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LKP brugere byder IGF medlemmer velkommen i en te 
plantage i Kalchini, Nordbengalen.  

LKP støtter fattige daglejere i te plantager i Kalchini distrik-
tet i Nordbengalen 

Stamme pigerne byder IGF medlemmer velkommen med 
folkedans i en te plantage i Kalchini.   
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Til Medlemmerne 
Lige som året før blev 2008 et begivenhedsrigt år 
både i Indien og i Danmark. Den brugerbaserede 
indsats gennem de sidste 8 år i Sunderbans er ved 
at give en varig udvikling i lokalområdet. Med en 
stærk lokal forankring og aktiviteter omkring hus-
dyrhold, hjemmeindustri, fødevaresikkerhed, sund-
hed, uddannelse, rent drikkevand og sanitet o.l., er  
der, som en ny dimension opnået synergi mellem 
de forskellige sektorer. Med fortsat indsats forven-
ter vi at det vil slå mere i gennem de kommende år. 
 
 I den senere tid har der været diskussioner om 
ulandsbistanden fra Danmark på flere fronter. Hos 
PR og Danida er stramningen kommet dels gennem 
den nye civilsamfundsstrategi, som skal sikre bæ-
redygtighed for aktiviteterne i ulandene og dels 
gennem øget formalia for de danske NGOer. En 
vigtig del af IGF’s arbejde i Indien er at finde en 
brugbar løsningsmodel for bæredygtig udvikling, 
som kan repliceres andre steder. Derfor benytter 
IGF disse diskussioner i Danmark til at analysere 
sin egen indsats i Indien. IGFs strategi er ret enkel: 
vi ønsker en udvikling således at et samfund kan få 
opfyldt sine basale behov bestående af fødevare-
produktion, sundhed, uddannelse o.l. som er nød-
vendige for en minimum levestandard på et varigt 
grundlag. Disse indsatser gøres gennem brugerne i 
Indien, som er udgangspunktet for alle aktiviteter.  
 
I 2008 forlangte bevillingsgruppen at IGF skulle 
undergå en Kapacitetsundersøgelse (KU) og ind-
stillede behandlingen  af IGF ansøgninger. Delta-
gelse i denne KU har kostet IGF megen tid, men 
har også været en frugtbar og positiv proces speci-
elt for de aktive medlemmer/projektledere.  Den 
blev gennemført i løbet af november/december 
måned. I februar 2009 forelå anbefalingerne, som 
vil indgå i en konstruktiv revision af både vores in-
terne og externe strategi. Dette arbejde vil kræve 
en stor arbejdsindsats det næste års tid. 

  
Husdyrhold projektet afsluttes snart. IGF anmode-
de Danida om yderligere en fase for at færdiggøre 
nogle af de vigtige dele, herunder involvering af de 
fattigste af de fattige, som er en overordentlig van-
skelig, men en vigtig målsætning. Desværre med-
delte Danida at de nye retningslinier, gør at de kun 
kan samarbejde med store NGO’er IGF må derfor 
søge midler hos PR. Pga kapacitetsundersøgelse fik 
IGF ikke godkendt  fortsættelse af sundhedsprojek-
tet og hjemmeindustriprojektet blev sat på stand 
by, For at holde liv i det opbyggede fundament fra 
projekterne, måtte IGF bevilge penge til fortsættel-

se af aktiviteter i Sunderbans. Udover frivilligt 
arbejde, bruger IGF hovedsageligt sine admini-
strationspenge til at støtte aktiviteterne i Indien. 
Hvis IGF ikke gjorde dette, ville en kostbar ind-
sats for de fattige være gået tabt.  
 
Med godkendelse af den næste fase, igangsatte 
UBU et drikkevands- og sanitets projekt sam-
men med IGF, som har stor betydning for en va-
rig udvikling i området. Der kom 8 DTU stude-
rende til JGVK  som  led i deres uddannelse og 
bidrog også med deres ekspertise.  
 
Efter mere end et års tovtrækkeri fik fiskeri- pro-
jektet støtte fra en Amerikansk fond AwF med 
$10.000 og en medfinansiering fra IGF på ca. 
6.000 kroner. Opstart af produktionen af fiske-
larver hos partneren JGVK er en milepæl ifm 
den lokale udvikling. Dette har ikke alene skabt 
grundlag for øget fiskeproduktion hos brugerne i 
deres damme, men også indtægtskilde for et stort 
antal landmænd, som opdrættere af fiskelarver til 
videresalg.. Der er ikke kommet nogen varig 
løsning på financieringen af fiskeriaktiviteterne. 
Nanna Roos fra KVL gør  en  stor indsats vedr. 
mulighederne.  
 
 På grund af samarbejdsproblemer valgte Søren 
Jeppesen og Bodil Faber at forlade IGF.  Heref-
ter blev Mita udpeget som projektadministrator 
for FS3 projektet, og Ganesh for IUK, projekter 
vi udfører med vores anden samarbejdspartner 
LKP. Der arbejdes på at opnå et tæt samarbejde 
mellem LKP og JGVK, hvilket udgør et meget 
vigtigt led i civilsamfundsstrategien. 
 
Mette indledte sit landbrugsprojekt baseret på 
organiske metoder, hvilket er et vigtigt element 
for at sikre en bæredygtig udvikling i området. 
Eksperter fra forskellige dele af verden blev in-
volveret, samt fra LKP med landbrugsekspertise 
i lokalområdet. Konsekvensen af globalisering 
herunder monopolproduktion og salg af frø fra 
det amerikanske firma Monsento er en stor hin-
dring for udvikling, hvorfor man er i gang med 
at oprette frøbanker i landsbyerne for at gøre 
landbruget mere økonomisk.     

 
 Hjemme i Danmark varetager Bente medlems-
plejen fortrinligt og medlemstallet er moderat 
stigende. Til trods for sine engagementer i Afri-
ka og Danmark, yder Ulla en stor indsats ved bl 
a at sikre orden i IGF regnskaberne. Ligeledes, 
yder Kathrine, Mita, Lene, Inga, Charlotte, Met-
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Regnskab:      2008 
IGF indtægt fra kontingenter/donationer m.v.         346.911 
Drifts udgifter bl.a. til kurser, fagbøger, transport, administration         (23.484)
udgifter til IGF projekter         (254.875)
Årets overskud til disposition          68.551 
   
Egenkapital ultimo 2008         324.801 
Danida/PR tilskud udbetalt til projekter i 2008    
Husdyrhold (fase-3)   736.000
Fødevaresikkerhed ( fase 3 )   1.350.000
Information, uddannelse og kommunikation fase 2   500.000
Organisk landbrugs projekt   300.000

 

te og Marianne en stor indsats for IGF i deres i for-
vejen travle hverdag.  
 

Mht. fortalervirksomhed fortsætter IGF samarbej-
det bl.a. med Nordea i Svendborg, DFDS i Odense, 
revisionsfirma Deloitte i Svendborg, KVL, DTU, 
Seniorer uden grænser, Lions klub samt Tematisk 
Forum.   
 

Flere års målrettet indsats fra IGF for de fattige i 
Indien er nu endelig  begyndt at give sig udslag i 
en dynamisk proces med øget deltagelse fra bru-
gerne og partnere. Det er vigtigt at følge dette op 
med støtte. Som konsekvens af det ovennævnte, er  
 
 
 

 

 der et stigende arbejdspres og det er nødvendigt 
med flere aktive medlemmer så arbejdet bliver 
mere sjovt og effektivt. Med de vanskelige vilkår 
ulandene leve under, bør man, som global og 
privilegeret borger i Danmark, føle sig forpligti-
get til at gøre noget for de trængende. Fra Dan-
mark deltager IGF i udviklingsindsatsen på glo-
balt plan, men vi har brug for flere dygtige folk i 
Danmark til IGF’s fortsatte aktiviteter i Indien . 
 
På IGF’s vegne takker vi alle, der har støttet os i 
vore bestræbelser på at fremme en bæredygtig 
udvikling  
 
IGFs bestyrelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fattige lokael beboere samler brænde i Duars skovområdet i Nordbengalen 
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Igangværende Projekter: 
  

Vi fortsætter vore bestræbelser med aktiviteter in-
denfor forskellige sektorer mod en holistisk udvik-
ling med synergi mellem dem, som er vigtig for at 
opnå bæredygtighed. Vi er ved at få bedre styr på 
tingene med øget kapacitet, bedre organisering og 
erfaring. Vores hovedsponsor er Minipuljen under 
Danida. Vi arbejder også for at få private sponsorer 
hvilket ikke er så let. Det varer nogle år endnu før 
aktiviteterne kan opnå en rimelig bæredygtighed.  
 

Husdyrholdprojekt fase 3  
Til trods for vanskelighederne fortsætter projektet 
med at producere gode resultater. Den tillærte 
Farmer Field School (FFS) træningsmetode fra sid-
ste år blev anvendt i 3 landsbyer med stort udbytte 
hos landmændene, som fandt den pædagogiske me-
tode meget effektiv og inspirerende. Der er interes-
se hos flere landsbyer for FFS træning, dels er der 
behov for anvendelse af FFS i andre fagområder 
end husdyrhold, f.eks. landbrug, fiskeri mm. Antal-
let af brugere er blevet udvidet til ca. 3000 i pro-

jektet. Den nye netværksorganisation i Orissa har 
vist imponerende gode resultater på knap 2 år. 
Husdyrholdprojektet viser sig at være enormt nyt-
tigt, da der er store ubenyttede områder hvor fjer-
kræ og andre husdyr kan gå frit. Pga pres fra de lo-
kale organisationer om at blive tilknyttet som net-

værksorganisation, har man optaget én fra en 
isoleret ø Chottomollakhali i nærheden af Gosa-
ba.  Efter fortalervirksomhed overtog brugerne 
og landsbykommiterne styringen af aktiviteterne. 
 
Der var et stort ønske om mikrokre-
dit/mikrofinans blandt brugerne, men man går 
forsigtigt til værks for sikre en sund udvikling og 
undgå de problemer som man set andre steder. 
Pga fald i dødeligheden blandt husdyr og fjerkræ 
med over 80% er fødevaresikkerheds- og øko-
nomiforholdene blev forbedret betydeligt for de 
fattigste. I projektområdet er antallet af husdyr 
blev øget med en faktor 7. I 2009 bliver projektet 
afsluttet, men der er fortsat  behov for at løse nye 
opgaver, som involverer de fattigste af de fattige 
og eng stabilisering af vaccinationsprogrammet. 

 
Vand og Sanitets-relateret Sundhed i 24-
Parganas, West Bengal. 
Lokalt kalder man projektet ved navnet Jee-
vandhara, som betyder livets opretholdelse, som 
blev sat i gang i december 2007 i et samarbejde 
mellem 8 mindre organisationer (CBO’er) (heraf 
folk fra 4 organisationer fra arsenikprojektet) 
med JGVK i spidsen. Efter den indledende 
workshop lavede organisationerne i januar-marts 
2008 baseline survey i deres projektlandsbyer.  
CBO’erne har siden udført en række aktiviteter i 
fællesskab og hver for sig. De har dels dannet 
selvhjælpsgrupper (SHG), udarbejdet informati-
onsmateriale om hygiejne, vandforsyning og sa-
nitet, oplysningskampagner ved landsbymøder, 
møder med SHG’er, hjem til hjem kampagner og 
undervisning i skoler, tilrettelagt særlige kam-
pagner som sæbe-dag og Jeevandhara-dage i 
skolerne. En stor aktivitet har været formidling 
af latrinplader til interesserede husstande ved en-
ten at sælge egne producerede plader eller gen-
nem rådgivning til kommuner og altid gennem 
informationsarbejde til landsbyboere. De har og-
så oprettet en latrinplade workshop på JGVK’s 
grund, hvorfra satelit-værksteder har fungeret i 
forbindelse med kampagner. Fem DTU stude-
rende uddannede projektpersonale i bakterielle 
målinger, sand filtrering, høst af regnvand og 
desinfektion med solstråler, og personalet har 
bygget et stort eksperimentelt sand-filter i en 
dam med deres vejledning. Filteret fjernede ikke 
bakterier som forventet og er i april 2009 blevet 
genopbygget med nogle forbedringer, før mon-
sunen skal skaffe nyt vand i dammen. I decem-
ber/januar 2008/9 har UBU og IGF medarbejde-
re afholdt workshops med de lokale CBO’er, 

En projektbruger på vej hjem med sine geder i Sunderbans 
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hvor genopfriskningstræning og videreuddannelse 
på projektet spørgsmål blev givet. I januar-juni 
2008 har en studerende været frivilligt udstatione-
ret hos JGVK og givet støtte til sanitet produktio-
nen og en række managementfunktioner.  

 

 
Fremskridtene i projektet er generelt tilfredsstil-
lende. Der er dannet hundredvis af SHG’er og flere 
er under dannelse, som sammen danner grundlag 
for at nå forbedret bevidsthed og bedre hygiejniske 
praksis. Mere end 1000 personer har fået adgang til 
en forbedret vandforsyning og 1106 familier har nu 
et latrin på grund af projektets interventioner. Der 
er stadig god plads til forbedringer hos de lokale 
organisationer i forbindelse med f.eks. projektle-
delse, implementering af billigere latriner for de 
fattigste af de fattige og feltarbejdernes evne til at 
arbejde effektivt 
 
Information Uddannelse Kommunikation - II 
Projektet har til formål dels at øge civilsamfundets 
kapacitet blandt brugere og NGO'er, dels at øge ka-
paciteten hos de lokale myndigheder; dette igennem 
fortalervirksomhed og deltagelse i selvstyresystem. 
Desuden vil man øge bevidstheden om magtforde-
lingen mellem statslige og ikke statslige institutioner 
i Vestbengalen i Indien. I stedet for 3 som i den for-
rige fase involverede man 4 distrikter projektet. Be-
stående af Birbhum, Dinajpur, Jalpaiguri og Purulia. 
Målgrupperne er først og fremmest civilsamfundsak-
tører (bl.a. 50 udvalgte organisationer på lo-
kalt/landsbyniveau, 700 selvhjælpsgrupper og indi-
viduelle borgere), 200 NGOer og 3 NGO-netværk på 
distrikts- og delstatsniveau samt de lokale politiske 
institutioner (især svarende til kommunalråd, amts- 
og regionsråd). Civilsamfundsaktørerne forsøger at 
påvirke, men også samarbejde med disse instanser.  
Hovedaktiviteterne består i bevidstgørelse og træ-
ning af civilsamfundet med hensyn til rettigheder og 
muligheder for at fremme det lokale demokrati.  
Omkring kapacitetsopbygning for LKP- projektan-
satte, er der udført 6 TOT sessioner af 3 dags va-

righed hver. Omkring LKP-CSO-GP samarbej-
de, er der udført 2025 gruppemøder; LKP ansatte 
arrangerede 433 kulturelle og bevidstgørelses 
aktiviteter, kampagner til at organisere GUS’er. 
For at styrke netværkssamarbejdet både på rege-
rings- og civilsamfundsniveau blev 16 pro-
grammer  udført med alle de implicerede delta-
gere. Rettighedsbaseret kapacitetsopbygning er 
blevet udført  blandt CSO medarbejdere vedr. 
GP system, social ansvar, lokal regeringsførelse, 
rettighed til information o.l. i 6 distrikter. IUK 
projektet har lavet træningsmateriale vedr. GP i 
samarbejde med CARE, Vestbengalen. Desuden 
er der udgivet en månedlig avis på flere forskel-
lige sprog vedr GP og 4 speciale udgivelser og 
sendt til 3354 GP’er. For at støtte brugere har 
man oprettet en informations telefonlinie til 319 
abonnenter som har kaldt 1466 gange. Sammen 
med en lokal teatergruppe ’Sab Peyechi Ashar’, 
har LKP organiseret 12 boder i distriktet vedr. 
social retfærdighed, landbrug o.l. For at øge in-
formationen vedr. GP og decentral management 
af naturressourcer er der opstartet 25 informati-
onscenter hos lokale CSO’er i 13 distrikter. Let-
læselige udgaver af diverse love er publiceret ifa 
et større antal pjecer for at øge befolkningens 
deltagelse. LKP støtter de lokale myndigheder i 
udviklingen af netværk indenfor uddannelse og 
SHG. Derudover er der udført  studier der skulle 

sammenligne GP’er i 10 forskellige stater i Indi-
en, forholdende vedr. de fattigste af de fattige og 
muslimske kvinder i Vestbengalen. Indtil nu har 

Konstruktion af pedaltoiletter til brugerne ved JGVK    

LKPs gadeteater; opvisning for IGF medlemmerne  
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LKP solgt IUK materiale for ca. 20.000 kroner.  
Som er blevet udgivet for folk der har specielle be-
hov.   
 
Baseret på alle disse disse aktiviteter er der nu også 
en øget interesse udenfor projektområdet.. Samar-
bejdet mellem GP’er og CSO’er har  inspireret an-
dre til at efterligne modellen andre steder ogå ar-
bejdet med  informationsmaterialet. Alt dette har 
medført en øget bevidsthed hos GUS og Sangsads 
omkring deres rettigheder, hvilket førte til at rege-
ringen måtte opløse disse fordi kravene ikke kunne 
honoreres. Indsatsen fortsætter for stabilisering af 
samarbejdet mellem civilsamfund og regering, 
hvor IUK projektet spiller en central rolle. Der har 
været besøg fra IGF for at se aktiviteterne. Pga  
problemerne mellem LKP og den tidligere IGF 
projektleder, har aktiviteterne kørt på lavt blus, 
man ser frem til en normalisering af forholdene. 
Efter at Søren forlod projektet, overtog Ganesh 
Sengupta ansvaret som projektleder og har besøgt 
projektet.     
 
Fødevaresikkerhed - fase 3 i Vestbengalen: 
Projektets fase 3 er igangsat sammen med vores 
lokale partner LKP og skal køre i 4 år. Projektet 
bygger videre på de to foregående faser og foregår 
geografisk i Vestbengalen i distrikterne Birbhum, 
Nord og Syd Dinajpur, Jaipalguri og Purulia samt 

byerne Bolepur, Itahar, Kalchini og Jhalda. Formå-
let med projektet er at de fattige familier får redu-
ceret deres perioder med manglende fødevarefor-
syning med 1 måned som følge af en demokratisk 
lokal tilgang til decentraliseret naturressource for-
valtning. Samtidig skal civilsamfundsorganisatio-
ner (selvhjælpsgrupper, landsbykomiteer) og lokale 
regeringsinstitutioner (på landsby-/kommunal-
rådsniveau) styrkes i at facilcitere de lokale demo-
kratiske processer der forbedrer fødevaresikkerhe-
den. Og der skal på amts- og delstatsregeringsni-
veau opnås accept og støtte til en bæredygtig til-

gang til forbedring af fødevaresikkerheden i de-
res område gennem fortalervirksomhed. Natur-
ressource aktiviteterne indebærer køkkenhaver, 
hjemmeplantager, fællesdyrkning, fiskeri, hus-
dyrhold, kornbanker, opsparing mm. der er til-
passede de forskellige dyrkningsmæssige & so-
cioøkonomiske forhold i projektområderne. 
Strukturen i projektet er, ligesom den foregående 
fase, baseret på at brugerne er organiseret i selv-
hjælpsgrupper (SHG) idet det er nemmere at gi-
ve informationer, undervise brugerne, uddele 
frø/spirer, opsparing i fællesskab mm. Sidege-
vinsten ved denne organisering er at kvinderne 
får et fællesskab hvor de kan diskutere dagligda-
gens problemer og glæder og får en følelse af ik-
ke at være alene. 

 
Målsætningen i projektet er at mindst 3.000 fa-
milier i 6 amter er involveret i decentraliseret na-
turressource aktiviteter. Status er at 18.493 fami-
lier på nuværende tidspunkt er involveret. Her-
udover skal mindst 3.000 SHG’er og 300 bruger-
repræsentationsgrupper (GUS) i 35 Panchayats 
(GP), samt regeringsinstitutioner i 5 distrikter 
Birbhum, Malda, Jalpaiguri, Dinajpur og Purulia 
i Vestbengalen være involverede og aktive. Ind-
til videre er 214 GUS og 4522 SHG’er allerede 
involveret. Det ses at målet for SHG’er allerede 
er overskredet og det skyldes den store interesse 
for projektet hos brugerne, så allerede organise-
rede SHG er også medtaget i projektet for at 
styrke civilsamfundet i projektområderne. 

 
Hjemmeindustriprojektets  (HI) udvikling:   
Det er knap et år siden at Hjemmeindustriprojek-
tet stoppede i Projektpuljeregi men projektet har 
fortsat med et mindre tilskud fra IGF’s side til 
løn til få ansatte. I oktober ansøgte vi så om en 

forlængelse til at viderefører Hjemmeindustri-
projektet i stor skala fra den første pilotfase. Vi 
fik en forhåndsgodkendelse på projektet under 

LKP brugerne har selv oprettet frøbank  i Purulia 

Kollektion på lokal udstilling i Sunderbans 
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forudsætning at vi konkretiserede projektet på en-
kelte områder. Dette gjorde vi over to omgange og 
med støtte fra Projektrådgivningens konsulenter. 
Alligevel modtog vi sidst i marts den sørgelige be-
sked at vi ikke i denne omgang fik de ansøgte pen-
ge. Da jeg skulle til Indien i samme uge var dette 
selvfølgelig en ærgerlig besked at tage med derud. 
Jeg havde forberedt mig på at skulle derud og star-
te dette projekt op men måtte i stedet for nøjes med 
at diskutere status for projektet.  
 

Under rejsen mødtes jeg med alle hjemmeindustri-
projektets arbejdere og trænere for at få forståelse 
for hvilke problemer der var opstået efter projektets 
afslutning. Flere af projektets aktiviteter har gen-

nemført træning af lokale det sidste år men det er ik-
ke lykkedes at få trænerne til at tjene deres egen løn 
da de fleste af de uddannede lokale nu producerer 
for andre lokale handelsmænd i området. Det vil alt-
så sige at formålet med projektet er lykkedes da pro-
jektets deltagere nu tjener penge gennem hjemmein-
dustri på basis af den træning de har modtaget gen-
nem projektet. Men da de ikke tjener penge gennem 
organisationen så opretholdes konstruktionen af pro-
jektet ikke og der bliver ikke overskud til at betale 
trænernes løn til at fortsætte med nye hold af delta-
gere. Set i bakspejlet skulle projektet nok have haft 
mere end to år til at opnå denne bæredygtige kon-
struktion. Denne situation blev diskuteret igennem 
med arbejderne og de var alle enige om at en opret-
telse af forskellige salgsorganisationer på brugerni-
veau fra begyndelsen af projektet kunne være en 
løsning på problemet. Dette er før blevet diskuteret 
og er allerede en del af den nye Hjemmeindustrian-
søgning men som der efter dette møde med arbej-
derne skal lægges mere vægt på i ansøgningen inden 
genindsendelse som forventes at ske i løbet af som-
meren 2009. Konsekvensen af at projektet er blevet 
udskudt yderligere bliver desværre nok at flere af de 
tilknyttede trænere finder nye indtjeningsmuligheder 

og ikke er til at ansætte igen når projektet skal kø-
res i fuld størrelse. Dette er et problem som vil 
kræve ekstra ressourcer og som vil være en del af 
det nye projekt. Vi dog frem til komme i gang og 
da vi ikke har fået et direkte afslag på Hjemmein-
dustriprojektet ser vi positive og håbefulde på 
fremtiden.  

 
Sundhedsprojekt i Sunderbans: 
Kvindesundhedsprojektet startede 010107 og løb 
indtil 010308. Projektet var blevet bevilget på 
baggrund af en forundersøgelse vedr specielt 
gravide kvinders sundhedsforhold i Sunderbans. 
Projektet startede op januar 2007 med informati-
onsmøder i alle de 10 deltagende landsbyer. 
Møderne var velbesøgte og spørgelysten og en-
gagementet var stort. Fra projektledelsen deltog 
repræsentanter fra JGVK og IGF bl a de 2 pro-
jektansvarlige (Inga og Lene) 
 

Ved hjælp af plancher og lignende blev projektet 
beskrevet: at der ville blive uddannet sundheds-
hjælpere, som skulle arbejde i landsbyerne med 
opsøgning af de gravide kvinder, som de så skul-
le følge gennem hele graviditeten. Ved regel-
mæssige besøg skulle de udføre basale undersø-
gelser, informere den gravide om relevante em-
ner og støtte hende psykisk. Desuden ville der 
blive holdt ”mothers meetings” hvor emner skul-
le diskuteres kvinderne imellem f. ex. ernæring, 
hygiejne, prævention o lign. For hele landsbyen 
ville der blive arrangeret ”awareness camps” 
med emner som sociale fordomme, den gravides 
position i familien, unge mødre o.a. 

 
Inga og jeg var med til interviewene med de ca 
40 kvinder, der ønskede at blive sundhedshælpe-
re eller supervisors. Af disse blev 20 valgt. Selv 
om alle havde gået mindst 8 år i skole, var man-
ge teknisk analfabeter, der knapt kunne skrive 
dres eget navn. 
 

Organisationen CINI skulle stå for uddannelsen 
af sundhedshjælperne. De har mange års erfaring 

Jette træner sine elever hos JGVK, Sunderbans 

Inga og Lene holder møde med SHG’erne;  Mita og Leela  oversæt-
ter 
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med at uddanne sundhedshjælpere til landdistrik-
terne for regeringen. Der skulle undervises i det 
basale vedr den normale og komplicerede gravidi-
tet. Herefter skulle sundhedshjælperne kunne ser-
vicere de gravide bl a med simple undersøgelser 
som blodtryk, blodprocentmåling og vejning, samt 
vejlede den gravide og hendes familie. De skulle 
også være i stand til at opspore risikogravide og 
sende dem videre i systemet. 
 

Der blev udarbejdet undervisningsmateriale og un-
dervisningsplaner. I løbet af foråret 2007 blev un-
dervisningen gennemført af CINIs folk ude hos 
JGVK. 

 

Leela opholdt sig hos JGVK i 4 måneder, mens 
undervisningen fandt sted. Hun fulgte kvinderne 
både til undervisningen og gik med kvinderne ud i 
landsbyerne på besøg hos de gravide. Leela, der 
kan det lokale sprog, kunne med sin baggrund i det 
danske, specielt vores undervisningssystem, hjælpe 
kvinderne til en større forståelse for de emner, de 
blev undervist i. Bl a holdt hun manuduktion efter 
CINIs undervisning. Desuden medvirkede hun i 
høj grad til at forbedre kvindernes kommunikation 
med de gravide og deres familier. 
 

Det viste sig imidlertid hurtigt, at CINIs undervis-
ning ikke var tilstrækkelig, til at sundhedshjælper-
ne kunne udføre deres arbejde. En læge, med lo-
kalkendskab, stod således for en supplerende teore-
tisk og praktisk undervisning med en afsluttende 
examen. 
 

Fra begyndelsen af sommeren 2007 begyndte 
sundhedshjælperne deres arbejde i landsbyerne 
med regelmæsige besøg hos de gravide, ”mothers 
meetings”og ”awareness camps”. Under projektud-
førelsen viste der sig flere svagheder, bl a vedr. 
forventningerne til lokalregeringens indsats.. Lo-
kalregeringen havde lovet, at en undervisning af 
fødselshjælpere (=dais) skulle iværksættes ila 
2007. Derfor underviste vi ikke i den del af svang-

re/fødselsomsorgen. Desuden fungerede Subu-
nits(= primitive jordemoderkonsultationer) ikke 
som regeringen havde lovet. Det betød ,at sund-
hedshjælperne ikke havde nogen at støtte sig til, 
hvis de havde problemer med en gravid. Dette 
blev delvist løst ved, at lægen, der havde under-
vist , blev tilknyttet projektet. 
Kvinderne i de involverede landsbyer har udtrykt 
stor glæde og tilfredshed med, at der bliver sat 
focus på den gravide kvinde. De gravide føler 
sig mere trygge ved at der én i landsbyen, de kan 
støtte sig til. 
Som I nok ved, søgte vi Minipuljen om fortsæt-
telse og udbygning af projektet, men fik afslag. I 
stedet skulle IGF gennemgå en Kapacitetsvurde-
ring, som mundede ud i en lang række anbefa-
linger. Først når de er ved at være på plads kan 
vi søge på ny. Det betyder at projektet siden 
010408 har kørt på lavt blus, financieret af 
JGVK/IGFs egne midler. 
Vi planlægger at indsende en ny ansøgning til 
september 2009. 
 
Udvidelse af mikrokreditprojektet: 
Vi har indført mikrokredit for ca. 5 år siden be-
stående af interne lån blandt medlemmerne af en 
SHG, samt mellem SHG’er via landsbykommit-
teerne, hvor SHG'er kunne udlåne deres ubrugte 
midler til andre SHG'er. Med øgede aktiviteter 
fik brugerne behov for større beløb som deres 

egen kapital ikke rakte til. Derfor måtte man ind-
føre mikrofinans, som betyder indskud af penge 
udefra. De sidste par år forsøgte man at involve-
re bankerne, men problemet er, at bankerne kræ-

Inga holder møde med brugerne; Leela oversætter 

Landsbykvinder lærer at sy og sælge varerne vha mikrokredit 
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ver sikkerhed for deres penge, som JGVK så  skal 
give. Dette kræver stor indsats dels for at holde ak-
tiviteterne i gang dels  sikre tilbagebetalingen, som 
er et stort arbejde. Derudover udsættes JGVK bru-
gerne for ubehagelige oplevelser i bankerne;man 
nægter at udbetale deres penge,  chikanerer dem 
ved at  hænge sig i petitesser o.l. Årsagen til dette 
er at bankudlånene administreres af lønmodtagere 
uden socialt ansvar. Derfor ønsker man at udvikle 
lokalt banksystem som varetager brugerne interes-
se,er mindre omkostningsfuld og tilpasset til bru-
gersamfundet i landsbyområdet. Man arbejder på at 
udvikle et system som vil kunne integreres i bru-
gersamfundet på landsbyniveau med landsbykomi-
teerne som ejere af enheder. Dette kræver nogle års 
afprøvning før der kan opnås et stabilt system og 
en større anvendelse vil være mulig med overdra-
gelse af ansvaret til brugerorganisationerne.  

 
Udover at SHG’erne bruger sine egne midler til in-
terne mikrokredit til egne behov, anvender man 
forsigtigt et mindre projektbeløb til brugerne om-
kring projekter som dyrkning af et areal i fælles-
skab, opstart af en forretning, fiskeribedrift o.l. 
med  mindre beløb på ca. 50.000 kr., som er ca. 10 
procent ift deres egne penge på godt 250.000 kr.  
 
Erfaringerne indtil nu er rimelig gode, men udlåns-
størrelsen er meget lille. Efter Md. Yunus fik no-
belpris for sin mikrokredit ide, var der stor interes-
se for denne i vesten, som ikke var klar over hvor 
store problemer der er forbundet med sagen. Man 
er ikke klar over at denne løsningsmodel er mere af 
teoretisk art og anvendes på bankplan og egentlig 
ikke har forbindelse samfundene i landdistrikterne. 
Der er kommet et antal organisationer, som låner 
penge ud til brugerne, og sikrer tilbagebetalingerne 
gennem mellemmænd og låntagernes naboer, som 
også er afhængige af lån. Men en egentlig forbed-
ring af brugernes indtjeningsforhold gennem en ef-
fektiv udnyttelse af disse penge, beskæftiger man 

sig ikke med. Den del  er også meget svær, men 
man må gøre sig klart at før en kapacitetsopbyg-
ning er opnået, således  at brugerne kan anvende 
pengene til øget produktion, som gør dem i stand 
til at tilbagebetale deres  lån, vil problemet fort-
sætte med at eksistere. Øget fattigdom gennem 
faldne produktion og øgede omkostninger vil al-
tid øge behovet for at låne med faldne mulighe-
der for at tilbagebetale. Det nytter ikke noget at 
styre tingene oppefra gennem et sikkerhedssy-
stem i stedet for at gøre selve fundamentet stær-
kere ved at styrke låntagernes indtjeningsevne. 
Konsekvensen ser man ved hundredvis af selv-
mord bland landmænd i Indien. Med en stigende 
efterspørgsel efter at låne penge er det afgørende 
at låntagerne kan tilbagebetale  
 
Ud over profitten, er det i lige så høj grad nød-
vendigt at inkludere social udviklingsfaktoren af 
brugerne som en integreret del mikro kredit/-
finans. Dette forsøger man at løse hos JGVK 
gennem en øget produktivitet hos brugerne og 
selvstyre gennem landsbykomiteer, som gør drif-
ten billigere.  

 
I år har vi udvidet aktiviteterne ved at involvere 
3 udvalgte netværksorganisationer. Disse tre var 
kommet med ønske om lån på 6.000-7.000 kro-
ner til bestemte indtægts skabende aktiviteter 
blandt deres brugerne for en periode af op til et 
år. Efter at de har betalt det første lån tilbage, er 
der ønske om det næste.   

 
Fiskeri i Sunderban med KVL, BAU  & AwF:  
Bestræbelserne på at udnytte det enorme uudnyt-
tede potentiale omkring fiskeriproduktion blandt 

de lokale landmænd i deres damme fortsætter i 
samarbejdet med KVL og BAU. Udgangspunk-

JGVK brugerne producerer/sælger ris-popkorn med mikrokredit  

Kvalitets fisk bruges til larvereproduktion hos JGVK  
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tet var at kapacitetsopbygge lokale landmænd i at 
opdrætte karper sammen med mola som er meget 
rig på vitaminer og mineraler og yngler naturligt i 
dammerne. På anbefalinger fra eksperter fra Bang-
ladesh og Danmark, byggede man et lille fiskeru-
geri i JGVK centret. Til at køre dette hyrede man 
en lokal ”parallel proffesional” som skulle sørge 
for driften og støtte brugerne dels ved at træne dem 
dels ved at holde opsyn med deres produktion. In-
den opstarten af rugeriet holdt man en Workshop 
med et hold udvalgte landmænd ca. 30, der er i be-
siddelse af store damme som, hvor de skal opdræt-
te små fiskelarver til finger størrelser og derefter 
sælge dem videre til brugerne. Taget i betragtning 
at det var det første forsøg var produktionen rime-

lig god med 250 kopper karpefiskelarver. Det me-
ste blev solgt til brugerne, og en del blev sat i 
JGVKs egne damme, for at kunne sælges videre til 
brugerne. En hel del mellemhandlere som tidligere 
hentede fiskelarver fra andre rugerier langt væk, 
ønskede at købe fiskelarver hos JGVK for at sælge 
til brugerne, hvilket blev afslået. Der har været en 
hel del problemer undervejes med sygdom, pro-
blem i driften i rugeriet etc., som vi måtte klare via 
telefon samtale med fiskeri eksperten Mrityunjoy 
Kundo fra BAU. Til gengæld medførte dette en 
markant forøgelse af fiskeproduktionen. Projektet 
omfatter nu ca. 600 familier. Der er stadigvæk pro-
blemer i rugeriet, men man forsøger at løse dem i 
samarbejde med LKP. Støttet af KVL har projektet 
fået en bevilling på $10.000 fra en amerikansk 
fond Aquaculture without Frontier (AwF). I slut-
ning af året besøgte  lederen af JGVK Biswajit 
Mahakuar, en lokal skolelærer Prabhudhan Halder 
og Ganesh Sengupta BAU i Bangladesh for at præ-
sentere resultaterne ved en to dages workshop i 
Dhaka og efterfølgende et besøg hos BAU.      
 
Skoleprojekt i Sunderbans 
Efterhånden som tiden går bliver det mere og mere 
klart hvilken betydning uddannelse har for sam-

fundet. Derfor støtter vi 10 uformelle uddannel-
sescentre med basis i boglig- og kulturel lærdom 
i projektområderne. Et af de vigtige elementer er 

at give børnene en opmuntrende og inspirerende 
start i livet, som giver dem et stærkere livs fun-
dament. Skolen hos JGVK fortsætter med ca. 80 
børn. Selv om der mangler meget, er børnene 
glade for at komme til skolen og lære noget. Til 
næste år skulle skolen udvides til 5. Klasse. Lige 
nu går børnene til de offentlige skoler efter 4. 
klasse, hvor de første elever nu har gået 2 år og 
klarer sig fint. Disse resultater er opmuntrende 
og skal danne grundlag for en ændring af uddan-
nelsesforholdene i lokalområdet. Det er et stort 
ønske at øge bevidstheden hos børnene omkring 

miljø- og sociale forhold således at vi skaber go-
de og kapacitetsstærke borgere. JGVK er be-
gyndt at støtte 2 offentlige skoler med miljø un-
dervisning. 
 

Angelique, Charlotte og Biswajit inspicrer udklækkede larver ved 
JGVK fiskerugeri  

Flere klasser undervises i samme lokale på JGVK skolen  

Manglende uddannelsestradition forhindrer lokal udvikling  
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Der er mere end 80% frafald blandt skolebørn in-
den de når 10. Klasse. For at forhindre dette har 
man startet et uddannelsesforsikringssystem hvor 
familierne bliver hjulpet til at spare penge op så 
børnene ikke behøver at forlade skolen af økono-
miske årsager. Til dette opsparer familierne penge 
over et antal år, hvor JGVK betaler 75% og ele-
vens forældre 25% af beløbet det første år, derefter 
50% / 50% det andet, det næste 25% /  75% og så 
til sidst 0 / 100%, hvilket sikrer penge nødvendige 
for at studere 1-2 år frem. Derudover har man star-
tet et manuduktionsprogram for 120 fattige børn, 
hvor børnene får undervisning 3 dage om ugen 4 
timer pr gang. Der er stor interesse for støtte fra de 
kolake folk til skoler, hvilket betyder større udgif-
ter for IGF. Der er opnået ca. 25 % bæredygtighed 
for de nuværende skoler. At komme op på 100 % 
kræver økonomisk forbedring blandt mødre-
ne/familierne. Vi ønsker at involvere brugerorgani-
sationerne i fremtidige aktiviteter for udvidelse af 
resultater på en lokal forankret måde.  
 
 
 Nye Projekter: 

 
"Landbrugsprojekt ved Mette Vaarst 
Formålet med dette projekt er primært at gennem-
føre en analyse af behov og mulige retninger og 
måder at udvikle landbruget på hen imod en større 
bæredygtighed i Sunderbans området med henblik  
på at skabe grundlag for et større projekt hvori de 
identificerede relevante strategier for landbrugsud-

vikling i området kan implementeres i praksis.  
 
I september 2008 gennemførte IGF (repræsenteret 
ved Mette Vaarst, Ganesh Sengupta og Margrethe 
Askegaard fra Danmark, Eduardo Lucas Vieito 
Reyes fra Cuba, Rownok Jahan fra Bangladesh og 
og Cathy Farnworth fra England) sammen med 
JGVK nøglepersoner (især Biswajit Mahakur) samt 

to udvalgte eksperter fra LKP, Dr. Pallob og Dr. 
Sanyal, en fælles analyse af landbrugets situation 
i området gennem 2 ugers arbejds-workshop. 
Analyser af arbejds- og ansvarsfordeling samt 
fødevarekæder blev gennemført i 3 landsbyer i 
ugen inden denne arbejds-workshop. Disse ana-
lyser gennemførtes af Cathy Farnworth og Row-
nok Jahan. Det blev planlagt at flere landsbyer 
skulle inddrages i en analyse efter den gennem-
førte workshop, for yderligere at skaffe oplys-
ninger om området, og medlemmer af personalet 
i JGVK er oplært i at gennemføre disse undersø-
gelser. Dette er dog ikke blevet gennemført i 
praksis, sandsynligvis pga travlhed. Mange for-
skellige aspekter af landbruget og fødevarekæ-
derne blev inddraget i analyserne, og det stod 
meget klart at problemer med mangel på næ-
ringsrig mad dels var meget skævt fordelt i be-
folkningen og indenfor familierne, hvor kvin-
derne og pigerne systematisk er underforsynede. 
Der er omkring 20%  jordløse i området, og de 
er ekstremt underprivilegerede. Der er således en 
betydelig fremtidig indsats i at fordele maden 
bedre, udover at øge landbrugets produktivitet. 
Der er også en betydelig udfordring i styrke 
samarbejdet i de små samfund, på tværs af ka-
ster, køn, religioner og andre grupperinger. 
Gruppen afdækkede flere muligheder og potenti-
aler i området for at dyrke jorden mere effektivt 
end den er blevet hidtil, og der blev indkredset 
mange specifikke mulige tiltag. Det er meget ud-
fordrende at skaffe tilstrækkeligt organisk mate-
riale til kompost for at øge jordens frugtbarhed 
og opbygge et humus-lag. En del landmænd er 
afhængige af brug af pesticider og nogle bruger 
også industrielt fremstillede gødning. Gruppen 
har konkluderet at den fremtidige strategi skal 
være en langsom og forsøgsvis nedtrapning af 
denne anvendelse, fordi en pludselig og total ud-
fasning kan have konsekvenser fx i form af ska-
dedyrangreb osv i et område som er stærkt øko-
logisk uafbalanceret. Foreningerne har købt et 
stykke jord til en forsøgs- og demonstrations-

Mette, Margrethe, Cathy og Eduardo undersøger forholdene hos 
en landmand i nærheden af JGVK, Sunderbans 

Eduardo og LKP eksperter undersøger kvæg hos en lokal landmand. 
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gård, hvor man skulle afprøve forskellige strategier 
som kan bidrage til et mere bæredygtigt jordbrug. 
En del forslag blev udarbejdet til hvordan denne 
kunne indrettes og planlægges. Det pågældende 
stykke land blev taget i brug i november, men for-
slagene er endnu ikke implementeret, og der er ik-
ke gennemført systematiske forsøg eller demon-
strationer. Der er igangsat en række aktiviteter. Der 
er endnu ikke etableret en brugergruppe omkring 
denne demonstrationsgård. Siden analysen blev 
gennemført er der blevet taget forskellige initiati-
ver for at påbegynde handling. Vi planlagde yder-
ligere analyser af situationen i området, blandt an-
det i forbindelse med demonstrationsgården samt 
vedrørende landmænds brug af pesticider i områ-
det. Disse analyser blev ikke gennemført i 2008 
(og er stadig ikke gennemført juni 2009). Projektet 
var planlagt indtil september 2009 men vil blive 
søgt forlænget, da det har vist sig svært at følge 
planerne (trods forsøg på bruger-involvering og 
fælles konklusioner med JGVK), og der er brug for 
at justere fremtidige tiltag.   
  
Partnerskabsaktivitet (PA) 
Som løsningsforslag til anbefalingerne af vores tid-
ligere gennemførte Minikapacitetsundersøgelse har 
vi internt i IGF diskuteret at foretage en Partner-
skabsaktivitet med vores partnere i Indien, JGVK 
og LKP. Dette var også anbefalingen i svaret fra 
Projektpuljen hvor Hjemmeindustriprojektet blev 
udskudt. Både Mita Sengupta og Charlotte 
McAins, to aktive IGF-medlemmer havde diskute-
ret dette med både LKP og JGVK på deres rejser 

derude i vinteren og det blev også min første prio-
ritet på min rejse til Indien i marts da jeg ikke kun-
ne videreføre Hjemmeindustriprojektet. Jeg brugte 
en stor del af mit ophold foran computeren og fik 
skrevet et udkast til en ansøgning som jeg kunne 
tage med hjem og IGF i fællesskab kunne færdig-
gøre. PA’ens indhold blev diskuteret en hel dag 

med LKP’s og JGVK’s ledelse under mit op-
hold. Begge organisationer havde forberedt øn-
sker for PA’ens indhold og i samspil med IGF’s 
ønsker fik vi formuleret tre primære formål. 
Heldigvis var ønskerne ikke så forskellige og der 
kunne sagtens opnås enighed. En brainstorm på 
diverse aktiviteter blev gennemført og Pa’en 
blev virkeligt konkretiseret ned i diverse aktivi-
teter. Tidsperioden og ansvarsfordeling blev be-
sluttet og en styregruppe nedsat for aktiviteten. 
Det glæder mig at både JGVK og LKP syntes 
virkeligt positivt omkring PA’en og kom med så 
mange gode forslag og idéer hertil. Jeg fik så 
meget med hjem at vi kunne færdiggøre ansøg-
ningen og efter at både JGVK og LKP har gen-
nemlæst og kommenteret den er den nu indsendt 
til Projektpuljen hvorfra vi håber at få et positivt 
svar inden for et par måneder. 
 
Tilsagn om støtte til gadebørn i Sun-
derbans fra Topsøe fond: 
I gennemsnit er der ca. 80% frafald (= drop outs) 
af elever i skolen inden de når 10. klasse i Vest-
bengalen. I landdistrikterne er det over 90%. 
Den starter ret tidligt, men frafaldet er størst om-
kring 6-8 klasse, hvor omkostningerne stiger 
markant. Haldor Topsøe, som er en kendt er-

hversmand både i DK og udlandet, mistede sin 
hustru sidste år. Topsøe familien ønskede at sæt-
te et minde for hende og oprettede en fond i hen-
des navn til støtte for fattige  gadebørn. Ganesh 
blev kontaktet af Flemming Topsøe (som er søn 
af Haldor Topsøe og har kendt Gansh i mange 
år) som fortalte om muligheden for at få støtte til 
børn i Sunderbans. Ganesh fortalte om det store 
problem med drop outs som er med til at holde 
samfundets udvikling nede. Manglende uddan-
nelsestradition i hjemmet, fattigdom, dårlige un-
dervisning i skolerne er hovedårsagerne til denne 
triste situation. Der er allerede igangsat et ud-

Kathrine træner JGVK ansatte med nye projekt værktøjer  

Manglende omsorg og uddannelsesmuligheder sender mange  børn 
på gaden, hvilket er et stort samfundsproblem 
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dannelsesforsikrings program samt et manudukti-
ons program for børnene for at forhindre frafald. 
Vi kan allerede røbe at vore aktiviteter passede 
med fondens ønsker og et større beløb er blevet 
bevilget.  

 
 

Forbedre levevilkår for sælgere af gade mad i 
Calcutta:  
Ca. en tredjedel af Kolkata’s 15 millioner befolk-
ning får mindst en daglig måltid ude hos madesæl-
ger på gader. Da dette udgør et vigtigt sundheds og 
næringsmæssige og økonomisk faktor for et stort 
antal mennesker, ønsker en projektgruppe fra det 
internationale netværk InnoAid.org; ingeniør stu-
derende Marie Louise Larsen, medicin studerende 
Sandra Villumsen samt Elena Guravova der læser 
international økonomi i USA at sætte fokus på 
problematikken omkring uhygiejnisk gade mad 
samt gadesælgernes dårlige levevilkår i Calcutta. 
 

 

Projektgruppen tog, i december/januar, til Calcutta 
for at få en bedre forståelse for problematikkerne 
samt de mulige løsninger, igennem diverse kreative 
workshops og interviews. Potentialet ligger i at 
styrke gadesælgernes organisering, viden om hygi 
 

ejne og forretningsskabelse, samt gøre det muligt 
for sælgerne at investere i nye tekniske løsnin-
ger. Projektet er delt op i 4 komponenter der im-
plementeres kontinuerligt for at sikre at den lo-
kale kapacitet stemmer overnes med niveauet af 
løsninger. 

Formålet med projektet er ikke kun at skabe so-
cial effekt i syd men ligeledes at danne grundlag 
for tværfaglige, internationale, udviklingsprojek-
ter for studerende i Danmark og derved bryde 
den konventionelle undervisningsstruktur. Stu-
derende skal derfor engageres og være med i ud-
viklingen af projektets komponenter i samarbej-
de med InnoAid.org, IGF, JGVK og ikke mindst 
de lokale slutbrugere. 
 
Gade mad projektet er et pilotprojekt der vil bli-
ve implementeret i forlængelse af de studerendes 
ideer og koncepter, med mål at implementere 1 
projekt element i 1. kvartal 2010. Projektet støt-
tes pt. af IGF/JGVK samt egne finanser, men vil 
senere støttes igennem en række fundraising ar-
rangementer og de involverede universiteter.   
 
Mere information vil løbende være til rådighed 
på hjemmesiden www.innoaid.org 

 

 
 

Marie Louise og Sandra undersøger gadekøkkener, Kolkata 

Nepali pige bader i en skål vand, Kalchini Stammepige ved te plantage i KalchiniSøskende fra en santal familie i Purulia   
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Netværk i Danmark 
 

Det allerede etablerede samarbejde med andre dan-
ske NGO’er er fortsat med udvidede aktiviteter som 
beskrevet i det følgende. 
 
Seniorer Uden Grænser (SUG)  
Gennem nogle kontakter fik IGF etableret et samar-
bejde med SUG, som har over 250 medlemmer som 
er højtuddannede indenfor forskellige fagområder. 
SUG udfører ikke så mange projekter selv, men yder 
støtte til andre med sine kapacitetsstærke folk. Sidste 
år rejste Ejgil til Sunderbans sammen med filmpro-
ducenten Hans Wessing og hans kone Tashi for 2½ 
uge og var meget begejstret for at se arbejdet hos 
partneren og begejsret over at se  aktiviteterne. Hans 
Wessing lavede en lille film om JGVKs arbejde. Der 
er planer om yderligere besøg. Der er flere fra SUG 
som har vist interesse i vort arbejde. 
   
Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling (UBU) 
Samarbejdet med UBU fortsætter. Dels ved opstarten 
af et nyt projekt vedr rensning drikkevand for arsenik 
og forbedrede sanitære forhold.Dels gennem indsen-
delse af en ny ansøgning  Pga ændrede politik fra 
DTU har der været færre studerende i Indien et par 
år. I år har interessen for at deltage i aktiviteterne i 
Indien været større og 6 studerende fra DTU har væ-
ret i Indien for at lave feltarbejde i projektet som en 
del af deres eksamensopgaver. 4 studerende har ar-
bejdet med drikkevandprojektet, og to har arbejdet 
med den mad, der  sælges på gaden i Kolkata. Der er 
udsigt til at flere studerende vil rejse til Indien til næ-
ste år.  Nogle af de studerende som har besøgt Indien 
er blevet medlemmer af IGF. På  et tidspunkt kan 
forhåbentlig blive aktive som nuværende civil inge-
niør Kathrine Thyø, som nu er projektleder af hjem-
meindustriprojektet og bestyrelsesmedlem for IGF.  
 
Fjerkrænetværket (FNV) og KVL og BAU.  
Selvom det er blevet opslugt af Life Science, fortsæt-
ter samarbejdet med Fjerkrænetværket, Kbh Univer-
sitet, tidligere KVL. Det er nu indskrænket til kun to 
ansatte. Man planlægger at udføre en evaluering af 
det nuværende husdyrholdprojekt til næste år samt 
samarbejde omkring andre og nye emner.  
 
Revisionsfirma Deloitte: 
IGF's samarbejde med  det tidligere revisionsfirma 
Olsen og Dalgaard, nu Deloitte i Svendborg fortsæt-
ter. Pga flere års samarbejde med bestemte medar-
bejdere er arbejdet blevet lidt lettere og vi håber ,at 
firmaet vil finde det formålstjenligt at støtte en frivil-
lig organisation som IGF.  
 

Nordea 
Samarbejdet med Nordea har fungeret meget til-
fredsstillende gennem de sidste 5 år. Banken fort-
sætter med sit medlemskab og gode service til 
IGF. 
 
DTU: 
Samarbejdet med DTU fortsætter, i år 7 studeren-
de besøgte Sunderbans ifm projektaktiviteter som 
en del af deres eksamen opgaver.     
 
Fortalervirksomhed i Danmark: 
Udover at have sendt årsberetning og andet mate-
riale til IGF medlemmer, Projektrådgivningen og 
Danida, deltog IGF i en workshop  vedr. fødevare-
sikkerhed for folk i nød arrangeret af Danida i Kø-
benhavn med ca. 100 deltagere. Derudover er der 
etableret et netværkssamarbejde med en studenter 
NGO med navn International Network organsation 
bestående af ingeniørstuderende.     
 
Mini Kapacitets undersøgelse af IGF:  
Vi har altid ønsket at gøre IGF til en allround or-
ganisation mht samarbejde med partnere, resultater 
blandt de fattige i Indien, fortalervirksomhed og 
oplysning i DK, organisering mm. Mens det gik 
rimelig godt med resultaterne i Indien, gik det 
knap så godt i Danmark, pga manglende frivillig 
arbejdskraft.    I midten af 2008 krævede Minipul-
jen/PR en kapacitetsundersøgelse af IGF, som blev 
gennemført at konsulenten Marianne Victor Han-
sen, som anbefalede opstramning af en del ar-
bejdspraksiser, som en stor del af 2009 bliver 
brugt på.  Efter gennemførelsen af anbefalingerne 
bliver arbejdsbyrden forhåbentlig mindre pga sim-
plere forretningsgange, men alligevel er der brug 
for flere aktive i IGF. Både til arbejdet i Indien, 
men også her i Danmark.   

 

IGF aktivmedlemmer, Henrik (UBU formand), Nina Lauritzen (PR)og 
konsulent Marianne Victor Hansen ifm kapacitetsundersøgelsen    
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Civilsamfundet i Indien: 
Det er svært for det nuværende styre at opgive sin 
position og plejen af egne interesser gennem kor-
ruption og nepotisme. Efter mere end 30 år ved 
magten føler den ikke behov for at ændre sin prak-
sis. Der er stor utilfredshed i civilsamfundet, som 
IGF og partnere arbejder for at gøre bevidst og ka-
pacitetstærk. Eliten af samfundet skriver meget i 
aviserne vedr. myndighedernes fejl og mangler, 
men gør ikke noget og har ingen løsninger. Mangel 
på  dette og et svagt civilsamfund gør indsatsen  
meget vanskelig og resultaterne kommer ikke 
straks. IGF arbejder målrettet på at finde en løs-
ningsmodel som kan fungere og samtidigt gøre ci-
vilsamfundet stærkt for at sikre en god regeringsfø-
relse for landets udvikling. Resultaterne  af alle  
aktiviteterne, med ca. 1000 SHGer og  forbedrede 
levevilkår for brugerne,  bliver mere og mere syn-
lig; dels gennem kapacitets-, økonomisk- og orga-
nisatorisk forbedring og dels gennem en øget be-
vidsthed,som myndighederne efterhånden ikke kan 
sidde overhørig. Sideløbende har man opbygget et 
godt samarbejde med regeringen uden at have solgt 
sig selv; virkningen begynder man at kunne ses. 
Der vil gå mange år før man kan forvente forhold, 
der ligner det vestlige. Så stort et land (>1 milliard 
mennesker) med så store forskelle, der nåede den-
ne tilstand gennem mange års historisk ( muslimsk/ 
britisk) påvirkning kan ikke ændres på få år. Lokal 
indsatsen med støtte fra Danmark spiller en vigtig 
rolle bl a ifa fortalervirksomhed. Nogle af alle dis-
se aspekter forsøges synliggjort gennem publikati-
oner af forskellig art såsom nyhedsbrev, årsberet-
ning, rapporter, foredrager etc.  

 
Netværk i Indien: 
Netværksarbejde er ikke så let i Indien, på grund af 
manglende gensidig tillid som igen skyldes en svag  

lokal kapacitet. Da gensidig tillid er alt afgørende for 
et lands udvikling arbejder IGF og deres partnere 
målrettet på at indføre og etablere dette via SHG'er-
ne, landsbykomiteerne, netværk blandt organisatio-
nerne mm som en del af civilsamfundsstrategien. Set 
fra denne denne går udviklingen den rette vej med et 
øget antal brugere, netværksorganisationer, øget krav 
til partnerne og med øgede kapacitet vil disse kunne 
påtage sig øget ansvar, som er ønskeligt. Som et nyt 
element er IGF ved at oprette samarbejde mellem de 
to partnere LKP og JGVK i Indien, hvor LKP arbej-
der direkte med myndigheder og JGVK med civil-
samfundet på græsrodsniveau.  

 
Fremtidige Aktiviteter: 
Man startede aktiviteterne i Sunderbans med at 
styrke civilsamfundet gennem organisering af 
kvinderne i SHG’er. Herefter fulgte organisering 
på landsbyniveau og så fulgte en øgning i produk-
tionen mhp næringsforsyning og indtægt gennem 
husdyrhold,hjemmeindustri o lign. Baseret på en 
udviklingsproces er der tilkommet flere emner 
som sundhed, uddannelse, sociale forhold, land-
brug, fiskeri, andre indtægtskilder mm, som er 
nødvendigt for en bæredygtig udvikling.  

 

Pga den svage lokale kapacitet og økonomi, samt 
presset på miljøet, er der behov for en målrettet 
indsats. I de kommende år vil man øge indsatsen 
omkring kapacitetsopbygning for unge og voksne, 
udvikling af miljørigtige løsninger inden for oven-
nævnte områder og integrere de opnåede resultater 
og overdrage aktiviteterne til brugernes sammen-
slutninger og netværket. Den nuværende udvikling 
med stigende energi- og madpriser gør ikke arbej-
det lettere. Der er behov for mere samarbejde med 
videncentre i Danmark og udenfor DK samt andre 
organisationer som beskæftiger sig med lignende 
aktiviteter gennem erfarings udveksling.   

 
 

Daglejere må klare sig med daglig vand forsyning fra te plantageejere Med en smule vand fra te plantagen må bru-
gerne rense grøntsager, tage bad og andet 



16 

 


