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Til Medlemmerne 
 
2009 blev på flere måder et begivenhedsrigt år  lige som 
året før både  i  Indien og  i Danmark    IGF skulle  indordne 
sig  den nye civilsamfundsstrategi og i Indien oplevede vi 
øget pres  fra den  fattige befolkning pga klimaforandrin‐
ger, øgede priser mv.  I Danmark hører  vi om den  vold‐
somme udvikling Indien oplever, men  ikke   at denne ud‐
vikling kun berører  ca. 10% af befolkningen, mens de re‐
sterende  90%  er  svage  og  fortsat  kæmper    for  deres 
overlevelse og afstanden mellem dem og de 10%   er sti‐
gende. IGF gør sin indsats for dette flertal for at sikre en 
lighed  i udviklingen.  Indgangsvinklen med den brugerba‐
serede indsats har skabt et godt grundlag for en varig ud‐
vikling, men det er  i sit begyndende stadie, metoden er 
en vanskelig og  langsom proces der, kræver en stor  ind‐
sats. Med de hidtidige   positive resultater, er der stigen‐
de  interesse fra forskellige regeringsafdelinger, organisa‐
tioner   og ressource personer om deltagelse. Men dette 
er ikke uden problemer i et samfund, hvor social bevidst‐
hed er en mangelvare og folk ofte kun handler ud fra  eg‐
ne interesser. Men i en verden i hastig udvikling med sti‐
gende  befolkningstal,  nedslidning  af  miljøet  og  fattig‐
dom,  haster  det med  at  få  udviklet  en  bæredygtig  løs‐
ningsmodel for de fattige, som kan anvendes  i en større 
sammenhæng.  
 
 Året startede med afslutning på IGFs kapacitetsundersø‐
gelse, hvor der blev konstateret stor styrke indenfor pro‐
jektimplementeringen mens der omkring det organisato‐
riske og formalia var mange anbefalinger, som IGF skulle 
forbedre  sig  i henhold  til. Med kapacitetsundersøgelsen 
blev  IGFs ansøgninger sat  i bero  indtil disse anbefalinger 
var  ratificeret og et anbefalet partnerskabsaktivitetspro‐
jekt sat i gang. Dette var IGF ret uforstående overfor idet 
vi har gennemført flere store projekter gennem de sidste  
10 år. En anden konsekvens af dette var at  fortsættelse 
af igangsatte aktiviteter ikke kunne opretholdes. For  ikke 
at  tabe det hele på  gulvet og opfylde  vore  forpligtelser 
over  for de  fattige måtte  IGF  fortsætte aktiviteterne på 
lavt blus med egne midler. Dette medførte, at man  ikke 
kunne  indlede nye aktiviteter som var ønsket fra lokalbe‐
folkningen.  IGF ønskede at bevillingerne skulle fortsætte 
samtidigt med at man  ratificerede anbefalingerne. Efter 
anbefaling fra MVH indsendte IGF ansøgning for partner‐
skabsaktivitet for at styrke egen og partnernes styrke og 
indbyrdes samarbejde og fik den godkendt.   
 

I  samarbejde med  PR  konsulenterne  sendte  IGF  ansøg‐
ning for sundheds‐ og hjemmeindustri projekterne. Til al‐
les glæde fik vi godkendt sundhedsprojektet i december, 
hvis  aktiviteter  var  blevet  holdt  i  live  af  IGF med  egne 
midler. Til gengæld  fik vi  ikke godkendt hjemmeindustri 
ansøgningen.  Projektet  har  ellers  været  en  stor  succes 
med over 500 fattige kvinder som har fået en fast ekstra 

indtægt  ved  at  producere  forskellige  varer  hjemme  i 
deres  fritid. Pga stormfloden Aiala, hvor man efterføl‐
gende  ikke kunne dyrke jorden pga saltvands  indtræn‐
gen, er der et stort pres fra befolkningen for oprethol‐
delse  og  udvidelse  af  hjemmeindustriaktiviteterne, 
hvilket IGF støtter med sine administrationspenge. Hvis 
IGF  ikke gjorde dette, ville   kostbare resultater fra den 
hidtidige indsats for de fattige være gået tabt.  
 
Den  lokale forankrede  indsats  i Sunderbans med  JGVK 
er begyndt at give synlige dynamiske resultater med en 
mangfoldighed  i  omfang  og  indhold. Husdyrhold  pro‐
jektet er gået ind i sin afslutningsfase. Til trods for pro‐
blemer er det  lykkedes at øge og stabilisere husdyrbe‐
standen  for mere end 3500 brugere  i projektområdet 
med  enkle midler  som  vaccination,  bedre  pasning  af 
dyrene og forbedret hygiejne. Stormfloden Aiala d. 25 
maj med digebrud ødelagde den største del af husdyr‐
bestanden  i  Sunderbans. Der  er  behov  for  yderligere 
indsats  for  at  sikre  den  hidtidige  indsats  og  beskytte 
den mod sådanne forhold. Efter et år har drikkevands‐ 
og sanitets projektet  i samarbejde med UBU   medført 
opførelse af toiletter hos ca. 500 familier dels gennem 
bevidstgørelse  og  kapacitetsopbygning  af  brugerne, 
produktion af  latrinplader, dels gennem netværksdan‐
nelse med  andre NGOer  og  regeringen. Desuden  har 
man  gennemført  undervisning  omkring  hygiejnisk 
praksis blandt mere end 1000 børn  i 3  forskellige sko‐
ler. Pga faldende vandspejl og arsenik/salt i grundvand, 
er der interesse for anvendelse af overfladevand, så for 
for ca. 8.000 kroner har man bygget et sandfilter som 
leverer drikkevand til ca. 200 mennesker plus et hospi‐
tal i Gosaba i Sunderbans. Alt dette har stor betydning 
for en varig udvikling i området. Der kom 8 DTU stude‐
rende til  JGVK   som    led  i deres uddannelse og bidrog 
også med deres ekspertise.  
 
Stormfloden har  ramt hårdt  ved  at ødelægge  en  stor 
del af ferskvandfiskene  i området, hvorfor der var stor 
efterspørgsel efter fiskelarver fra rugeriet. Pga mangel 
på ekspertise og penge er fiskerugeriet ikke færdigbyg‐
get,  alligevel  producerede man  ca.  400.000  larver  til 
stor  glæde  for  befolkningen.  Ledelsen  fra  den  ameri‐
kanske  fond AwF besøgte partneren og var meget be‐
gejstret for aktiviteterne. Der er behov for fortsat støt‐
te, som vil have en positiv  virkning i området.  Resulta‐
terne blev præsenteret ved  et internationalt seminar i 
Bangladesh.  
 
Landbrugsprojektet  fik  igangsat aktiviteter dels ved at 
organisere ca. 60 landmænd som afsatte et  jordlod til 
dyrkning med organiske metoder dels gennem opbyg‐
ning  af  en  demonstrationsfarm.  Pga  oversvømmelsen 
er arbejdet med de organiserede  landmænd blevet af‐
brudt, til gengæld fik man afprøvet produktion af flere 
slags afgrøder som ris, linser og grøntsager som auber‐
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giner, tomater, bønner både ved organiske og uorganiske 
metoder og  sammenlignede  resultaterne. Pga områdets  
alvorlige miljø situation og mangel på sådanne aktiviteter 
i området er der stor interesse for projektet både fra be‐
folkningen og fra myndighederne.  
 
Aktiviteterne med fødevaresikkerheds‐ og IUK projektet i 
Nordbengalen  med  LKP  fortsætter  planmæssigt.  Ind‐
gangsvinklen til arbejdet er at styrke lokale myndigheder 
og  deres  forskellige  afdelinger  gennem  fortalervirksom‐
heder/kapacitetsopbygning  og  involvering  af  brugerne 
gennem det politiske system. Der er opmuntrende resul‐
tater idet regeringen har vedtaget flere nye love til fordel 
for lokalbefolkningen. Problemet er at regeringssystemet 
er stift og bureaukratisk med  fokus på det politiske. For 
at  styrke  regeringssystemet og koble  landsbybeboere  til 
noget  anvendeligt  har  LKP  trænet  lokale  unge  i  land‐
brugsaktiviteter  for  at  kunne  facilitere  brugerne  hvilket 
har  været nyttigt og nu  forsøger man at  integrere dem 
hos myndighederne under betegnelsen paraprofessionel‐
le. I IUK projektet er nyttig fortalervirksomhed blevet ud‐
ført  med  produktion  af  vigtige  dokumenter  og  oplys‐
ningsmaterialer med  stigende  efterspørgsel  fra  flere  si‐
der. Som et nyt element  forsøger  IGF at koble  JGVK på. 
Der er allerede produceret dokumentationsmateriale hos 
JGVK,  som er anvendt til stor nytte både i lokal og inter‐
national sammenhæng. 
 
Endelig  er  partnerskabsaktivitetsprojektet  (PA)  blevet 
indledt som skal kapacitetsopbygge IGF og vore partnere 
LKP og JGVK for at disse kan have en afklaret strategi og 
en  styrket  organisationsopbygning  og  funktion  for  at 
gennemføre  aktiviteterne.  Vanskeligheder med  at  finde 
ansøgere med  de  nødvendige  kvalifikationer  forsinkede 
opstarten af projektet. 
 
Familie Topsøe ønskede at støtte gadebørn  i Bangladesh 
og kontaktede IGF mhp om der var interesse og mulighed 
for at opfylde betingelserne. Da ca. halvdelen af befolk‐
ningen  i Sunderbans er  flygtninge  fra Bangladesh og ud‐
dannelse af lokale børn er  af højeste prioritet, indvilgede 
Topsøge fonden i at bevilge 200.000 kroner over 4 år for 

aktiviteter  som  manuduktion,  uddannelsesforsikring, 
skolebøger o.l. Selv om beløbet er relativt  lille  ift hvad 
der er behov for, kan man alligevel med de penge ud‐
føre  vigtige  aktiviteter  og  de  hidtidige  resultater  er 
opmuntrende.   
 
Hjemme  i Danmark er vi efterhånden ved at få styr på 
ratificering af anbefalingerne fra kapacitetsundersøgel‐
sen. Det har krævet en stor arbejdsindsats. Bente vare‐
tager  medlemsplejen  fortrinligt  og  medlemstallet  er 
moderat stigende. Til trods for sine engagementer i Af‐
rika og Danmark, yder Ulla  fortsat en stor  indsats ved 
bl  a  at  sikre  orden  i  IGFs  regnskaber.  Ligeledes,  yder 
Kathrine, Mita,  Lene,  Inga,  Charlotte, Mette  og Mari‐
anne  en  stor  indsats  for  IGF  i  deres  i  forvejen  travle 
hverdag.  
 
Mht.  fortalervirksomhed  fortsætter  IGF  samarbejdet 
bl.a. med Nordea  i  Svendborg, DFDS  i Odense,  revisi‐
onsfirma  Deloitte  i  Svendborg,  Life  Science  KU,  DTU, 
Seniorer uden grænser, Fair Trade, Tematisk Forum In‐
noAid og Ålborg Universitet.   
 
Der er et større fokus  på at synliggøre vore aktiviteter 
og  resultater  blandt  danskere.  Det  er  noget  IGF  be‐
stemt er  interesseret  i   men det kræver mandskab, tid 
og penge.  Konsekvensen af det ovennævnte er  et sti‐
gende  arbejdspres  på  de  aktive medlemmer  hvorfor 
det er nødvendigt med flere aktive medlemmer, så ar‐
bejdet bliver mere sjovt og effektivt. Med de vanskeli‐
ge vilkår ulandene  leve under og de fremtidige konse‐
kvenser som omtales, bør man, som global og privile‐
geret borger  i Danmark,  føle sig  forpligtiget til at gøre 
noget  for  de  trængende.  Fra Danmark  deltager  IGF  i 
udviklingsindsatsen på globalt plan, men vi har brug for 
flere dygtige  folk  i Danmark til  IGF’s  fortsatte aktivite‐
ter både i Indien og Danmark. 
 
På IGF’s vegne takker vi Mogens Nielsen for opdatering 
af hjemmesiden og  alle, der har  støttet os  i  vore be‐
stræbelser på at fremme en bæredygtig udvikling  
 

IGFs bestyrelsen 
 
 
 
 

Regnskab:  2009 
IGF indtægt fra kontingenter/donationer m.v.       524.875 
Drifts udgifter bl.a. til kurser, fagbøger, transport, administration      (40.291)
udgifter til IGF projekter       (196.691)
Årets overskud til disposition        296.635 
 

Egenkapital primo 2009       393.352 

Danida/PR tilskud udbetalt til projekter i 2009   
Partnerskabsaktivitet  300.000
Husdyrhold projekt fase 3  0
Sundhedsprojekt   700.000
Fødevaresikkerhed ( fase 3 )  1.050.000
Information, uddannelse og kommunikation fase 2 800.000
Organisk landbrugs projekt  118.755

Fattige kvinder samler kokasser til brænde  
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Igangværende Projekter: 

  
En bæredygtig udvikling i et samfund kræver multidi-
mensional udvikling hvorfor vi arbejder med aktivite-
ter indenfor forskellige sektorer mod en holistisk ud-
vikling med synergi mellem de enkelte sektorer I den 
forbindelse arbejder vi sammen med flere forskellige 
ressourcepersoner, institutioner og organisationer i 
Danmark med faglige kapaciteter. Efterhånden er der 
synlig udvikling inden for øget kapacitet, bedre organi-
sering og interesse fra omliggende områder omkring 
deltagelse. Vores hovedsponsor er Projektpuljen under 
Danida. Vi arbejder også for at få private sponsorer 
hvilket ikke er så let. Menneskelig udvikling er en 
langsom proces, hvorfor det tager flere år før aktivite-
terne kan opnå en rimelig bæredygtighed.  
 
Husdyrholdprojekt fase 3  
Et af  målsætningerne ved projektet er involvering af 
brugerne. For husdyrholdprojektet var brugertallet 
normeret til 2400, men i virkeligheden er det vokset til 
knap 4.000 i ca. 50 landsbyer fordelt over to distrikter 
i Vestbengalen og Orissa  Den anden målsætning er 
organisering af brugerne i SHG’er og landsbykomiteer 
(LK’er). Der er organiseret 1019 SHG’er og 57 LK’er 
hvor alle har åbnet deres selvstændige bankkonto, i lø-
bet af året er der åbnet 167 nye bankkonti. Alle har 
stort set frigjort sig fra lokale pengeudlånere som kræ-
ver 10% renter om måneden. Pga den brugerbaserede 
indsats er der skabt en proces, som har igangsat en 
mangfoldighed i udviklingen i aktiviteterne. 800 af de 
godt 1000 SHGer, har af deres sparepenge lånt hver 
SHG i snit DKK 2.667 til deres egne definerede pro-
jekter med en renteindtægt på DKK 640 i løbet af året. 
Ud over det lånte 266 SHG’er DKK 335.268 fra ban-
ken og tilbagebetalt DKK 111.388 i løbet af året. Indtil 
nu er der uddelt 3.645 geder, 2.625 får, 130 grise, 
13.040 fjerkræ til brugerne i projektet. I løbet af året 
2009 er der født 1.620 gedekid,  581 lam, 243 smågri-
se og 45.994 kyllinger.  Af 297.295 æg, blev 15% ru-
get, 64% solgt til en pris på kr. 83.767 og 21% spist. 
74.556 fjerkræ blev solgt for en værdi af Kr. 884.968. 
713 geder blev solgt for kr. 73.456, 382 får blev solgt 
for kr. 28.339 og 141 grise blev solgt for kr. 12.220. I 
alt gav det en indtægt stigning i snit på kr. 345/ bruger 
/år. Dette betyder  mere end 20% stigning om året.  
 
Pga sin lokale forankrede indsats, har aktiviteterne ik-
ke kun  begrænset sig til husdyrhold, men gennem den 
igangsattteproces bredt sig til en mangfoldighed mod 
en holistisk udvikling. Dette involverer aspekter om-
kring det sociale i form  af uddannelse for børnene for 
at gøre dem til nyttige samfundsborger, et retfærdigt 

samfund også for kvinderne med deres organisering 
i SHG’er og indtægtsmuligheder  med hjemmeindu-
striprojektet, så sundhedsprojektet, miljøbeskyttelse, 
organisk landbrugsprojekt, fortalervirksomhed o.l. 
Så opstod synergien mellem  aktiviteterne ved at 
landbrugs -, husdyr - og fiskeriprojektet bliver mere 
sammenkædet: Hjemmeindustri spiller en stor rolle 
som en alternativ indtægtskilde ifm nedgangen i 
landbrug og fiskeri pga nedslidning af miljø. Farmer 
Field School metoden (FFS) har spillet en vigtig rol-
le i denne sammenhæng, hvor den fik sin anvendelse 
ikke kun indenfor landbrug men også i andre områ-
der. Dens pædagogik som består af selvlæring gen-
nem deltagelse har fået et gennembrud, som også 
skal udnyttes i andre sektorer .  

 
 
En ny dimension i denne forbindelse er netværks-
dannelse, som styrker udbyttet af indsatserne på fle-
re måder. Det ene element i denne er brugerorgani-
sationsenheder som landsbykomiteer, som aktivt 
deltager i aktiviteterne på brugernes vegne. Dette har 
vist sig at udgøre et netværkselement som er bedre 
end CBO’er som man oprindelig indledte samarbej-
de med. De andre vigtige netværksorganisationer 
kommer indenfor kapacitetsopbygning, som er et 
meget vigtig element i bestræbelserne. Her har vid-
necentre som fjerkrænetværket, Life Science, KU, 
Århus universitet i Danmark og andre som BAU, 
AwF fra USA o.l. har spillet en afgørende rolle ved 
at bidrage med uvurderlig kapacitetsopbygning med 
deres styrke og erfaring. Husdyrhold projektet nær-

Fattig lokal bruger med sine husdyr i Sunderbans   
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mer sig sin afslutning. Ca. 10 års indsats har dannet en 
grobund for udvikling i lokal området, hvor befolk-
ningen har fået en tro at det nytter noget at gøre en 
indsats, hvilket har fået tusinder af brugere til at delta-
ge i aktiviteter og forstærke processen til videre udvik-
ling.  I begyndelsen var beboerne uorganiserede, kapa-
citetssvage, antallet af husdyr lavt og dødeligheden 
blandt dem meget høj. Med ganske enkle midler som 
vacciner og bedre pasning, er dødeligheden i dag fal-
det med over 80%. Brugerne oplever dette som en va-
rig forbedring af leveforholdene og ser lyst på fremti-
den med øget  selvværd gennem øget produktion.  

Husdyr hos en af 3.500 brugere, som har fået øget indtægt    
 
Der er flere problemer som foderproduktion, bedre 
pasning, effektivisering og mangfoldiggørelse af pro-
duktion, bedre synergi med andre sektorer for at sikre  
bæredygtigheden. Dette bliver taget op i nær fremtid.  

 
Vand og Sanitets-relateret Sundhed i 24-
Parganas, Vestbengalen.  
Lokalt kalder man projektet Jeevandhara, som betyder 
livets opretholdelse. Det blev sat i gang i december 
2007 i et samarbejde mellem 8 mindre organisationer 

         

Projektmedarbejderne oplyser skolebørn om hygiejne 
 

(CBO’er) (heraf folk fra 4 organisationer fra arse-
nikprojektet) med JGVK som hovedsamarbejdspart-
ner og koordinator.  
 
6 CBO’erne er tilknyttet  arbejdet i 2009 som udfør-
te en række aktiviteter i fællesskab og hver for sig. 
Man skulle have organiseret 66 SHG’er. Desuden 
skulle 10.000 personer  have viden om arsenik, bak-
terier og rent drikke vand og 6.700 personer skulle 
anvende toiletter. Derudover anvendte man et lokalt 
udarbejdet informationsmateriale om hygiejne, 
vandforsyning og sanitet, holdt oplysningskampag-
ner ved landsbymøder, møder med SHG’er, hjem til 
hjem kampagner og undervisning i skoler. Derud-
over er der tilrettelagt særlige kampagner som sæbe-
dage og Jeevandhara-dage i skolerne. Det var me-
ningen at 2 lokale organisationer vil støtte arbejdet, 
men nu  får man hjælp direkte fra regeringen,. Den 
skulle støtte aktiviteterne vedr. formidling af latrin-
plader til interesserede husstande ved enten at sælge 
egne producerede plader eller gennem rådgivning til 
kommuner og altid gennem informationsarbejde til 
landsbyboere. Der har også været latrin- workshop 
på JGVK’s grund, hvorfra satellit-værksteder har  

 

Henrik og  Biswajit overdrager en vandbrønd til brugerne Sunderbans     
 
fungeret i forbindelse med kampagner. Fem DTU 
studerende uddannede projektpersonalet i bakterie-
målinger, sand filtrering, indsamling af regnvand og 
desinfektion med solstråler. Sammen med studeren-
de har projektpersonalet  bygget et stort eksperimen-
telt sand-filter i en dam  i Gosaba øen. Filteret virker 
fortrinligt og vandet bruges a et regeringshospital og 
ca. 100 brugere. I december/januar 2008/9 har UBU 
og IGF medarbejdere afholdt workshops med de lo-
kale CBO’er med  genopfriskningstræning og vide-
reuddannelse omkring projektet. 
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Fremskridtene i projektet er generelt tilfredsstillende. 
Der er dannet 119 SHG’e som holdt 255 SHG møder 
med deltagelse af 1335. Der blev holdt 513 møder for 
at forbedre bevidstheden  omkring bedre hygiejnisk 
praksis, 10976 deltog. Der er udleveret 1052 latrinpla-
der, hvoraf  537 fra projektet og 631 fra anden side. 
Der er udført 357 vand undersøgelser for arsenik, 135 
af dem har vist sig at have >50 ppm og 222<50 ppm. 
Der er organiseret 9 filtre for hjemme rensning af 
vand. 21 skoler har fået forbedret deres toilet forhold, 
72 bevidstgørelsesmøder i skolerne, med deltagelse af 
6136 børn. Projektpersonalet har fået 27 kapacitetsop-
bygningsdage. og mere end 1000 personer har fået ad-
gang til en forbedret vandforsyning og 2158 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. projektledelse, 
implementering af billigere latriner for de fattigste af 
de fattige og feltarbejdernes evne til at arbejde effek-
tivt 

 
Information Uddannelse Kommunikation - II 
Projektet, der udføres i samarbejde med LKP, har til 
formål dels at dokumentere vigtige aktiviteter i fødeva-
resikkerhedsprojektet for at øge civilsamfundets kapaci-
tet. dvs brugere, NGO'er og myndigheder, dels at bruge 
denne dokumentation som fortalervirksomhed over for 
civilsamfundet og myndighederne ved at øge bevidsthe-
den om magtfordelingen mellem statslige og ikke stats-
lige institutioner i Vestbengalen. Aktivitetsområdet 
dækker 4 distrikter bestående af Birbhum, Dinajpur, Jal-
paiguri og Purulia. Målgrupperne er først og fremmest 
civilsamfundsaktører bestående af 50 udvalgte organisa-
tioner på lokalt/landsbyniveau, 700 SHG’er, 200 NGOer 
og 3 NGO-netværk på distrikts- og delstatsniveau og de 
lokale politiske institutioner på kommunal, amts og re-
gionsniveau. Hovedaktiviteterne består i bevidstgørelse 
og træning af civilsamfundet med hensyn til rettigheder 
og muligheder for at fremme lokale demokratiet. 

      
Vedr. kapacitetsopbygning er der udført 180 sessioner 

LKP & IGF ledelse holder møde med brugerne i nordbengalen       

omkring lokal ledelse, regnskabsrapportering, plan-
lægning, regeringsprojekter for CSO’er, GP’er, 
SHG’er, GUS og regeringsansatte. Der udover TOT 
sessioner vedr. træningsmetodologi, planlægning og 
implementering af projekter for  SGSY(regerings 
SHG), casestudy og dokumentationsteknik for LKP 
ansatte, som også deltog i samfundsudvikling vha 
radio, decentral planlægning, samt roller og ansvar 
for offentlige ansatte. Efter ønske fra interessenterne 
er der afholdt kapacitetsopbyggende session vedr. 

Brugerne svarer på spørgsmål til Fiskerieksperterne efter at have vist 
film om deres arbejde 

 
 kønskvotering i lokalregeringen, formulering af ret-
ningslinier for SHG’er, kapacitetsopbygning af valg-
te medlemmer ledelsesprincipper og projektformule-
ring, behovsvurdering, økonomisk analfabetism 
blandt SHG’er. Derudover er der blevet holdt 4556 
gruppemøder for civilsamfundet og myndighederne, 
343 kulturelle aktiviteter og 442 bevidsthedspro-
grammer er blevet udført. Ligeledes blev der holdt 
sociale kommunikations aktiviteter mellem LKP og 
dets netværk. Lokalaviser blev udgivet  hver 14. dag 
i 500 eksmplarer. Derudover er  der oprettet en varm 
linje hvor folk kan ringe for at få råd. Som IUK pro-
dukter er der udgivet bøger om landbbrugsdyrkning, 
flere videofilm, pjecer, posters o.l.       

 
Målsætningen i projektet er at mindst 30.000 famili-
er i 6 amter involveres i decentraliseret naturressour-
ce aktiviteter. Status er at 18.493 familier på nuvæ-
rende tidspunkt er involveret. Herudover skal mindst 
3.000 SHG’er og 300 brugerrepræsentationsgrupper 
(GUS) i 35 Panchayats (GP), samt regeringsinstitu-
tioner i 5 distrikter Birbhum, Malda, Jalpaiguri, Di-
najpur & Purulia i Vestbengalen være involverede 
og aktive. Indtil videre er 214 GUS og 4522 SHG’er 
involveret. Det ses at målet for SHG’er allerede er 
overskredet og det skyldes den store interesse for 
projektet hos brugerne, så allerede organiserede 
SHG er også medtaget i projektet for at styrke civil-
samfundet i projektområderne. 



7 (19) 

Baseret på disse aktiviteter er der nu også en øget inte-
resse udenfor projektområdet. Samarbejdet mellem lo-
kale universiteter, medførte at studerende fik lavet de-
res eksamensopgaver. En LKP ekspert blev hyret til at 
lave teknisk curriculum, erfaringsudveksling med 
JGVK og støtte dette med landbrugsaktiviteter. Det ser 
ud til at målsætningerne bliver opfyldt. Efter IGFs øn-
ske, blev JGVK tilknyttet med et par mindre aktivite-
ter.  

 
Fødevaresikkerhed - fase 3 i Vestbengalen: 
Projektets fase 3 er har nu kørt i et års tid sammen med 
vores lokale partner LKP og det går rigtig godt. Pro-
jektet foregår geografisk i Vestbengalen i distrikterne 
Birbhum, Nord og Syd Dinajpur, Jaipalguri og  

Mita ser på brugernes frøbank i Purulia 
 
Purulia samt byerne Bolepur, Itahar, Kalchini og 
Jhalda. Formålet med projektet er at de fattige fami-
lier får reduceret deres perioder med manglende fø-
devareforsyning med en måned som følge af en de-
mokratisk lokal tilgang til decentraliseret naturres-
source forvaltning. Naturressource aktiviteterne in-
debærer køkkenhaver, hjemmeplantager, fællesdyrk-
ning, fiskeri, husdyrhold, kornbanker, opsparing mm. 
der er tilpassede de forskellige dyrkningsmæssige og 
socioøkonomiske forhold i projektområderne. Struk-
turen i projektet er, ligesom den foregående fase, ba-
seret på at brugerne er organiseret i selvhjælpsgrup-
per (SHG) idet det er nemmere at give informationer, 
undervise brugerne, uddele frø/spirer, opsparing i 
fællesskab mm.  
 
Ved udgangen af år 2009 var målet for fattige famili-
er involverede i SHG’er (24.000 familier) allerede 
overskredet med 50% (38.050 familier). Status for 
antal familier involverede i fællesdyrkning af køk-

kenhaver, kornbanker og andre naturressource ak-
tiviteter er at 17.500 familier er involverede (sva-
rende til 73% af målsætningen). Udover familier 
og SHG’er skal civilsamfundsorganisationer 
(landsbykomiteer) og lokale regeringsinstitutioner 
(på landsby-/kommunalrådsniveau) styrkes i at fa-
cilcitere de lokale demokratiske processer der for-
bedrer fødevaresikkerheden. Og der skal på amts- 
og delstatsregeringsniveau opnås accept og støtte 
til en bæredygtig tilgang til forbedring af fødevare-
sikkerheden i deres område gennem fortalervirk-
somhed. Indtil videre er 360  brugerrepræsentatio-
ner (214 sidste år) og 3800 SHG’er (3553 sidste år) 
involverede og aktive. Antallet af lokale regerings-
institutioner der tager del naturressource forvalt-
ningen er steget fra 33 til 37 (mål 44).  
 
Vores indiske partner, LKP, er efterhånden ved at 
blive anerkendt i Vestbengalen for deres arbejde 
med naturressource forvaltning og kapacitetsop-
bygning af lokale regeringsinstitutioner.  
 
Økologisk Landbrugsprojekt 
Formålet med dette projekt har primært været at 
gennemføre en analyse af behov og mulige retnin-
ger og måder 
at udvikle 
landbruget på 
hen imod en 
større bære-
dygtighed i 
Sunderbans 
området. Dette 
projekt var op-
rindeligt plan-
lagt til at af-
sluttes i sep-
tember 2009, 
men blev be-
vilget udsat til 
juni 2010, 
hvilket vil sige 
at aktiviteter er 
gennemført i 
projektet gen-
nem hele 2009.  
 
Projektets implementering og overordnet ramme 
blev støttet på tæt hold af projektansvarlige fra 
Danmark. JGVK ledelse må også yde en stor ind-
sats for at få aktiviteterne til at fungere tilfredsstil-
lende pga projektets stor betydning for området.  
 
Efter en grundlæggende analyse i 2008 som pri-
mært blev foretaget af fag-personer udenfor JGVK, 

Org.  grøntsager fra  farmen reklameres & sælges    
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er 2009 især gået med at opbygge kapacitet på områ-
det og indenfor JGVK. En lille gruppe af 50-100 ud-
valgte landmænd har modtaget træning på demon-
strationsfarmen og er begyndt at implementere nogle 
af metoderne i deres egne landbrug. Denne træning 
er primært varetaget af folk fra organisationen LKP 
(se nedenfor).  
 
Demonstrationsfarmen har udviklet sig meget i løbet 
af 2009. Den er blevet struktureret og vigtige agro-
økologiske landbrugsmetoder er blevet introduceret 
og afprøvet, såsom brug af forskellige typer kom-
post, bio-pesticider, og forskellige former for inter-
cropping, mulching og andre jordforbedrende meto-
der. Der er især fire mennesker på demonstrations-
farmen, som har opbygget kapacitet i økologiske 
landbrugsmetoder, og de kan og bør betragtes som 
nøglepersoner både i forhold til træning af landmænd 
og i fremtidige initiativer. Detaljer om opbygningen 
af demonstrationsfarmen er beskrevet i en rapport 
som vil blive eksponeret på internettet og vil blive 
brugt til undervisning og diskussion f.eks. i faget 
’Organic agriculture in a development perspective’.  

JGVK opmuntrer lokale beboere til organisk dyrkning af grøntsager i 
demonstrationsfarmen   
 
Det var også et formål i dette lille projekt at identifi-
cere indiske samarbejdspartnere. Gennem samtaler 
og gennemgang af materiale med organisationen Lo-
ka Kalyan Parishad (LKP) viste det sig at de har me-
get stor kapacitet indenfor området vedrørende bære-
dygtige landbrugsmetoder. Ydermere har de stor ka-
pacitet indenfor bottom-up-metoder til fortalervirk-
somhed, det vil sige at de hjælper grupper af jordeje-
re såvel som jordløse at italesætte deres behov over-
for de lokale autoriteter, samt at formidle adgang til 
jord, som grupper af jordløse kan lease og derved 
skabe en indkomst. I forbindelse med økologisk 
landbrug er det en yderst relevant tilgangsvinkel for-
di der er brug for lokalt samarbejde og vidensud-
veksling for at få økologiske metoder til at virke. For 
eksempel skal ikke-kemisk bekæmpelse af skadelige 
insekter foretages på lokalsamfunds-niveau. Vi pe-

gede på vigtigheden af at fremme sådan et samar-
bejde samt at lave fortalervirksomhed allerede un-
der analysen i 2008; på daværende tidspunkt var 
der blot ikke nogle indenfor økologi-projektet som 
var tilstrækkeligt bekendt med LKPs arbejdsmeto-
der. Denne del af målet med projektet må således 
også siges at være løst tilfredsstillende. Den igang-
værende partnerskabsaktivitet (se andetsteds i be-
retningen) kan forhåbentlig facilitere samarbejdet 
mellem LKP og JGVK til stor fordel for økologi-
udviklingen i JGVK-området. 
 
Nye Projekter: 
 
Partnerskabsaktivitet  med PR  
Partnerskabsaktiviteten (PA) er IGFs nye projekt 
og består i at forbedre samarbejdet mellem IGF og 
vores to indiske partnerorganisationer.  Konkret 
består den af tre komponenter; strategiudvikling, 
kapacitetsopbygning og erfaringudveksling, hvoraf 
de to første komponenter primært ligger i Indien. 
Projektet var sat til at starte op i juli 2009 efter ind-
sendt og godkendt ansøgning af hhv. den 13. april, 
2009 og den 24. juni, 2009 og slutte ultimo decem-
ber 2010. Projektet kom dog først i gang i septem-
ber pga. storm i Sunderbans området med store 
oversvømmelser til følge og udelukkende behov 
for nødhjælp fra partnerorganisationerne til de nød-
stedte fattige lokale. 
 
I september blev jagten på en facilitator sat ind. 
Dette viste sig ikke så nemt, da området er meget 
fattigt og der er mangel på kvalificerede folk. Efter 
megen debat lykkedes det dog at finde en egnet 
kandidat til posten og under undertegnedes besøg i 
Indien i november måned blev Anita Boral formelt 

Anita leder PA workshop i Joygopalpur med partnerne JGVK & LKP  
 
ansat til posten som facilitator. Hendes opgaver er 
at tage vare på alle aktiviteterne involveret i PA’en 
samt facilitere vores to indiske partneres strategi-
udviklingsproces og til dels kapacitetsopbygning.  
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Under tilsynsbesøget i november blev aktiviteten for 
alvor sparket i gang, hvor PA’ens overordnede for-
mål og underliggende mål samt projektets organisa-
toriske struktur blev gennemgået og godkendt af alle. 
Der blev fastlagt et tids skema for alle aktiviteterne  

Anita og Kathrine hjælper deltagerne med opgaver i gruppearbejde 
 
for hele projektperioden. Samarbejdsaftaler med 
begge partnerorganisationer blev underskrevet og en 
koordinator for hver organisation ansat. Desuden 
gennemførte undertegnede en workshop omkring 
fortalervirksomhed, som gav forståelse for, hvad det-
te er og hvordan det kan gennemføres i relation til 
partnerorganisationernes arbejde og vores indbyrdes 
projekter. På denne baggrund vurderes de i stand til 
at udvikle egne organisationsstrategier indenfor dette 
område. 
 
PA’en har sidenhen fulgt de fastlagte aktiviteter og 
undertegnede modtager månedlige rapporter omkring 
fremdriften på projektet. Projektet er dermed kom-
met godt fra start dog med en mindre forsinkelse. Vi 
forventer at søge om udskydelse af projektet tilsva-
rende forsinkelsen i 2010. Vi ser frem til at følge 
PA’ens udvikling og dens betydning for vores arbej-
de med de to partnerorganisationer i fremtiden.  
 
Uddannelsesprojekt af Topsøe fonden:  
Uddannelse er et vigtigt element i udviklingen, især i 
Sunderbans  hvor uddannelsesniveauet generelt er 
meget lavt. Dette gælder ikke mindst blandt børnene  
hvor frafaldsprocenten er høj (= drop outs). I 2004 
startede JGVK et uddannelsesprogram for børn  som 
nu støttes af Haldor Topsøe fonden.  Projektet forsø-
ger at skabe en platform, således at den svageste del 
af samfundet kan integreres i uddannelsessystemet.  
På nuværende tidspunkt dropper mere end 90% af 
børnene dropper ud af skolen før de har afsluttet de-
res skolegang (dvs 8. klasse) og dette er en trussel for 
samfundet. Med et sådant problem er det vanskeligt 
at opnå udvikling.  

 
Målsætninger for projektet er følgende:  
1. Generere en basis for udvikling/undervisning 

blandt børn, der bor i fjerntliggende områder - – 
med opbygning af ikke-formelle Skoler (NFS) i 
lokalområdet.  

2.  Opbygge en model skole i JGVK op til 8.  
standard,  

3.  Arrangere supplerende undervisning for de 
børn, der dropper ud af skolerne,  

4.  Etablere et uddannelses sikringssystem på indi-
viduel basis, for at forhindre børnene i at droppe 
ud af skolen.  

5. Uddannelsesaktiviteter igangsat af den genere-
rede dynamiske effekt.  

Lokalebørn får undervisning i landsbyen Radharanipur på veranda-
en hos en familie. 
   
1.  Ikke Formel Skoler (NFS)  
I de fjerntliggende landsbyer, er det vanskeligt for 
børnene til at gå i de offentlige skoler dels på grund 
af dårlige vejforhold og dels fordi de ældste passer 
de mindre, mens forældrene går ud for at tjene 
penge som daglejere. I sådanne områder, planlæg-
ger JGVK grunduddannelse faciliteter i form af 
NFS for at forberede børnene til at gå i de offentli-
ge skoler.  I en NFS skole får 25-30 børn  under-
visning 3-4 timer hver dag af 1-2 lokale lærere. I 
2009 har JGVK drevet 9 sådanne skoler med 305 
børn (175 drenge og 130 piger) i alderen 3-6 år.  
De har modtaget undervisning i modersmålet, en-
gelsk, matematik, social bevidsthed/adfærd, moti-
on, hygiejne, miljø og sport.  Børnene går normalt i 
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NFS i to år, før de kommer til JGVK skolen VPB ( 
se nedenfor). De, der er lidt bedre til deres studier 
(ca. 30%)  går til de nærliggende offentlige skoler.  
Bortset fra 4 steder er undervisningsaktiviteterne 
gennemført i nogle lokale klublokaler eller på veran-
daer hos  lokale beboere på grund af manglende pen-
ge til opførsel af passende lokaler..  
 
2.  Model skole Vivekananda Patha Bhavan 
(VPB) ved JGVK centret:  
For at inspirere til  forbedring af de offentlige ud-
dannelsessystemer, har JGVK startet en model skole 
ved sit center. Der er i øjeblikket  6 klasser, der om-
fatter: 2 børnehaveklasser og 1.-4. klasse.  Det er en 
lokal baseret skole, hvor opmærksomheden  er rettet 
mod eleverne  ved et mindre antal børn pr lærer, og 
et passende pensum. Udover fag som læsning, skriv-
ning, sport, sang og musik lægges der vægt på ele-
vens personlige udvikling og den sociale og miljø-
mæssige bevidsthed.  Skolen har 105 elever både 
drenge og piger og 10 lærere.  Undervisningen fore-
går fra 7.30 til 11.00  5 dage om ugen.   

Eleverne får undervisning ved JGVK skole VPB   
 
 I løbet af de sidste to år er børnene fra VPB, efter at 
have afsluttet 4. klasse  blevet optaget i 5. klasse på 
offentlige skoler, hvor de har klaret sig bedre end de 
andre i den afsluttende eksamen. Børnene, der lever i 
en 1 kms afstand eller mere, bliver hentet og bragt af 
skolens cykelskolebus. 
 
Lærerne på VPB (ca. 1 pr 12 studerende) giver me-
gen opmærksomhed til børnene, hvilket er en af 
grundene til, at børnene på JGVKs skole klarer sig 
bedre end andre.  Da mange børn kommer til skolen 
sultne, serveres ind imellem lette måltider. Det ville 
være godt, hvis en permanent madordning kunne ar-
rangeres.  20% af børnene er meget fattige og til  
dem udleveres bøger og skrive materiale. Fattige, 
men gode studerende, hvis forældre ikke har råd til at 
sende dem i skole ,får støtte  af JGVK.  

 
3.  Manuduktion for svage elever hos JGVK:  
 En af de vigtigste årsager til det høje frafald i 
Sunderbans er den ringe undervisning og alt for 
mange elever i hver klasse (ofte 80-100). For at 
kompensere for dette problem, har JGVK etableret 
en manuduktions ordning på centeret fra slutningen 
af 2008. 107 elever fra forskellige offentlige skoler 
har modtaget undervisning i 2009 af 7 lokale lære-
re som underviste i bengalsk, engelsk, matematik, 
Life Science, fysik ,, geografi, indisk historie, mil-
jøvidenskab og et par andre emner. De studerende 
fik 2½ time undervisning pr emne om ugen.  

En lokal lærer giver elever fra forskellige skoler støtteundervisning 
 
 På grund af den ringe undervisning i de offentlige 
skoler er manuduktion en nødvendig del af det lo-
kale uddannelsessystem. I familier, hvor 3-4 børn 
går i skole, falder de ældre børn fra, fordi foræl-
drene ikke har råd til tutor gebyrerne.  Sådanne 
børn deltager nu i manuduktion ved JGVK centret, 
hvilket forhindrer at de  bliver dropouts. Sidste år  
har alle de børn, som har deltaget i undervisning 
hos JGVK, bestået deres prøver på offentlige sko-
ler og fortsat til  næste klasse.  Denne manudukti-
ons facilitet fastholder børnene og inspirerer dem 
til at fortsætte i skolen. JGVKs indkomstgenere-
rende programmer gør  mødrene i stand  til  at for-
bedre undervisnings betingelserne for deres børn 
gennem deres egen øgede indkomst.  
 
4.  Uddannelsesforsikringssystem for de fattige 
elever 
 Mangel på penge er en hyppig årsag til at eleverne 
slutter deres skolegang før tid dvs fattigdom, men 
også  manglende uddannelsestradition har betyd-
ning. For at modvirke dette har JGVK initieret et 
forsikrings system for de lokale skoleelever, hvor 
både forældre og JGVK opsparer penge på en 
bankkonto.  I 2009 har omkring 600 elever fra to 
forskellige skoler  været omfattet af dette system. 
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Betalingsindsatsen fra forældrene har  været næsten 
100%.  Blandt eleverne er, opsparingsvanen  vokset 
og deres interesse for at deltage i skolearbejdet  er 
øget. 
 
 På grund af inddragelse af  nye interessante aktivite-
ter hver måned, kommer  eleverne gerne til VPB sko-
len selvom forældrene opfordrer dem til at blive 
hjemme. Uddannelsesforsikringssystemet giver bør-
nene uddannelses- og udflugtsmuligheder de aldrig 
før har oplevet. Forældrene er glade, fordi sådanne 
begivenheder aldrig er blevet gennemført af de of-
fentlige skoler, hvor de går.  600 børn har deltaget i 
et træplantnings program i 2009.  Med hjælp fra lo-
kale læger,  har børnene  deltaget i det generelle 
sundhedsprogram vedr tandpleje, hygiejne, brug af 
sæbe og en demonstration for bevarelse af miljøet.  
2.000 elever har gennemgået fysiske tests i tre for-
skellige skoler.  
 
 5.  Miljøbevidsthedsprogram:  
 Udover undervisning om generelle emner, er viden 
og bevidsthed om miljøet vigtig for en bæredygtig  

Skoleelever fra VPB er på udflugt i Jharkhali på udkanten af Basanti 
 
udvikling.  Emnet varetages af lærere, der udpeges af 
JGVK på 4 forskellige offentlige skoler såvel som på 
VPB  hos JGVK. Programmet omfatter :  a) bevidst-
hed om det miljø, vi lever i og læren om metoder til 
at beskytte den, b) deltagelse i protest demonstratio-
ner mod bl a brug af pesticider i landbruget og mod 
at have afføring på åben mark. c) deltagelse i mindst 
én uddannelsesrejse pr år,d) deltagelse i forskellige 
diskussioner om miljø bevaring, e) deltagelse i sund-
hedscheck to gange om året Efter stormen Aiala, har 
børnene plantet 2.000 vejtræer og   deltaget i demon-
strationer for genopbygning af det lokale miljø  
 
 6.  Erhvervsuddannelser:  
 Det er vanskeligt at inddrage alle børnene i uddan-
nelsesprojekterne.  Nogle børn vil ikke vende tilbage 
til skolen hvis  de har været væk for længe.  For dem 
er der  behov for at udvikle nogle faglige/ hånd-

værksmæssige  uddannelser .  Dette vil hjælpe dem 
til at blive gode borgere i samfundet med selvtillid 
og en mening med tilværelsen.  I hjemmetindustri 
projektet, har i alt 62 piger der var droppet ud af 
skolen fået trænning i henholdsvis  strikning, pro-
duktion af røgelsespinde og syning.     
 
IGF projekter: 
 
Hjemmeindustriprojektet:   
Det er knap to år siden at Hjemmeindustriprojektet 
blev afsluttet hos PR.  På grund af projektets værdi 
i kraft af de imponerede resultater den har vist og 
sin popularitet hos brugerne, måtte IGF fortsat støt-
te aktiviteterne med egne midler. I oktober 2008 
ansøgte vi så om en forlængelse af Hjemmeindu-
striprojektet i en større skala fra det første pilotfa-
se. Vi fik en forhåndsgodkendelse på projektet un-
der forudsætning af at vi konkretiserede projektet 
på enkelte områder. Efter rettelser og fremsendelse  
flere gange i samråd med Projektrådgivningens 
konsulenter, modtog vi den besked at vi ikke i den-
ne omgang fik de ansøgte penge. Da Kathrine på 
daværende tidspunkt skulle til Indien, gjorde hun 
status over aktiviteterne med projektmedarbejderne 
og lavede  en workshop med JGVK og LKP  ifm 
formulering af PA ansøgningen.   

Hjemmeindustriprodukter udstilles ved JGVKs årlige festival 
 
Gennemgangen med JGVK afslørede at aktivite-
terne blev gennemført men at de  stadigvæk ikke er 
bæredygtige idet  man fortsat måtte betale løn til 
trænere og andre ansatte. Det viste sig dog også at 
der er sket en stor fremgang idet flere end det nor-
merede antal brugere blev trænet og tjener penge 
hvorfor projektet er enormt populært. Det stod klart 
at det er ikke så let at opnå en tilfredsstillende ud-
vikling med bæredygtighed i et så svagt samfund 
indenfor kort tid. Det virkede overbevisende at det 
med en fortsat indsats vil lykkes at opnå et tilfreds-
stillende resultat. Pga indførelsen af civilsamfunds-
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strategien, måtte man tilføje nogle justeringer og 
sammen med de informationer man fik hos JGVK 
blev man enige om at igangsætte en salgsorganisati-
on på forsøgs basis. Man blev enig om at opretholde 
de aktiviteter, som er bygget op gennem flere års 
indsats og med de udviklingsmuligheder der forelig-
ger i området og bevilge penge fra IGF indtil en ny  

Brugerne i landsbyen Goranbose strikker hjemme og tjener penge  
 
bevilling er opnået. Så kom stormfloden Aiala, som 
ødelagde landbrugsafgrøder, produktionsgrundlag 
samt fiskeri, som resulterede i mangel på madvarer i 
området. Dette medførte krav fra brugerne om øgede 
indtjeningsmuligheder fra hjemmeindustriprodukti-
on. Dette førte til opstart af flere træningscentre med 
produktion og indtjening ved salg af varerne til faste 
aftagere. Det viste sig at være til stor nytte, da de lo-
kal mellemhandlere udnytter de fattige i dårlige tider.   

Silkevæver viser  sine produkter lavet i samarbejde med IGF 
  
Jette opholdt sig i projektområdet i ca. 2 måneder. 
Hun arbejdede med 12 lokale kvinder med nyt design 
af striktrøjer og udviklede 16 forskellige typer pro-
dukter for afsætning på hjemmemarkedet. Jette ar-
bejdede også med lederen af den lokale silkevæver-
gruppe Prabhat Dutta i Birbhum, som JGVK arbejder 
med for at øge deres indtægt. For væveren har Jette 

udviklet nye typer silkesjaler  med henblik på at 
sælge dem i Danmark. Da silke er dyrt og varmt, 
passer det bedre i Danmark end i Indien.  
 
I Danmark har IGF fået kontakt med Fair Trade 
butiksejer Alice Juul Woods, som sælger hjemme-
industriproducerede varer fra Afrika på Fyn. Da 
hun så vore produkter og hørte historien om produ-
centerne, blev hun begejstret og ønskede samarbej-
de, som indebærer at produkterne skal have Fair 
Trade godkendelse i Danmark Alice vil være os 
behjælpelig med dette.  Alice købte en del varer af 
uld og silke dels for salg og dels for videreudvik-
ling. Uld varerne gik som varmt brød, således at vi 
måtte hente flere i Indien. Der ligger et perspektiv 
for et brugbart samarbejde med Alice og Fair trade 
i Danmark  
 
Sundhedsprojekt i Sunderbans:  
Et stort problem i Sunderbans er den dårlige hel-
bredstilstand, som er med til at forhindre udviklin-
gen. Den dårlige ernæringstilstand, som svækker 
både immunforsvaret og fysikken skyldes, udover 
fattigdom, den manglende fødevaresikkerhed pga 
den lave produktivitet i landbruget. I Sunderbans 
lever ca 40% af familierne under den indiske fat-
tigdomsgrænse, ca 30% af kvinderne er undervæg-
tige og halvdelen af børnene er for små i forhold til 
deres alder, som udtryk for kronisk underernæring. 

Projektpersonale  undersøger gravide kvinder i deres landsby 
 
En anden væsentlig årsag til den generelt dårlige 
helbredstilstand blandt fattige i 3. verdenslande 
skal søges allerede i fostertilværelsen. Børnene fø-
des med for lav fødselsvægt ift deres potentiale og 
dermed med et dårligere helbred lige fra fødslen og 
har derfor en dårlig start i livet, som. Denne dårlige 
start lider de under resten af deres liv med øget ri-
siko for hyppige infektioner, dårlig vækst, kroniske 
sygdomme og dårlig indlæring. De mangelfulde 
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sundhedsforanstaltninger i området  med bl a mang-
lende svangeromsorg forværrer kun situationen. 
 
Sundhedsprojektet indebærer derfor etablering af en 
lokal svangeromsorg, hvor 2 kvinder i hver landsby 
bliver uddannet til sundhedshjælpere med hovedvæg-
ten på graviditet og fødsel. Disse sundhedshjælpere 
skal drage omsorg for de gravide i deres respektive 
landsby, undervise den gravide og hendes familie i 
ernæring (bl.a. at den gravide ikke skal have mad til 
sidst), hygiejne,  familieplanlægning, HIV/AIDS og 
andre relevante emner. De besøger den gravide i 
hjemmet, holder mothers camps, hvor de gravide bli-
ver undersøgt og kontrolleret samt holder landsby-
møder hvor alle kan deltage. Sundhedshjælperne 
samarbejder også med de offentlige jordemoderkli-
niker, der findes. 

Inga og Lene sludrer med projektpersonalet på vej til lokalmødet.   
 
Efter et pilotprojekt i 2006 fik vi bevilget et projekt 
der løb fra 1. januar til 31. december 2007. Ansøg-
ninger om en fortsættelse blev desværre sat i bero 
fordi IGF skulle gennemgå en såkaldt Kapacitets un-
dersøgelse. De følgende år er  aktiviteterne blevet 
udført med IGF midler. Ca 25 sundheds hjælpere er 
blevet uddannet. og de tager sig af de gravide og de-
res familier. Derudover har de mange andre arbejds-
opgaver: de holder jævnligt landsby møder, hvor de 
underviser i ernæring, hygiejne, vaccinationer og 
meget andet. De samarbejder også med de få lokale 
jordemødre der findes. 
 
Inga og jeg har senest besøgt projektet januar 2010. 
Det var tydeligt at de gravide er meget glade for at 
der er nogen der tager sig af dem under deres  gravi-
ditet og støtter dem. Også familierne forstår nu i hø-
jere grad, hvad de kan gøre for at deres  gravide svi-
gerdøtre får så god en graviditet som muligt og der-
ved større chance for en sund baby og mor. 
Under vores besøg havde vi den glæde at kunne 
igangsætte Sundhedsprojekt  II som blev godkendt 
november 2009.Det er en fortsættelse og udbygning 

af det forrige projekt. I alt vil der blive uddannet 50 
sundhedshjælpere der skal servicere ca 2000 kvin-
der og deres familier. Projektet indeholder også en 
aktivitet der arbejder med Fortalervirksomhed om-
kring sundhedsrettigheder. Denne aktivitet vil nå 
ca 60.000 landsbybeboere. Projektperioden vil væ-
re  1. januar 2010 til 30. juni 2012 
 
 
Mikrokreditprojektet: 
Ifm brugernes kamp mod fattigdom og skyhøje 
renter hos lånehajerne fortsatte deres organisering i 
SHG’er med opsparing af penge på deres egne 
konti. Det medførte automatisk anvendelse af mi-
krokredit og mikrofinans for snart 7 år siden. Det 
begyndte med interne lån blandt medlemmerne af 
en SHG med 24% renter som gik til deres egen 
kasse, efterfølgende mellem SHG’erne via lands-
bykomiteerne, hvor SHG'er kunne udlåne deres 
ubrugte midler til andre SHG'er med samme renter. 
Med øgede aktiviteter fik brugerne behov for større 
beløb som deres egen kapital ikke rakte til. Derfor 
måtte man søge efter penge udefra. I begyndelsen 
lånte JGVK penge til projekter på forsøgsvis til 
brugere med begrænsede beløb. Pga stigende låne-
behov fra brugerne forsøgte man de sidste par år at 
involvere bankerne, men problemet er, at bankerne 
kræver sikkerhed for deres penge, som JGVK må 
kautionere for. I takt med brugernes øgede kapaci-
tet og erfaring med at låne penge til deres egen for-
del, steg låneniveauet markant. Partneren har støt-
tet brugerne med at opbygge kapacitet og sikre lå-
nemulighederne fra bankerne, hvilket kræver ind-
sats dels for at gøre aktiviteterne effektive dels  
støtte dem med at tilbagebetale.  

En SHG gør status over pengesager og låne pengene til medlemmer  

Det er ikke nogen hemmelighed at brugerne ofte 
udsættes for chikane fra bankpersonalet, som næg-
ter at udbetale deres penge,  ved at  hænge sig i pe-
titesser o.l. Årsagen til dette er at bankpersonalet er 
faste lønmodtagere uden socialt ansvar. Der er an-
dre problemer som det stive banksystem, afstand til 
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bankerne fra brugerne o.l. hvorfor der er brug for 
brugervenlige systemer, som varetager brugernes in-
teresse, mindre omkostningsfuld og tilpasset til bru-
gersamfund i landsbyområdet. Der arbejdes for at 
udvikle et system som vil kunne integreres i bruger-
samfundet på landsbyniveau med landsbykomiteerne 
som ejere af enheder. Dette kræver nogle års afprøv-
ning før der kan opnås et stabilt system og en større 
anvendelse vil være mulig med overdragelse af an-
svaret til brugerorganisationerne.  

 
I 2009 har 1019 SHG’er sparet kr. 211.035. Af det 
har de lånt kr. 158.276  til medlemmerne for en rente 
på kr. 6.325, som øgede deres konti til kr. 217.360. 
Gennem VC’er har 232 medlemmer fra 37 SHG’er 
lånt kr. 37.766 fra JGVK for en rente og service 
ydelse på kr. 4.000 og tilbagebetalt kr. 22.153. Fra 
banker har SHG medlemmerne lånt kr. 326.560 og 
tilbagebetalt kr. 160.874 med en rente på kr. 3.266. 
11 SHG’er lånte penge til andre SHG’er. Typisk an-
vendelse af disse lån er for indkøb til dyrkning af af-
grøder, køb af husdyr, fiskeri, opstart af virksomhed, 
reparation af bopæl, uddannelse til børnene, sygdom, 
frikøb af pantsatte jordlod, køb symaskiner o.l.   

Mikrokredit blev flittigt brugt til at købe fiskelarver produceret ved 
JGVK rugeri for at sætte ud i brugernes egne damme. 
     
Efter Md. Yunus fik nobelpris i 2006 for sin mi-
krokredit ide, steg interessen for denne i vesten. Der 
er opstået flere mikrokredit/finans organisationer i 
Vesten, med blandede formål. I Danmark er der dan-
net mikrofinans organisationer med indskudte penge 
fra danske borgere som en form for investering med 
et afkast til dem på 10%/år, til gengæld får låntagere 
så lettere adgang til disse penge, hvilket ellers er 
vanskeligt i deres hjemlande. Administrationen af 
disse udlån og tilbagebetalingerne sikres gennem 
mellemmænd, således at den årlig rente løber op til 
35-40%. Med denne ordning kan kun entreprenører-
ne på mellemniveauer (til udvidelse et lille sygehus, 
benzin tank o.l.) være med. I Indien er der opstået 
flere mikrofinans organisationer som låner penge ud 
til de fattige mennesker gennem grupper og styrer 
dem gennem lokale mellemmænd. Alle disse er for-

skellige variation af den samme model: man låner 
ud med fokus på at tjene penge til dem selv. En 
forbedring af brugernes indtjeningsforhold ved en 
effektiv udnyttelse af disse penge, beskæftiger man 
sig ikke med, hvilket også er svært. Indtil brugerne 
får kapacitet til at anvende pengene til at  øge pro-
duktionen vil problemet fortsætte med at eksistere. 
Øget fattigdom gennem faldende produktion og 
øgede omkostninger vil altid øge behovet for at lå-
ne med dårlige muligheder for at tilbagebetale. Det 
nytter ikke noget at styre tingene oppefra gennem 
et sikkerhedssystem. I stedet bør man gøre selve 
fundamentet robust ved at styrke låntagernes ind-
tjeningsevne. Konsekvensen ser man i de hundred-
vis af selvmord blandt landmænd i Indien der ikke 
kan betale deres gæld tilbage. Det er lige netop dis-
se ting IGF og JGVK arbejder med således at der 
kommer en varig løsning på problemet med øget 
kapacitet og produktion hos brugerne. I denne for-
bindelse forsøger man at udvikle nye modeller som 
enten er brugerbaserede eller tæt på dem, som er 
afgørende for en varig løsning, hvilket kræver tid 
og støtte udefra. De høstede erfaringer er begræn-
set i omfang, men de peger i den rigtige retning. 
   
Fiskeri i Sunderban med KVL, BAU  & AwF:  
Bestræbelserne på at forbedre leveforholdene i 
Sunderbans ved udvikling af akvakultur blandt de 
lokale landmænd i deres damme fortsætter i sam-
arbejde med KVL og BAU. Bevilling fra AwF om-
fattede kapacitetsopbygning af 10 JGVK medar-
bejdere, organisering af 100 landmænd mhp at øge  

Biswajit diskuterer opnåede resultater og erfaringer med forkser fra 
Cambodia og Bangladesh.  
 
produktionen i deres damme gennem bedre mana-
gement, forsyning af kvalitetsfiskelarver fra lokal-
oprettet fiskelarverugeriet ved JGVK, som er nød-
vendig for produktion af lokale karper. Dette skulle 
kombineres med opdræt af lokale fisk som mola, 
der er rig på vitaminer og mineraler og yngler na-
turligt i dammerne. Dette bygger på forskningsre-
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sultater af Dr. Nanna Roos, KVL. Arbejdet blev ud-
ført i begrænset omfang sidste år, hvor resultaterne 
fra produktion og forsyning af larver fra lokale ruge-
rier til lokale brugere og opdræt i deres damme var 
positive. Man var interesseret i at konsolidere og ud-
bygge dette i år. Politiske forhold i Bangladesh for-
hindrede udnyttelse af kapaciteten derfra.   

6 måneder katla fisk hos en lokal brugers dam med larver fra JGVK 
 
Med anvendelse af den lokale  kapacitet som er me-
get  lav, var resultatet alligevel meget opmuntrende, 
hvorfor IGF og JGVK var inviteret til at præsentere 
resultatet på en internationalt workshop arrangeret af 
KVL og BAU i Dhaka. De fleste  præsentationer ved 
workshoppen var akademiske arbejder, kun JGVKs 
præsentation handlede om forbedring af leveforhol-
dene for landsbybeboere ved organisering af lands-
bybeboere og anvendelse af en basal akvakulturtek-
nik. Repræsentanter fra Danmark på workshoppen 
var imponerede og diskuterede mulighederne for 
støtte og anbefalede os  at arrangere en lignende 
workshop i Indien til næste år.  
 
Af de 100 valgte brugere, var 70 landmænd med eg-
ne damme, resten var  opdrættere af fiskelarver som 
sælger videre til brugerne efter at larverne er blevet 
lidt større. Et af bestyrelsesmedlemmerne fra AwF 
fra Indien Dr. Mudnakudu Nandeesah, besøgte 
JGVK og var meget glad for at se forholdene og den 
indsats der er gjort for at forbedre forholdene for de 
fattige. På opfordring af JGVK udtrykte man ønske 
om støtte for at få oprettet samarbejde med lokale 
forsknings- og udviklingscentre i Vestbengalen. Det-
te medførte at en underviser fra Kolkata universitet 
besøgte JGVK vedr samarbejde med lokale eksper-
ter. Derfor besøgte nogle fiskeri eksperter fra Kolka-
ta universitet, herunder Dr. Abraham,  JGVK for at 
se det arbejde der bliver udført og den støtte de har 
behov for. Dr. Abraham blev lige så begejstret over 
at se  forholdene hos JGVK og lovede at tilknytte et 
antal medlemmer og give dem træning omkring fi-

skeri opdræt, udklækning af rogn o.l. Så kom 
stormfloden Aiala som ødelagde en meget stor del 
af området, hvor saltvand trængte ind i dammene 
sammen med fisk fra floderne. Dette medførte at 
alle brugerne og de landmænd som var tilknyttet 
projektet kunne starte forfra.  
 
Katastrofe hjælp: 
D. 25 maj 2009 blev det meste af Sunderbans på 
den indiske side ødelagt af stormfloden Aiala. Det 
havde regnet hele natten, og om formiddagen blæ-
ste det op således at floderne brød digerne ned og 
vandet fossede ind over de beboede områder. Alle 
huse er lavet er ler, så de faldt  hurtigt sammen. Da 
det var om formiddagen, kunne man slippe husdy-
rene løs og selv styrte af sted til højre beliggende 
områder med de få ting man kunne nå at redde før 
husene begyndte at falde sammen. Derfor var an-
tallet af dødsfald lavt, men de materielle skader 
store. Folk  måtte søge ly under træer, i klubhuse, i 
NGO bygninger o.l. I JGVK centret overnattede 
godt 300 mennesker i to nætter. Under en inspekti-
onsrejse dagen efter så man ødelagte huse under 
vand, sultne folk i bagende sol og skrigende efter 
drikkevand. Det var meget alvorligt med alle de 
små børn. Katastrofens omfang var enorm; alene 
på Basanti øen blev 45.000 huse ødelagt og dermed 
ca. 200.000 hjemløse. Da  folk måtte flygte i hast 
og næsten intet fik med sig var det et stort problem 
at de skulle  opholde sig om dagen under den 
bagende sol uden mad og drikke. Situationen var 
alvorlig, dammene stank af døde fisk, vejene øde-
lagte og huse der ikke kan genopbygges før det 
bliver mere tørt og folk får råd til det.  

Saltvand fosser ind i landsbyer over brudte diger 
 

JGVK gik i gang med at købe tørmad og lånte nog-
le tønder fra det lokale regeringskontor, som blev 
brugt til at transportere mad og især drikkevand. 
Uden mad vil de kunne klare sig nogle dage, men 
uden vand vil de ikke kunne klare mange timer. Ef-
terhånden begyndte hjælp fra forskellige frivillige 
organisationer og regeringen at komme, men det 
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var langtfra tilstrækkelig. Pga yderligere forværring 
af de i forvejen dårlige vejforhold, var transport af 
nødhjælpen vanskelig. Den øgede vandhøjde medfør-
te at slangerne søgte til tørrere område, hvorfor man-
ge blev bidt af slanger. Ligeledes oplevede man flere 
overfald af tigre i områder tæt ved skovreservatet. I 
sådan en kaotisk situation var lokale gorillaer ikke 
sene til at udnytte situationen ved at tvinge folk at 
sælge deres husdyr til næsten ingen penge, lede 
hjælpen til forkerte steder o.l. Pga kapacitetssvaghed 
og dårlig infrastruktur var regeringen ude af stand til 
at yde ret meget. Alle lokale regeringskontorer var 
under vand og forladt af de ansatte , de få sygehuse i 
området var lukket eller havde alt for lav kapacitet 
ifm bl a udbrud af  dysentri..  
 
Afgrøder på godt 30.000 ha jord blev ødelagt, og 
derved mistede de lokale deres monsun høst på ca. 
70.000 tons. Samtidig er alle dammene fyldt med 
saltvand og dermed dræbt alle fiskene. Udover det 
akutte behov, ligger der en stor opgave foran, ifm 
opbygning af husene, oprette drikkevandforsynin-
gerne, bygge digerne o.l. og  samtidig støtte folk med 
madvarer, drikkevand, tøj o.l. flere måneder frem. 
Efter digerne er bygget, skal man gå i gang med at 
dræne alt saltvandet væk fra de oversvømmede mar-
ker, tømme saltvand fra dammene etc. Indtil dette er 
udført er man nødt til at støtte befolkningen, det ska-
ber goodwill og er meget vigtig for det fortsatte ar-
bejde i området.  
 
Pga problemets akutte, alvorlige karakter og dimen-
sioner samt myndighedernes manglende kapacitet,  
var der en forventning hos befolkning om at JGVK 
ville støtte dem. Som et minimum har partneren 
JGVK besluttet at yde støtte i projektområdet, som 
består af godt 50 landsbyer fordelt på 5 øer i Sunder-
bans. Manglende kapacitet og folks desperation 
tvang myndighederne til at henvende sig til JGVK 
om støtte i form af samarbejde.  
 
I over tre måneder ydede JGVK støtte både i sit pro-
jektområde og også udenfor, da  man ikke kan lade 
alle de nødlidende mennesker i stikken. Ud over at 
distribuere egen nødhjælp, forsynede flere lokale 
private organisationer såsom Art of Living, Nando-
ram market,Vihash Trust og LKP JGVK med varer. 
JGVK  påtog sig ansvaret for at uddele til de nødli-
dende. Lokal regeringen leverede en del medicin, 
kalk og vand, som JGVK måtte uddele til brugerne. 
Regeringens lokal kontorer havde skaffet en maski-
ne, som producerede drikkevand fra saltvand fra en 
flod, men JGVK måtte påtage sig ansvaret for udde-
ling af disse drikkevand flasker til brugerne. I Dan-

mark indsamlede IGF 23.625 kr blandt sine med-
lemmer. Flemming Topsøe støttede med ca. 15.000 
fra egen lomme og gennem sine venner. Over 2 
måneder har JGVK uddelt ca. 14,5 ton fladris, 
rispopkorn og brød, ca. ½ ton kartoffel, 2½ ton ris, 
100 ton drikkevand, 6000 ORT pulver af 
salt/sukker blanding, 14.000 piller, 6.000 stk sæbe, 
og tandpasta, 2 ton kalk og desinficerende pulver, 
500 moskitonet, 500 telte, 3000 tøj, 2000 sarier, 
1000 køkkenudstyr og tallerkener, 1000 lommelyg-
ter og flere andre ting.  

Nødhjælpsvarerne blev samlet af alle og transporteret med lastbiler og 
båd til de nødlidende der befandt sig isolerede i ufarbare områder     
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Netværk i Danmark 
Det allerede etablerede samarbejde med andre danske 
NGO’er er fortsat med udvidede aktiviteter som be-
skrevet i det følgende. 
 
Seniorer Uden Grænser (SUG)  
Gennem nogle kontakter fik IGF etableret et samarbej-
de 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. I 2009 rejste 
Ejgil og Keld til Sunderbans for at undersøge forhol-
dene for bedre at kæde indsatserne sammen. De holdt 
et møde blandt SUG medlemmerne på Fyn for at for-
tælle om deres oplevelser. I løbet af året havde IGF 
møde med flere andre medlemmer som Stig Elliot fra 
sjælland, Ove Jacobsen og Margrethe Bogner i Jylland.   

 Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling (UBU) 
Samarbejdet med UBU fortsætter. Dels ved opstarten 
af et nyt projekt vedr rensning af drikkevand for arse-
nik og forbedrede sanitære forhold.  Fra DTU har der 
været 9 studerende i 2009 . De studerende har  besøgt 
partneren dels som studerende for at lave eksamensop-
gave  og dels på eget initiativ. Tre studerende har ud-
ført forskningspræget arbejde hvor de undersøgte den 
mekanisme der bruges ved den proces der fjerner arse-
nik. To andre studerende har  lavet  VVS arbejde og en 
del opgaver vedr. toilet cisterner. Henrik besøgte part-
neren for at monitorerer projekterne, han havde sin dat-
ter Kathrine med for at indvie hende i det indiske sam-
fund. Vi  er  interesseret i at de studerende vil være lidt 
mere aktive i IGF i Danmark.  
 
InnoAid, Danmark: 
Denne forholdsvis unge NGO er kommet meget stærkt 
frem. Den  består af studerende fra DTU. Organisatio-

nen ønsker at gøre en indsats for gademadsælgere i 
Kolkata samt i landsbyerne. I denne forbindelse har 
den etableret samarbejde med flere ledende folk in-
denfor forskellige faglige områder i Danmark mhp 
faglig støtte. I Indien samarbejder de med IGF og 
JGVK for at udnytte det  lokale kendskab og erfarin-
ger. Der er planer om at udføre oplysningsaktiviteter 
i Danmark sammen. 

 
Fjerkrænetværket (FNV) og KVL og BAU.  
Selvom det er blevet opslugt af Life Science, fortsæt-
ter samarbejdet med Fjerkrænetværket, Kbh Univer-
sitet, tidligere KVL. Vi forsøgte  at få lederen af 
FNV Karsten Nellemann Kryger  til Indien for at ud-
føre evaluering af husdyrholdprojektet, men pga de 
nye retningslinier fra KU, kunne det ikke lade sig 
gøre. Samarbejdet med Nanna Roos og Shakuntala 
fortsætter ufortrødent, specielt ifm fiskeri projektet i 
Indien, hvor disse to personer støtter dels med kapa-
citetsopbygning dels med netværksdannelse med de-
res andre kontakter herunder også mhp finansiering 
af projekter.  
 
Revisionsfirma Deloitte: 
IGF's samarbejder fortsat med  det tidligere revisi-
onsfirma Olsen og Dalgaard, nu Deloitte i Svendborg  
Efter flere års samarbejde er arbejdet blevet lettere 
og vi håber at firmaet fortsat vil  støtte en frivillig 
organisation som IGF.  
 
Nordea 
Samarbejdet med Nordea har fungeret meget til-
fredsstillende gennem de sidste 8 år. Banken fortsæt-
ter  sit medlemskab og gode bank service til IGF. 
 
DTU: 
Samarbejdet med DTU fortsætter, i år har 7 stude-
rende besøgt Sunderbans ifm projektaktiviteter som 
en del af deres eksamens opgaver.     
 
 

Henrik (UBU), Marie Louise og Sandra (InnoAid) holder møde med 
Kathrine , Mita og Ganesh (IGF) i København over lidt mad  

Ejgil, Keld (SUG) og Elena (InnoAid) holder møde med en lokal SHG 
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Fortalervirksomhed i Danmark: 
Udover at have sendt årsberetning og andet materiale 
til IGF medlemmer, Projektrådgivningen og Danida, 
deltog IGF i PRs årsmøde, møder med Fair Trade og et 
offentlig møde arrangeret af SUG i Odense hvor den 
præsenterede IGFs arbejde for deltagerne samt udstil-
lede tekstil og silkeprodukter fra Sunderbans. Desvær-
re gav det kun èet nyt medlem af IGF. IGF fortager sin 
fortalervirksomheds-/oplysningsarbejde gennem sine 
netværksaktiviteter. 

Alice (HVH) hører om IGFs arbejde med silke i Indien fra Ulla og Lene. 
 
Mini Kapacitets undersøgelse af IGF:  
I midten af 2008 anbefalede Bevillingsgruppen under 
PR en kapacitetsundersøgelse af IGF, som blev gen-
nemført at Konsulent Marianne Victor Hansen. Rap-
porten med anbefalinger kom i begyndelsen af januar. 

 
IGF medlemmer holder internmøde efter afslutning på kap. undersøgelse   
 
En stor del af 2009 er gået med at efterkomme anbefa-
lingerne; der drejer sig i vidt omfang om  det organisa-
toriske og udarbejdelse af diverse manualer og forret-
ningsgange. Det har krævet en stor indsats fra de akti-
ve medlemmer og arbejdet er først færdigt i løbet af 
2010. Efter gennemførelsen af anbefalingerne bliver 
arbejdsbyrden forhåbentlig mindre pga simplere for-
retningsgange.  Alligevel er der brug for flere aktive 
medlemmer i IGF. Både til arbejdet i Indien, men også 
her i Danmark.   
 
 

Fortalervirksomhed i Indien: 
Det er svært for det nuværende styre at opgive sin 
position og plejen af egne interesser gennem korrup-
tion og nepotisme. Efter mere end 30 år ved magten 
føler den ikke behov for at ændre sin praksis. Der er 
stor utilfredshed i civilsamfundet, som IGF og vore 
partnere arbejder for at gøre  bevidste og kapacitets-
stærke. Eliten af samfundet skriver meget i aviserne 
vedr. myndighedernes mangler, ellers gør den ikke 
noget og folk har vænnet sig til og oplever det som 
underholdning. I et demokratisk system ligger kilden 
til al handlekraft hos civilsamfundet. Da civilsam-
fundet i Danmark er stærk er danske myndigheder 
opmærksomme på befolkningens mening, hvilket er 
det modsatte i Indien. Derfor arbejder IGF målrettet 
for en god regeringsførelse for landets udvikling 
med et stærkt civilsamfund. Resultaterne  af indsat-
sen med organisering af over 1000 SHGer er bedre 
organisering, større kapacitet,  økonomisk forbed-
ring og øget bevidsthed begynder nu at vise sig idet 
myndighederne efterhånden ikke kan sidde befolk-
ningens stemme overhørig. Sideløbende har man 
opbygget et godt samarbejde med regeringen uden at 
have solgt sig selv; virkningen begynder  at kunne 
ses. Der vil gå mange år før man kan forvente for-
hold, der ligner Vesten. Så stort et land (>1 milliard 
mennesker) med så store forskelle og et samfund 
stadig præget af mange års muslimsk/britisk påvirk-
ning kan ikke ændres på få år. Indsatsen med støtte 
fra Danmark spiller en vigtig rolle bl a ifa fortaler-
virksomhed. Nogle af alle disse aspekter forsøges 
synliggjort gennem publikationer af forskellig art 
såsom nyhedsbreve, årsberetning, rapporter, fore-
drag etc.  

 

Vestbengalens kommunikationsminister Khiti Goswami deltager ved 
JGVKs års festival i Basanti i Sunderbans.      
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Netværk i Indien: 
Netværksarbejde er ikke så let i Indien, på grund af 
manglende gensidig tillid som igen skyldes den svage  
kapacitet. Da gensidig tillid er nødvendig for landets ud-
vikling, arbejder IGF og vore partnere målrettet på at  
indføre og etablere dette via SHG'erne, landsbykomiteer-
ne og CBO’er som en del af civilsamfundsstrategien. Set 
fra denne synsvinkel går udviklingen den rette vej med et 
øget antal brugere, netværksorganisationer, øget krav til 
partnerne og med øgede kapacitet således at disse vil 
kunne påtage sig øget ansvar, som er ønskeligt. Som et 
nyt element er IGF ved at oprette et større, forpligtende 
samarbejde mellem de to partnere LKP og JGVK i Indi-
en, hvor LKP arbejder direkte med myndigheder og 
JGVK med civilsamfundet på græsrodsniveau. Etable-
ringen af dette samarbejde er en del af PA projektet.  

 
Fremtidige Aktiviteter: 
Man startede aktiviteterne i Sunderbans med at styrke 
civilsamfundet gennem organisering af kvinderne i 
SHG’er, forbedre deres kapacitet og bevidsthed, hvil-
ket igangsatte en proces, som medførte en mangfoldig 
udvikling med initiativer, indsatser og krav til JGVK 
mhp aktiviteter for øget indtægt, uddannelse for deres 
børn, sundhed, social lighed mm., som er vigtig for en 
bæredygtig udvikling. Hos LKP begyndte man at ar-
bejde gennem myndighederne. Der er et håb at disse to 
modeller med tiden kan gå op i en højere enhed. 

 

Et af de vigtige fremtidige udviklingsindsatser er at 
styrke børnenes uddannelse og indsatsen mod frafald 
af børn fra skolerne for at gøre dem til gode samfunds-
borger Herefter følger en miljørigtig produktion inden

for landbrug, fiskeri og husdyrhold samt bedre sund-
hed og en synergi mellem de enkelte delelementer. I 
de kommende år vil man øge indsatsen omkring ka-
pacitetsopbygning for unge og voksne gennem viden  
kombineret med en praktisk håndværksuddannelse. 
Der er behov for mere samarbejde med videncentre i 
Danmark og Indien samt andre organisationer som 
beskæftiger sig med lignende aktiviteter gennem er-
farings udveksling.   

 

Stammepige ved te plantage i Kalchini 

Børn i Sunderbans    

Kvinder i  Nordbengalen tilbyder sig som daglejere tidligt om morgen  


