette og
Birgit hjalp med at fylde hylderne. Butikken åbne-
de efter at Birgit og Jette var rejst tilbage til Dan-
mark. Der er mindre tiltag fra den lokale regering i
retning af at søtte lokale indsatser som JGVKs,
men disse er meget svært tilgængelige og dermed
svære at udnytte. Vi håber på at kunne vise lidt
flere resultater, således at der kan komme mulig-
hed for mere støtte mod bæredygtighed.
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Jette giver træning til lokale elever  ved  JGVK sycentret . 

JGVKs tøjbutik i New Market åbnes 

Sytræning fortsætter i mindre omfang med egne bidrag



Byggeriprojekt med HTAS (Topsøe byg):

Udover skoleprojektet VSN, støtter HTAS uddan-
nelse for børn i udkants områderne, hvor uddan-
nelses mulighederne for børn er ektremt ringe.
Det drejer sig om 2 nonformal skoler (NFS), i Ber-
majur i San-deshkhali block, den anden er i Amla-
methi i Gosa-ba block, begge meget isolerede om-

råder med stor fattigdom. Den ene bygning i Ber-
majur på ca. 200 kv.m, er bygget færdig: stueeta-
gen er bygget af beton og 1. sal af bambus og mis-
cantus. Disse bygninger vil kunne bruges til andre
formål såsom træning, produktion, møder og op-
holdssted under oversvømmelser. I år blev den an-
den bygning ved Amlamethi bygget færdigt af
JGVK i samarbejde med en fransk arkitekt Laurent

Fournier, bosiddende i Kolkata, med speciale i
bambus. Bygningen har gjort undervisningen me-
get lettere og er en attraktion i lokal området. Er-
faringen med bygningen af skolen skal også bruges
til forbedring af lokale boliger, idet vi også ønsker
at bygge sunde boliger til de fattige familier, som
alle bor i slum lignende huse. Oprindeligt var pla-
nen at bygge 10 NFS bygninger. To bygninger er nu
færdig bygget og man skal forhandle med HTAS
om den videre skæbne for de øvrige bygninger.
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Derudover har HTAS bevilget to kostskole 
bygninger, et køkken og en spisesal for 100 
kostelever ved JGVK centret. Man ønskede at bygge 
disse med stråtag for at beskytte miljøet. Men pga
brandfaren har man besluttet kun  at bygge 
spisesalen med stråtag.  Byggeriarbejdet er 
kommet langt og man forventer at disse bliver 
taget i brug en gang næste år. 

Fortalervirksomhed i Danmark: 

Udover at sende årsberetning og andet materiale
til IGF-Danmark medlemmer og CISU, deltog IGF i
forskellige fortalervirksomheder. Det kan nævnes at
ligesom sidste år deltog IGF-DK i samarbejde med
Behli Gruppe Nepal i en bazar hos Flemming Top-
søe, hvor man solgte varer produceret af landsby-
kvinder i Sunderbans og silkevarer fra vævere i
Birbhum. Der kom over 100 gæster, som købte
varer for over 7.000 kr.

IGF deltog i november i en international workshop
arrangeret af Dansk Forum for Mikrofinans og CISU.
Her diskuterede man organisering og kapacitets

IGF-Danmarks aktive medlemmer holder møde i Odense

Eleverne foran nybygget skolebygning i Amlamethi

Kostelevbygning er ved at være færdigbygget ved JGVKs centre

Kristine Pors og eksperter ved mikrokredit workshop i Kbenhavn



opbygning af bønderne for at forbedre deres leve-
vilkår vha RIPAT modellen. Man udvekslede erfa-
ringer fra Afrika og Indien. IGF Danmark bidrog
med sine mangeårige erfaringer fra Sunderbans
omkring CISUs udviklings- model omkring proble-
mer med kapacitetsopbygning og fortalervirksom-
hed. Det er svært at tiltrække de fattige med for-
talervirksomhed, når deres maver er tomme. De
tænker kun på at fylde maven og først når den er
fyldt, så udvides aktivitetsem- nerne. Det har vi
oplevet med mange projekter i Indien. Derfor var
IGF-Danmark en varm fortaler for at man lægger
mere vægt på serviceydelser end tilfældet er. Det
vil gøre indsatsen mere effektiv.

IGF-DK søger fortsat kontakt med interesserede til
vores arbejde. Vi har fået flere aktive medlemmer,
men har behov for endnu flere, som er interessere-
de i at gøre en indsats – både i Danmark og i Indi-
en. Enhver indsats, stor som lille, er meget velkom-
men. Også passive medlemmer er vigtige, for at
kunne sikre den folkelige forankring. Men det bli-
ver sværere og sværere at fastholde medlemmer.

Vi har fået Ib Sejersen til at vartage medlemsplej-
en. IGF-DK har også revideret sin hjemmeside, sen-
der nyhedsbreve og rapporterer regelmæssigt hvil-
ket vi håber vil øge medlemstallet. Samarbejde
med forskellige institutioner og organisationer ud-
gør også en fortalervirksomhed. Gennem håndvær-
kergruppen får vi kontakt til flere mennesker og
organisationer inden for forskellige fag.

Fortalervirksomhed i Indien:

Gennem JGVks mangfoldige aktiviteter og tætte
kontakt til både civilsamfundet og regeringen for-
går der en livlig fortalervirksomhed i Indien. IGF-
Danmark og partneren har deltaget i adskillige
møder med forskellige regerings folk både hos
JGVK og på deres kontorer i Kolkata. Man kan
nævne års festivallen hos JGVK, hvor der deltog
flere tusinde kvinder og mænd fra lokal området
plus regerings folk, journalister, politikere,
indflydelsesrige folk og også danskere.

Deltagerne fik et indtryk af vores indsats og be-
tydningen for dette udkantsområde i Sundar-bans.
Også den støtte Danmark yder og dens betydning,
den støtte man har behov for fra lokal regering-
en, folk og institutioner. Mødet mellem alle disse
mennesker omkring de indsatser, der er gj-ort og
de resultater der er opnået, skabte indtryk på de
besøgende som en effektiv fortalervirksomhed. Et
vigtigt element i denne sammenhæng er dansker-
nes deltagelse og bidrag i forskelligt arbej-de på
praktisk niveau. Det har inspireret folk i Sundar-
bans. Pga dette har den lokale udviklings-minister
bevilget penge til forbedring af vejen for-bi JGVK,
som var i en elendig forfatning.
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Åbeningsceremoni ved årsfestival len  ved JGVK centret

Opførsel af taget med elefant græs af Niels og Jack fra IGF-DK

Lene beretter om IGF-DKs arbejde til arkitekt Jess og Niels



Tagtækker Niels Karlsson og Jack Jacobsen besøgte
Sunderbans og tækkede taget på NFS bygningen i
Amlamethi med elefantgræs. Mødet med området
var en øjenåbner for danskerne, da de så hvordan
de lokale fattige bønder lever på små jordlodder i
tæt forbindelse med naturen, sammenlignet med
det liv man lever i Danmark fjernt fra naturen. De
så den kulturelle styrke lokal samfundet i Amlaeme-
thi var i besiddelse af, men også den svaghed som

fastholder dem i fattigdommen. De kunne se dans-
kernes styrke og hvordan de kan støtte de lokale
bønder i Amlemethi til at få et bedre liv og dermed
en bedre verden gennem en sameksistens på lige
vilkår. Danskernes tagkonstruktion på de to bygnin-
ger med natur- og holdbart materiale, det æstetiske
aspekt og komforten under et sådant tag, er blevet
en attraktion hos lokal befolkningen. Tu-rister på vej
til til Sunderbans mangroveskov pas-serer forbi Am-
laemethi og spørger til huset. Det har bla medført
at en forretningsmand fra Birbhum ønsker at få tæk-
ket taget på sit hotel med miscantus af danskerne
og er parat til at betale udgifterne.

.

Den opførsel man kan opleve fra elever i Danmark
og de forhold håndværkerlærerne oplevede med
deres elever i Sunderbans, fik dem til at ønske
indførelse af lidt af de samme forhold i DK som
blandt eleverne i Sunderbans. Oplevelse af skole
disciplinen og børnenes respekt for lærerne i VSN
skolen ved JGVK mindede Birgitte og Adam Øiga-
ard fra HTAS om deres egen skolegang. Indførelse
af lidt af det samme ville nok gavne Danmark.
Mødet med de fattige børn og de forhold de
vokser op i og samtidigt oplevelsen af den rige
kultur de repræsenterer, har fået danskerne til at
ønske forbedring af børnenes forhold i Sundar-
bans og en bedre verden med kulturel udveksling
og diversitet.

Et vigtigt fortalervirksomhedsområde i Sunderban
er omkring miljøbesyttelse. Dette sker gennem
optog omkring bevarelse af fiske- og dyrearter,
plantning flere træer o lign. Desuden afstandta-
gen til vold mod kvinder, krav til regering om stør-

re opmærksom-hed i udkantsområder o.l. Hos
børnene laver man meget fortalervirksomhed om
kring det at have større livsmoral, høje ambitioner
efter indisk fi-losofi, social ansvarsbevidsthed o.l.
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Børn  fra en skole i Kolkata holder lejr hos JGVK 

VSN børn mediterer inde de begynder at få undervisning

Famile hytter med landbrug i deres bosteder og jordlog  

Biswajit, Ganesh og Shriprasad holder møde med en regerings-
mand i Kolkata for at fortælle hvem JGVK er og ønke om støtte



Indirekte forsøger vi at få regeringen til at opføre
sig mere troværdigt, da de fylder en meget lille
plads i befolkningen. IGF-Danmarks fortsatte enga-
gement i Sunderbans er højt værdsat, da befolknin-
gen altid har oplevet det modsatte fra myndighe-
der og forretningsfolk. Med sine akiviteter forsøger
IGF-Danmark også at brande Danmark i Indien og
vi har efterhånden gjort Danmark kendt hos mere
end en million mennesker. Der er behov for en
fortsat indsat for at vise en reel udvikling, som vil
give den største fortalervirksomhed.

Karsten Schleiss og Peder Lund mødtes med far-
mer grupper, regeringsmedlemmer og indflydelses-
rige folk, hvor man diskuterede vor udviklingsind-
sats. Alle udtrykte deres glæde over danskernes
involvering i udviklingen i Sunderbans og betydnin-
gen af det arbejde IGF-DK udfører. Der er ingen tvi-
vl om, at det skaber indtryk hos dem, men det er
svært at få noget konkret fra dem. Man benytter
alle lejligheder til at skabe opmærksomhed om-
kring bureaukrati, korruption mm, som alle erken-
der. Regeringsfolk er meget høflige og tilbyder de-
res støtte til vore bestræbelser, men det er mere
ord end handling. Sådan er forholdene hos reger-
ingsfolk i et land som har været et koloniland i flere
hundrede år.

De sidste år har regeringen forsøgt at udnytte JG-
VKs organisering af ca 1500 SHG’er og ca. 65 lands-
by kommitteer gennem et regeringsdefineret SHG’
system med navn SGSY med løfte om støtte mulig-
heder i form af subsidier, som har gjort stor skade
blandt kvinderne. Efter at have set resultatet har
regeringen fjernet alle støttemuligheder og pga det
tab kvinderne har lidt, er de begyndt igen at vise
interesse for JGVK og er parate til at tage ansvar for

deres handlinger. Dette er kendetegnet ved et
svag samfund, som man skal få ændret for at sikre
en udvikling på et bæredygtigt grundlag. I et kom-
pliceret sammenspil mellem regeringens forsøg
på at høste politisk gevinst hos befolknin-gen med
løfter og manipulationer, befolkningens skuffelse,
regeringens indirekte indrømmelse af sin svaghed
ved at søge samarbejde med NGOer, skaber
JGVKs mulighed for at få et samarbejde med re-
geringen.

Netværk i Danmark:
IGF Danmarks samarbejde med andre danske
NGO’er og firmaer med følgende aktiviteter.

Seniorer Uden Grænser (SUG) 

Samarbejdet med SUG fortsætter omkring igang-
sættelsen af et landbrugsprojekt som har den
allerstørste relevans for den lokale udvikling.
Karsten Sleisse og Peder Lund besøgte JGVK i år
for at igangsætte projektet, hvor IGF-DK fik vendt
mange aspekter omkring projektet og støttede
med sit lokale kendskab.

. 
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Peder og Karsten diskuterer projektstyring med Sisir hos JGVK 

Karsten Schieiss diskuter erprojektets implementering med 
Ganesh hos JGVK

SHG medlemmer diskuterer organisering og udvikling hos dem



Ulandsforeningen for Bæredygtig 

Udvikling, UBU

Samarbejdet med UBU fortsætter dels gennem
erfaringsudveksling i Danmark dels gennem støtte
til projektakviteter gennem opsyn og støtte til UBU
udsendinge af studerende fra DTU til Indien.

DTU: 

Samarbejdet fortsætter hovedsageligt gennem
DTU studerende som UBU sender til Indien, hvor
IGF-DK støtter dem med sit lokale kendskab. I 2017
har ca. 10 studerende besøgt projekter i Sunder-
bans som en del af deres eksamensopgaver. Deres
kapacitet spiller en stor rolle. Pga det tætte samar-
bejde mellem UBU og IGF-DK kommer der også
samarbejde med de DTU studerende, især når de
er i Indien. Man benytter også de studerende til
andre formål som f.eks i tilfælde af et maskinelt
problem benytter man en ingeniørstuderende med
relevant baggrund eller bruger dem til at lave ana-
lyse af et problem; belyse svage og stærke sider.
IGF-DK også hjælper dem med lokalt kendskab hvis
de har problemer.

DSV:

Samarbejde med DSV fortsætter gennem Niels
Nielsen. Man forsøger at bruge deres ekspertise
til forsendelse af varer med containere til Indien

Haldor Topsøe AS (HTAS) og familien 

Samarbejdet med HTAS og familien fortsætter.
Sisir Sengupta har med sin indtræden sat et mere
professionelt præg, både på regnskab og rappor-
tering; til HTAS store tilfredshed. Man har udvidet
samarbejdet gennem en bevilling af to kostskole
bygninger plus et køkken og en spisesal. Betydnin-
gen af uddannelsesprojektet i det fattige sam-
fund i Sunderbans har mødt stor forståelse både i
HTAS og hos Topsøe familiemedlemmer. At det er
en vanskelig opgave har HTAS også vist forståelse
for og støtter os fortsat. Det er en kæmpe hjælp
og nødvendig for at vi kan komme i mål med vore
bestæbelser.

Nye medlemmer

Vi har fået en del nye aktive medlemmer, som er
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Henrik og Preben fra UBU sammen med Lene og Ganesh

DTU piger på vej til at deltage i åbeningsceremoni af 
skolebygningen i Amlamethi. 

Arkitekt Jess Andersen, Niels og Jørgen fra IGF-DK holder 
møde med Topsøe familien i deres hjem

Niels taler med Torben om at blive IGF-DK medlem 



meget vigtig for IGF-Danmark. I 2017 har vi fået
4 nye håndværkerlærere som skal til Indien for
at deltage i IGF-Dk aktiviteterne omkring hånd-
værkeruddannelse og hjemmeindustri.

Carl ras:
Ifm samarbejdet med Flemming Topsøe og hans 
forbindelse til Carl ras får IGF-Dk en del værktøj 
Der er håb om at samarbejdet vil fortsætte i 
fremtiden.

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 samar-
bejde.

Fremtidige Aktiviteter 

Den procesbaserede indsats, som begyndte
for 18 år siden blandt de fattige familier på et
holistisk grundlag gennem organisering af
kvinderne i SHG’er og støtte dem i at løse de-
res daglige problemer, har medført en mang-
foldig udvikling, som indrager flere aktører
både i Danmark og Indien, hvilket vi håber vil
fortsætte og blive udvidet. I denne forbin-
delse er der behov for støtte fra vesten,
derfor håber man at vesten vil blive mere
udadvendt end det er tilfældet nu. En global
udvikling med større lighed i udviklingslande-
ne er i alles interesse.
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Carl Ras har doneret værktøj til IGF-DK  til undervisning i 
Sunderbans


