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Til Medlemmerne 
De senere år er man begyndt at tale mere og mere om de
mokrati, menneskerettigheder, ligeberettigelse mm. Også i
Indien er man enige om at det eneste retfærdige samfund
er det demokratiske med lige rettigheder for alle. Men det
er ikke nok, det er også nødvendigt med et fundament, som
består i de enkelte menneskers kapacitet, ansvarsbevidst
hed, organisering, moral mm. På det punkt er tingene ikke
så rosenrøde hverken i Vestbengalen, Indien eller den 3.
verden i øvrigt. For de lokale regeringer drejer det sig om at
sikre politiske og personlige interesser, som medfører kor
ruption og undertykkelse af civilsamfundet med stigende
fattigdom og utilfredshed til følge. For at dække over disse
problemer beretter regeringen i smukke vendninger om In
dien: verdens største demokrati med 9% økonomisk frem
gang om året mm. Men man glemmer at dette skyldes vest
lige investeringer og kun involverer 10 15% af befolkningen.
De resterende 85 90%, som bor ude på landet, lider stadig
under fattigdom blandt andet pga lav og faldende produkti
on inden for traditionelle produktions områder som som for
eksempel landbrug. Og disse mennesker har ikke andre
muligheder end at rejse langt væk i lange perioder for tjene
penge og udsætte familierne for store afsavn.

Året 2011 vil blive husket i Vestbengalen som et vigtigt år,
hvor det marxistiske Kommunist parti efter 38 år ved mag
ten, som lagde staten i ruiner, tabte til Trinomul Kongres
parti (en forgrening af kongrepartiet). Alle var glade og tro
ede, at nu ville situationen ændre sig til det bedre, men ef
ter et år er man begyndt at tvivle og er skuffet over, at der
ikke sker nogen forbedringer. Det interessante er, at man
troede at et regeringsskifte ville skabe de ønskede positive
ædringer. Det bunder i den lokale forestilling om at ansvaret
for forholdene ene og alene er regeringens, hvilket skyldes
århundreders eneherskersystem i området.

Det lokale regerings system bygger på det topstyrede gamle
kolonisystem med stor afstand til befolkningen. Fra 1950
har lokal regeringen fremlagt den ene 5 årsplan efter den
anden med henblik på udvikling. Til trods for disse er fattig
dom, miljø ødelæggelser, korruption mm vokset og folk er
uforstående overfor hvorfor det er gået som det er. Mang
lende erfaring og tradition gør at begreber som udvikling,
demokrati etc er tomme ord uden indhold. Derfor sker der
ikke noget ved et regeringsskift. Indtil der kommer et stærkt
civilsamfund og regeringssystemet kædes sammen med
dette på en harmonisk måde kommer der ingen menneske
rettigheder, demokrati etc i virkeligheden Og dermed ingen
udvikling.

IGFs indsats er et forsøg på at at skabe et stabilt udviklings
fundament baseret på den danske samfundsmodel, som
med en brugerbaseret tilgang har alle de ønskede elemen
ter og passer godt til forholdene i Indien. IGF arbejder på at
skabe dette vigtige og manglende element i Indien i samar
bejde med civilsamfunds partnere. Først i en lille målstok,

som forhåbentlig vil udbrede sig til et større område
som et bæredygtig udviklingsgrundlag.

Efter 10 års arbejde med JGVK i Sunderbans har vi
organiseret 20.000 kvinder i Selv Hjælps Grupper
(SHG’er) og dannet ca. 60 landsbykomiteer ( LKer)
som er civilsamfundets talerør. Gennem LK’erne har
vi udført aktiviteter indenfor forskellige sektorer
som landbrug, sundhed, uddannelse mm, som ud
gør det første og vigtige element af det fundament,
som man ønsker at skabe. Nu er vi så småt begyndt
at igangsætte det næste udviklingstrin ved i stigen
de grad at overføre projektaktiviteterne til bruger
og netværksorgnisationerne. På den måde kan part
nerorganisationerne tage sig mere af kapacitetsop
bygning, udvikling af løsningsmodeller mm. Her er
aktiv deltagelse fra det danske civilsamfund af afgø
rende betydning og bliver den næste store udfor
dring. Sammen med vores anden partner Loka Ka
lyan Parishad (LKP) arbejder IGF på at forbedre for
holdene i samarbejde med lokalregeringen. 10 års
arbejde her har også forbedret forholdene mellem
regeringen og befolkningen og man håber på, at
gennem konsolidering og udbredelse vil dette sikre
dannelse af det ønskede udviklingsfundament for
samfundet..

Året startede med at medlemmer af Topsøe famili
en rejste til Indien for at se JGVKs arbejde forud for
beslutning om evt at støtte uddannelsesprojektet i
Sunderbans. Birgitte og Adam Øigaard (Haldor Top
søes datter og svigersøn) besøgte derfor Sunder
bans i januar 2011. De var ledsaget af den danske
ambassadør Freddy Svane og handelsattache Lars
Christiansen. De besøgte JGVK for at se deres arbej
de og samtidig deltage i årets store festival (Mela),
hvor bla landsbybeboernes produkter udstilles. Bir
gitte og Adam var meget begejstret over at se det
arbejde der bliver gjort og resultaterne af det. Også
Freddy Svane og Lars Christiansen udtrykte deres
begejstring og lovede, at de ville komme tilbage
med deres familier.

Lene og Ganesh måtte aflyse deres rejse til Indien
pga Ganesh’s rygproblemer. Til gengæld rejste Char
lotte, Inga, Mita, Marie og Jette til Indien lige efter
Mela i slutningen af januar. De deltog i Erfaringsud
vekslings workshop med LKP og JGVK i forbindelse
med Partnerkabsaktivitets projektet som handlede
om strategiudvikling og kapacitets opbygning af
partnererne LKP og JGVK så vel som IGF. Workshop
pen viste sig at være udbytterig ved at de to partne
re lærte hinanden bedre at kende og det gik op for
LKP, at IGF udfører al arbejde frivilligt og at den ikke
skal regne med IGFs støtte i al evighed. IGF opfor
drede begge organisationer til at arbejde med at
kunne finansiere egne aktiviteter uden IGF støtte.
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Foruden at deltage i workshoppen arbejdede de forskellige
medlemmer med deres respektive projekter: Charlotte af
sluttede husdyrholdprojektet. Antallet af husdyr er steget
betragteligt, på grund af træningsaktiviteterne 5 år tidigere,
som omfattede vaccination, bedre pasning af dyrene og
fodring. Det har bestemt været et godt projekt, som ud over
forbedring af forholdenne for brugerne har skabt et vigtigt
udviklingsgrundlag i området. Hun diskuterede emnet for et
eventuelt nyt husdyrholdprojekt med JGVK. Mita monitore
rede fødevaresikkerhedprojektet hos LKP og Marie så til
hjemmeindustriprojektet og skrev statusrapport. Desuden
tog Andreas til JGVK for at lære de lokale drenge at lave
filmoptagelse og redigering. Leela tog til Indien for at støtte
sundhedsprojektet og sammen med hende Jeppe, som hjalp
JGVK med at oprette legepladser for børnene og hjælpe An
dreas.

I samarbejde med UBU og fortsætter IGF aktiviteterne om
kring forbedring af vandforsyning, sanitet, hygiejne og sko
legang gennem JGVK og en række mindre CBO’er. På 4. år
arbejder vi i landsbyer i West Bengal. Projektet udføres i
Nord og Syd 24 parganas. I nord 24 parganas arbejder man
med ca. 7.000 familier som pga øget bevidsthed ikke længe
re bruger arsenforurenet vand, men får deres drikkevand
dels ved rensning af forurenet vand på familie eller kollek
tivt niveau, dels ved at bruge dybvandsboringer udført af
regeringen. Projektpersonalet udfører regelmæssige arsen
måliner af vandkilderne, det drejet sig om ca. 150 med bru
gerbetaling.. I begge distrikter arbejder man med at forbed
re hygiejnen på 158 skoler dels ved at øge elevernes be
vidsthed omkring betydning af renlighed, dels ved at opføre
toiletter med regeringsstøtte og organisere eleverne til at
holde dem rene. I syd 24 parganas arbejder man i over 100
landsbyer omkring forbedring af sanitetsforhold ved at op
føre toiletter, hvor flere landsbyer er nået op på over 90%
dækning. I syd 24 Parganas har man opført et sandfilter i en
dam som forsyner ca 300 familier plus et hospital med drik
kevand og et andet er under opførelse. 5 danske studerende
fra DTU har deltaget i arbejdet.

På grund af faldende produktion indenfor traditionelle er
hverssektorer såsom landbrug, fiskeri o.l., er hjemmeindu
striprojektet blevet et meget populært projekt da det ska
ber mulighed for at brugerne kan få en ekstra indtægt ved
at arbejde hjemme. En meget vigtig aktivitet i projektet er
partnerens levering af råvarer, afhentning af produkterne,
videre salg af disse på markedet og efterfølgende aflevering
af betaling til brugerne. Nu arbejdes der med at gøre dem
selv ansvarlige for produktion og salg af varerne gennem
salgsorganisationer som det næste trin af udviklingen. Dette
volder dog store problemer. Indtil videre har man skabt
øget indtægt på 50 100% hos godt 1.500 familier, men før
det kan blive til en lukrativ bæredygtig forretning for ca.
50.000 familier skal der en større indsats til. Her spiller bl.a.
Birgit og Jette en vigtig rolle med deres faglige baggrund. De
har gennemført en træningssession for ca. 10 piger, med

henblik på at dygtiggøre dem og øge kvaliteten af
produkterne.

Landbrugsprojektet sluttede i april i år. Da land
brugsproduktionen har været faldende gennem fle
re år og stadig er den vigtigste produktionskilde
blandt befolkningen fortsætter projektet med IGF
midler. Det er nødvendigt, da der stadig mangler
meget for at opnå bæredygtighed på økologisk
grundlag . Projektet har to hovedformål: udvikling
af demonstrationsfarmen og udvikling hos bruger
ne. I projektet har man ansat en barfodskyndig, som
har fået sat flere innovative aktiviteter igang såsom
nye afgrøder som oliefrø, salttolerante planter,
sammenligning mellem organiske og ikke organiske
metoder, integreret landbrug bestående af husdyr,
fjerkræ og planter. Hos brugerne foregår kapaci
tetsopbygning og, forsøg med organiske metoder
o.l. som danner vigtige bæredygtige elementer.

Sundhedsprojektet omfatter nu 20 landsbyer, hvor
der er knyttet 2 sundhedsarbejdere til hver landsby.
De varetager omsorgen for de gravide i deres lands
by. Kvinderne er meget glade for aktiviteterne i pro
jektet. Regeringens indsats på området er forbedret
en smule takket være den fortalervirksomhed, der
ligger i projektet. Samarbejdet med det offentlige
sundhedssystem er efterhånden betydeligt.

Fiskeriprojektet fortsætter for IGF midler. Der ar
bejdes med lokal produktion af fiskelarver af god
kvalitet til udsætning i dammene hos brugerne. For
at kunne gøre det effektivt er der behov for bedre
organisering og kapacitetsopbygning hos brugerne,
samt hos JGVK dels med kapacitetsstærkt personale
og dels mere produktion af fiskelarver. Fornylig har
man ansat en barfodsfiskeriekspert, som har hjulpet
lidt. Man fortsætter bestræbelserne med få et sam
arbejde i gang med Shakuntala og Nanna Roos ved
Life Science ved KU.

Som led i støtte til de lokale myndigheder med hen
blik på at de kan udføre deres forpligtelser over for
borgerne implementeres fødevaresikkerhedsprojek
tet (FS3) med LKP. Her forsøger man at sikre fødeva
resikkerhed hele året for fattige familier bl a ved at
øge landbrugsproduktionen gennem udnyttelse af
lokale naturressourcer. Det sker, gennem lokale
myndigheder i 5 distrikter. Information Uddannelse
og Kommunikation (IUK2) projektet i Nordbengalen
gennem partneren LKP sluttede i år. Projektet var
hovedsagligt et kapacitetsopbyggende og fortaler
virksomheds projekt over for lokale myndigheder og
civilsamfundet. IUK2 støtter lokale myndigheder og
brugerne gennem fortalervirksomheder/ kapaci
tetsopbygning for at styrke samarbejdet mellem
dem. Virkningerne af projekterne er synlige, bruger
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ne er mere opmærkomme på deres rettigheder og der er
skabt bedre samarbejdsgrundlag mellem bruger og rege
ring. For at give det næste skub, har vi fået godkendt IUK3
fra PR. Det nye er at JGVK og LKP nu optræder som to part
nere i projektet.

Partnerskabsaktivitetsprojektet (PA) med Kathrine som pro
jektleder, har skabt en vigtigt strukturel opbygning og et
samarbejdsgrundlag mellem IGF, JGVK og LKP. Det sluttede
også i februar 2012 med 2 månedes forlængelse . Der er en
synlig ændring i forhold til tidligere både hos LKP, hvor pro
jektpesonalet nu deltager aktivt i beslutningsprocesserne og
hos JGVK, som kommunikerer bedre med IGF.

I samarbejde med IGF har InnoAid igangsat et projekt om
kring gademadsælgere i Kolkata, som deres første godkend
te projekt. Det indledende arbejde har varet et par år, hvor
IGF har støttet InnoAid i deres bestræbelser, og i år sam
men med sin hovedpartner JGVK fundet to partnere i Kolka
ta. IGF indledte samarbejde med bygge og udviklings firma
et Detours, som udfører iværksætterarbejde med unge i
Danmark. Benny Jepsen fik interesse for IGFs arbejde i Indi
en og ønskede at støtte indsatsen med planlægning og pro
jektering af byggeriet i Sunderbans. For at vurdere forhol
dene rejste Benny ca. 14 dage til Indien og udførte en ma
ster plan for byggeriet hos JGVK. Fra Svendborg Erhverssko
le har IGF fået to pensionerede håndværker lærere Paul An
dersen og Harry Frøsig Bruun som nye Aktive medlemmer,
der vil støtte håndværkeuddannelsen i Sunderbans. Vi har
også fået henvendelse fra en ny udviklingsorganisation,
Momentum, som arbejder med mikrokredit mellem dan
skere og brugere i ulandene.

Familien Topsøe godkendte uddannelsesprojektet for børn
og unge i Sunderbans. Projektet blev bevilget med et budget
på ca. ½ mill kroner om året i 5 år fra 2012 med mulighed
for forlængelse. Da mangel på uddannelse er den største
forhindring for udvikling, bliver dette projekt en stor støtte
til indsatsen i Sunderbans. Da der skal bygges et antal byg
ninger, blev der desuden bevilget 1.6 million kroner til byg
ninger til forskellige formål.

Bente varetager medlemsplejen fortrinligt og medlemstallet
er moderat stigende. Til trods for sine engagementer ude i

verden og i Danmark, yder Ulla fortsat en stor ind
sats ved at holde orden i IGFs regnskaber. Ligeledes
yder Kathrine, Mita, Lene, Inga, Marie, Jette og Bir
git en stor indsats for IGF, både i Indien og DK, i de
res i forvejen travle hverdag. Vi har desværre måttet
sige farvel til Charlotte, der af personlige årsager ik
ke længere kan være aktivt medlem. Mht. fortaler
virksomhed fortsætter IGF samarbejdet bl.a. med
Nordea i Svendborg, CVS i Odense, revisionsfirmaet
Deloitte i Svendborg, Life Science KU, DTU, AUC,
SUG, Fair Trade, Tematisk Forum og InnoAid. 39
danskere har besøgt partnerne i Indien hvor af 25 af
dem var studerende fra forskellige danske universi
teter. Lene holdt et foredrag for ”Inner Wheel” i
Svendborg og fik flere medlemmer. Desuden deltog
IGF i Levende Havs arrangement i Svendborg havn
hvor man satte fokus på verdens flrygtnin
geproblem. IGF havde en bod hvor vi udstillede og
solgte varer fra hjemmeindustriprojektet og fortalte
om IGF. Mere end 100 besøgte boden. To medlem
mer fra partneren JGVK besøgte Danmark novem
ber december og deltog i et omfattende arrange
ment med møder, diskussioner, undervisning og an
dre aktiviteter over hele landet.

Der ert større interesse fra firmaer, organisationer
og institutioner i Danmark for at indlede samarbejde
med IGF, bl a har Ingeniører Uden Grænser indledt
et samarbejde med IGF gennem et projekt i Sunder
bans. Samtidig er IGF interesseret i at synliggøre vo
re aktiviteter og resultater blandt danskere. Konse
kvensen af det ovennævnte er et stigende arbejds
pres på de aktive medlemmer hvorfor det er nød
vendigt med flere aktive medlemmer, så arbejdet
bliver mere sjovt og effektivt. Med de vanskelige vil
kår ulandene har og de fremtidige konsekvenser
som omtales, bør man, som privilegeret borger i
Danmark, føle sig forpligtiget til at gøre noget for
den globale udvikling. Fra Danmark deltager IGF i
udviklingsindsatsen på globalt plan, men vi har brug
for flere dygtige folk i Danmark til IGF’s aktiviteter
både i Indien og Danmark.

På IGF’s vegne takker vi Mogens for opdatering af
hjemmesiden og alle, der har støttet os i vore be
stræbelser på at fremme en bæredygtig udvikling.

IGFs bestyrelse

Ko malkning: skulptur ved Radhagobindo 
temple i Bengalen fra 1600 tallet 

Regnskab:  2011 
IGF indtægt fra kontingenter/donationer m.v. 408.142
Drifts udgifter kurser, fagbøger, transport, adm (45.075)
udgifter til IGF projekter (172.723)
Årets resultat til disposition 216.373
Egenkapital ultimo 2011 742.483
Danida/PR/andre tilskud udbetalt til projekter i 2011
Fødevaresikkerhed ( fase 3 ) 727.429
Information, uddannelse og kommunikation fase 3 1.000.000
Familie Topsøe: uddannelsesprojekt og byggeri 1.350.000
Partnerskabsaktiviteter 199.800
Sundehendsprojekt 1.000.000
Hjemmeindustri 900.000
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Igangværende Projekter:
Som det forhåbentlig fremgår af diskussionen ovenforr, 
kræver en bæredygtig udvikling i et samfund en bru-
gerbaseret indsats som skal være holistisk, dvs indsat-
sen skal være foregå indenfor forskellige sektorer og 
med synergi mellem de enkelte sektorer og projekter. I 
den forbindelse arbejder IGF sammen med flere forskel-
lige institutioner, organisationer og ressourcepersoner i 
Danmark med faglige kapaciteter. Fordi vi har adgang 
til den lokale kultur og et stort  netværk i Indien, hen-
vender organisationer og videnscentre i Danmark sig til 
IGF med ønske om samarbejde. Der er også stor inte-
resse fra omkring liggende områder i Indien for delta-
gelse i vores arbejde. Vores hovedsponsor er Projekt-
puljen under Danida. Vi arbejder også for at få private 
sponsorer; her figurerer Haldor Topsøe Holding som 
klart den største sponsor. Menneskelig udvikling er en 
langsom proces, hvorfor det tager flere år før man kan 
forvente at aktiviteterne er rimeligt bæredygtighed.   

Vand og Sanitet/Sundheds projektet i 24-
Parganas, Vestbengalen.
I Jeevandhara projektet har UBU og IGF arbejdet med 
JGVK og en række mindre ngo'er siden december 2007 
om forbedring af vandforsyning, sanitet, hygiejne og 
skolegang i landsbyer i områder i West Bengal. Menin-
gen er at udvikle løsningsmodeller som danner udvik-
lingsgrundlag hos brugerne men samtidigt skal lokal re-
geringen også kunne bruge resultaterne andre steder. 
Pga manglende lokal erfaring og kapacitet deltager dan-
ske teknikkere og studerende aktivt dels for at støtte

opbygning af lokal kapacitet dels for at få point for ar-
bejdet, som en del af deres studium. Projektet går godt, 
og har allerede nået mange af sine mål. Det skulle slutte 
i 2010, men er blevet forlænget, fordi der stadig er nog-
le mål der skal nås og der stadig restere midler på kon-
toen. Projektet udføres i to distrikter hhv North & South 
24 Parganas i Vestbengalen. I North 24 Parganas har 
projektpersonalet organiseret og involveret ca. 7.000 
familier i 10 landsbyer spredt over 4 blocks (amter). 

På grund af øget bevidsthed drikker befolknin-
gen her ikke mere arsenik forurenet vand, men 
får deres drikkevand ved rensning af forurenet 
vand på familie eller kollektiv niveau, dels ved 
at bruge dybvandsboringer udført af regeringen. 
Projektpersonalet udfører regelmæssige målin-
ger af vandkilder og antallet af disse ligger på 
ca. 150 med brugerbetaling. Siden start af pro-
jektet i 2004 har der været 34 personer ramt af 
arsen forgiftning, siden er der ikke kommet flere 
tilfælde. I South 24 Parganas er der til gengæld 
problem med salt i drikkevandet flere steder. 
Der har man opstillet et sand filter i en dam, hvis 
vand bruges af ca. 300 familier plus et hospital. 
Der er efterspørgsel fra flere stede efter lignende 
filtre, men da man fra projektet kræver eget bi-
drag bl.a. fra regeringen plus almen tilgængelig-

Arsen forurenet vand renset med kolsi filter drikkes i Gazna 

Kristina, Angelique og andre drikker renset vand fra sandfilter 
i Gosaba  

Julie taler til JGVK brugerne sammen med Jette, Kristine, Angelique 
Biswajit oa ved en udstilling vedr familie latirner 



6 (29) 

hed til vandet, er der ikke bygget flere.  Med støtte fra 
projektet har man forhøjet fundamenterne   for 43 drik-
kevandspumper og to blev udført med lokale bidrag, 
hvilket har ført til at  regeringen nu er gået i gang med 
at forhøje flere fundamenter for vandpumper som be-
skyttelse mod oversvømmelse.         

Omkring renlighed og hygiejne udføres der aktiviteter i 
mange skoler, således er der opført toiletter på flere 
skoler støttet af regeringen. På 58 skoler er eleverne or-
ganiseret i komiteer i at holde toiletterne rene; , de har 
fået træning rengøring og fået materialer udleveret  be-
talt af regeringen. Nu har regeringen også indledt sam-
arbejde med partneren JGVK vedr. opførsel af latriner i 
skolerne. Omkring sanitet arbejdes der for at opmuntre 
folk til at opføre toiletter hjemme og offentlige steder 
hvor SHG’erne udnyttes og i synergi med andre projek-
ter. Arbejdet foregår i 100 landsbyer

og i flere landsbyer er antallet af familier, der har toilet-
ter nået over 90%. Regeringen har også givet JGVK an-
svar for konstruktionen og leveringen af toiletter til 
brugerne. I denne forbindelse har danske studerende  
spillet en vigtig rolle: de har tegnet flere modeller så der 
er valgmulighed.  Konsekvensen af disse indsatser har 
bl a været at 2 kvarksalver-læger i Granboso landsbyen, 
efter indførelsen af Jeevandhara aktiviteter er blevet ar-
bejdsløse og måtte forlade landsbyen. I Nafarganj 

landsbyen havde en rimelig velstående familie 
ikke toilet i sit hus og ønskede det heller ikke. 
Efter langvarig indsats kunne projektpersonalet 
dog overbevise familien til at bygge et toilet 
med egen betaling.        

I Indien overtog Ashim Karali projekledelsen i 
oktober 2011 fra Debananda Das, der midlerti-
digt styrede projektet efter Chandan Mandal til-
bage i marts 2011. Der er gode fremskridt med 
hensyn til indførelse af latriner hos private og i 
skolerne men der er stadig en hel del arbejde til-
bage. For at fremskynde udviklingen med nogle 
mere innovative metoder blev  en række konkre-
te aktiviteter besluttet i løbet af projektadmini-
strator Henrik Bregnhøjs besøg i november 
2011. Disse består af: etablering af håndpumper 
og opsamling af regnvand til at vaske hænder og 

skolens latriner. Desuden arbejder man for op-
rettelse af fælles latriner på et sikkert niveau i ti-
fælde af oversvømmelse. Enkelte steder har man 
opnået aftaler, men endnu ikke gennemført dem. 
Man arbejder med pilot afprøvning af et innova-
tivt ” fast affald” management system, som er 
begyndt at vække opmærksomhed i området. I 
landsbyen Kalidashpur og Chandipur har man 
igangsat produktion og salg af toilet plader. I 
denne forbindelse holder man tæt kontakt til re-
gering som er glad for JGVKs arbejde. En ny 
mulighed har vist sig med hensyn til sanitet. Re-
geringen vil nu subsidiere en langt større del af 
udgifterne til latriner, både de underjordiske, 
ringe, plader og evt bygning (tidligere var det 
kun pladen),. Familierne skal derfor stadig kun 
betale ca 320 rupees (40 kr.)af det fulde beløb 
på omkring 3.000 rupees . JGVK har fået licens 
til at producere og sælge subsidierede latrinerfra 
nu 5 Gram panchayats siden begyndelsen af 
2012, tidligere var det kun fra 2 GP. 
I 2011har der været en betydelig aktivitet fra 
dansk side. I august besøgte Nanna Dahl og 
Louise McLaughlin projektet og optog to kort-

Julies designede toiletplader udstilles blandt bruger hos JGVK  

Fortalervirksomhed hos skolebørn i Gazna i nord 24 parganas  Fortalervirksomhed hos skolebørn i Gazna i nord 24 parganas  Fortalervirksomhed blandt  skolebørn i Gazna i nord 24 parganas  

Henrik holder kapacitetsopbyggende workshop ved JGVK  



7 (29) 

film om projektet for UBUs hjemmeside. Den ene film 
var om arsen spørgsmålet og den anden om tilrettelæg-
gelsen af selvhjælpsgrupper, og hvordan de har bidraget 
til en bedre hygiejnen. 

Tre fra det ”internationale” projekt personalet har også 
besøgt projektet i 2011: Laura Zurita afholdt i novem-
ber kurser i spørgsmål vedrørende elev centreret under-
visning for lærere og adfærdsændringer/kommunikation 
for feltarbejdere. Ganesh Sengupta besøgte JGVK tre 
gange. Under disse besøg (som også omfattede input til 
andre projekter) blev Jeevandhara  overvåget og støttet 
med hensyn til kapacitetsopbygning i projektledelses 
spørgsmål. Henrik Bregnhøj besøgte projektområdet og 
lokale organisationer i oktober 2011 for supervision af 
fremskridt og planlægning af næste års aktiviteter plus 
budget.

Fødevaresikkerhed - fase 3 i Vestbengalen:
Projektets fase 3 har nu kørt i fire år sammen med vores 
lokale partner LKP og det går rigtig godt. Projektet fo-
regår i Vestbengalen i distrikterne Birbhum, Nord og       
Syd Dinajpur, Jaipalguri og Purulia samt byerne Bole-
pur, Itahar, Kalchini og Jhalda.

Formålet med projektet er at de fattige familier hvert år 
får forkortet perioderne med manglende fødevareforsy-
ning med en måned. Dette sker gennem en demokratisk 
lokal tilgang til decentraliseret naturressource forvalt-

ning, hvilket vil sige at de lokale familier får lov 
til at dyrke ubenyttet jord ejet af regeringen, de 
får indflydelse på den politiske beslutningespro-
cess omkring naturressource udnyttelsen i deres 
lokalområde og de bliver styrket i at kræve deres 
rettigheder.
Naturressource aktiviteterne indebærer bl.a. 
køkkenhaver, hjemmeplantager, fællesdyrkning, 
fiskeri, husdyrhold, kornbanker, opsparing mm. 
der er tilpasset de forskellige dyrkningsmæssige 
og socioøkonomiske forhold i projektområderne. 
Strukturen i projektet er baseret på at brugerne 
er organiseret i SHG’er som gør det nemmere at 
give informationer, undervise, uddele frø/spirer, 
opspare i fællesskab, støtte hinanden indbyrdes 
mm. Ved udgangen af 2011 var det overordnede 
projektmål, at 30.000 familier var organiserede i 

SHGer, allerede overskredet idet 44.062 familier 
var organiseret. Status for antal familier involve-
rede i fællesdyrkning af køkkenhaver, kornban-
ker og andre naturressource aktiviteter var at 
29.300 familier var involverede (svarende til 
22% mere end målsætningen). Overordnet set 
har mindst 24000 familier har fået indtægter dels 
gennem regeringens daglejer program (100 da-
ges arbejde om året) og dels gennem øget føde-
varerproduktion gennem regeringsprogrammet 
’Decentral Natural Ressource Management Pro-
gramme’. Den demokratiske proces blev styrket 
ved at 36400 familier har deltaget i beslutnings-
processen på forskellige niveauer, fra landsby til 
kommune (Gram Panchyat). Indtil videre er 382 
brugerrepræsentationer involverede og antallet 
af ’village counsils’ (Gram Unnayan Samity) er 
steget til 338 aktive. Antallet af lokale rege-
ringsinstitutioner der tager del i naturressource 
forvaltningen er steget til 43 (mål 44).  

LKP er efterhånden ved at blive kendt og aner-
kendt i Vestbengalen for deres arbejde med na-
turressource forvaltning og kapacitetsopbygning 
af lokale regeringsinstitutioner. Idet projektet 
nærmer sig sin afslutning (august 2012) håber vi 
at LKP forsat vil blive benyttet af myndigheder-
nen pga deres kapacitet.

Nanna og Louise redigerer video optagelser i Gazna i nord 24 
parganas sammen med Chandan 

Møde hos LKP i Bolpur mellem IGF, JGVK og LKP ledelse bestå-
ende af Durga, Debashish, Jaya mm. 

JGVK besøgte LKP i Jalpaguri og så hvordan fødevaresikker-
hed projektet forbedrer de fattige teplantage ansattes forhold 
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Hjemmeindustriprojektet:
Hovedelementerne i hjemmeindustriprojektet er at or-
ganisere og kapacitetsopbygge  partnerorganisationerne 
og brugerne, få skabt produktion hos brugerne og hos 
organisationen og sikre en indtægt gennem salg af disse 
varer på et stabilt grundlag. Donor organisationer i 
Danmark, har indtil nu mest lagt vægt på at få en pro-
duktion i gang  hos brugerne, da det kun var dem det 
drejede sig om. IGF har dog altid ment, at der også er  
behov for en lokal reference for brugerne dvs produk-
terne skal være af en vis standard - skal være salgsbare. 
Produktion og salg gennem organisationerne er blevet 
mere aktuel i den senere tid, fordi man har indset at det 
er vigtigt at sikre partnerorganisationernes eksistens dvs 
mulighed for en vis indtjening. Man er således begyndt 
at tale om organisatorisk bæredygtighed, som IGF har 
kæmpet for i over 10 år. Alle samfund har deres egne 
dynamiske elementer, som bestemmer hvilken vej  ud-
viklingen går. Det indiske har både stærke demokrati-
ske og ikke demokratiske traditioner. Derfor er det vig-
tigt at opbygge og støtte en udvikling hos brugerne på 
græsrodsniveau, som kan være med til at konsolidere og 
udvikle det videre til at omfatte hele samfundet.  

For 6 år siden startede man projektet med at træne bru-
gerne med de trænere JGVK og KTT havde. Denne ak-
tivitet  gav anledning til en produktion og indtægt for 
ca. 500 brugee. Dette dannede et vigtigt og det første 
brugerbaserede udviklingstrin. Med IGF midler fortsat-
te arbejdet et par år inden den næste fase kom i gang; da 
havde man fået yderligere 500 brugere. I den første fase 
viste der sig svagheder, som skulle rettes op for at nå 
det næste udviklingstrin. Svaghederne var bl.a. inkom-
petente trænere, manglende referencegrundlag (standar-
der) for produkterne og produktudvikling, manglende 
evne til salgsfremstød, manglende organiseret kvalitets-
kontrol og monitorering mm. For at sprede aktiviteterne 
har man igangsat netværksarbejde med andre organisa-
tioner, hvilket også har vist sig at være udbytterigt, men 
ikke uden problemer. I 2011 igangsatte Birgit og Jette 
et træningsprogram i syning for nogle kvinder, som ef-

ter endt træning skulle fungere som trænere.for 
andre kvinder.

For at fremme og sikre salg af produkterne er 
det vigtigt at man har nogle reference rammer/ 
idekataloger/kvalitetsmål etc ude hos selve or-
ganisationerne. Under træningsprogrammet har 
Birgit og Jette lavet flere forskellige produkter 
af så høj standard som muligt, som de lokalkyn-
dige siger vil have gode salgs muligheder med 
god fortjeneste. I HI2 projektet har man etable-
ret de første salgsenheder, som består af en bru-
gerbaseret produktion, levering og salg. Disse 
enheder er på absolut begyndelsesstadiet og 

mangler kapacitet både  indenfor produktion og 
levering af kvalitetsvarer til aftalt tid. Opbyg-
ning af salgsenhederne er en vigtig del af udfas-
ningsstrategien og bæredygtigheden. Udfas-
ningsstrategi skal dog mere ses som en nødven-
dig aktivitet, der skal arbejdes med, men hvor 
selve udfasningen ikke er et obligatorisk mål.  

Der er også andre aktiviteter i HI projektet, så 
som maskinstrikning, produktion af røgelsespin-
de og ridspopkorn, vævning, broderi og snedke-
ri. Strikkeriet går bedst, så vidt angår antallet af 
brugere, som har en stabil indtægt. Problemet er 
dog at brugerne føler, at de får alt for lidt i løn. 
Det er svært uden videre at gøre noget ved dette 

Birgit og Jette og deres elever udstiller nydesignede tøj ved JGVK 

Pigerne i landsbyen Goranbose får synundervisning fra lokal trænere 

Marie ser på salgsprodukter hos Prabhat i Birbhum  
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forhold, da markedet er styret af få meget stærke forret-
ningsmænd som har et indbyrdes sammenhold og som 
prøver at snyde de fattige. Vi arbejder på at bryde disse 
barrierer, men det er meget svært. Dette gælder i endnu 
højere grad for væveri, hvor meget dygtige vævere ikke 
tjener ret meget pga disse forretningsmænd. Røgelses-
pinde har en stor kundekreds, men der er ikke de store 
penge i produktionen; derfor har vi ikke kunnet få tu-
sindvis af brugere til røgelsespindeproduktion. Produk-
tion af rispopkorn går ikke så godt, som man kunne 
tænke sig. Dels fordi den gode marishal rissort ikke har 
givet så godt udbytte sidste år, hvorfor det er svært at få 
tilstrækkelig med råvarer. Desværre har projektpersona-
let ikke været i stand til at improvisere og f ex forsøge 
med andre rissorter, som ville være naturligt at gøre. Til 
snedkerarbejdet har man nu kun 2 nye elever, da vi ikke 
kan betale løn til eleverne, ej heller har  mulighed for at 
have dem boende hos JGVK. Når vi får bygget  kost-
skolen vil situationen blive bedre. Alt i alt går det rime-
lig godt, omend ikke overvældende. Nogle aktiviteter 
går bedre end andre og det varierer også meget fra sted 
til sted. Men generelt er situationen overvejende god. 
Hvor brugerne  før var meget lidt involveret er de i dag 
meget mere motiverede og aktive;  men for at kunne 
gøre det til en god forretning, er der et stykke vej end-
nu.

Sundhedsprojektet i Sunderbans:
Sundhedsprojektet omfatter nu 20 landsbyer 
hvor der er knyttet 2 Sundhedsarbejdere ( Field 
Health Worker) til hver landsby. Sundhedsar-
bejderne er lokale kvinder der har modtaget un-
dervisning og træning omkring graviditet, fød-
sel, det nyfødte barn, ernæring, hygiejne, fami-
lieplanlægning oa. Der er i dag uddannet 50 
sundhedsarbejdere. De varetager omsorgen for 
de gravide i deres landsby. Det gør de på for-
skellig vis, såsom 

Besøg hjemme hos den gravide, hvor hun 
støtter og vejleder både den gravide , men 
også hendes familie. 
Mothers Meeting hvor hun samler gravide og 
nybagte mødre til regelmæssige møder hvor 
man diskuterer relevante emner som ernæ-
ring, pleje af den nyfødte , familieplanlæg-
ning etc. 
ANC camps = Ante Natal Camps – en slags 
jordemoderkonsultationer, hvor de gravide 
bliver undersøgt med bl a blodtryk, vægt, 
urinundersøgelse oa. 
Landsbymøder hvor alle i landsbyer er vel-
kommen og hvor vigtige sundhedsmæssige 
problemer tages op som fex meget unge mød-
re. 

Inga var på projekttilsyn i januar, Lene måtte 
blive hjemme på grund af sygdom i familien. Til 
vores glædelige overraskelse er der mange af ak-
tiviteterne der fungerer rigtig godt og nogle fak-
tisk over forventning. F. ex er samarbejdet med 
de lokale sundhedsmyndigheder meget udbygget 
og har medført at mange ydelser fra myndighe-
derne, som tidligere ikke blev leveret, nu funge-
rer takket være pres fra vore sundhedsarbejdere. 
Det gælder p-piller, som faktisk er gratis i Indi-
en. Tidligere vidste næsten ingen kvinder at de 
havde den ret og pillerne var ikke tilgængelige. 
Det er de nu og ofte er det sundhedsarbejderne, 
der har dem med ud i landsbyerne og sørger for 
de bliver udleveret. Regeringens sundhedsarbej-
dere benytter ofte vore sundhedsarbejdere til ud-

Marie prøver at øge salg- og købsbevidsthed hos JGVK gennem ma-
tador spil  

kvinder i Sunderbans ruller rølgelsespinde hjemme som indtægtskilde.  

Kvinderne   giver tilslutning til at kræve deres rettigheder.  
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førelse af forskellige specifikke undersøgelser af de 
gravide, som de ikke er så trænede i. De lokal sund-
hedsmyndigheder udtrykker stor tilfredshed med det ar-
bejde, der bliver udført i forbinelse med projektet og 
har planer om at indføre forskellige sundhedsmæssige 
tiltag i området. Dette vil ske i projektområdet fordi 
man så kan benytte den infrastruktur, der er blevet op-
bygget i løbet af projektperioden. 

Under projektbesøg overværede Inga Mothers Meetings 
og Landsbymøder. Der blev arrangeret  workshop hvor 
pigerne skulle arbejde med de aktiviteter, de arbejder 
med til daglig. Det fungerede som en erfaringsudveks-
ling og sparring med den udsendte medarbejder. I fæl-
lesskab blev der udarbejdet nedskrevne procedurer og 
check lister, som vil hjælpe dem i arbejdet.  

Uddannelse af fødselshjælperne er taget af programmet 
fordi regeringen nu anbefaler ”institutionel deliveries”, 
på trods af at adgang til fødsel på et sygehus er meget 
begrænset. Men på grund pres fra brugerne og JGVK er 
det lokale sygehus lidt bedre fungerende. 

Det er desværre blevet meget populært at tilkalde en 
læge til fødslen. Desværre er denne ”læge” i Sunder-
bans en kvaksalver med ringe eller ingen sundhedsfag-
lig uddannelse. I lyset af dette faktum arbejder vi med 

at give disse lokal ”quack”  læger information 
om hvad de må og ikke må. I relation til fødsler. 
Der skal stadig arbejdes med befolkningen om-
kring deres eget ansvar for udviklingen og deres 
egen sundhed. Da en bedre sundhed ikke umid-
delbart giver en bedre økonomi, har folk ofte 
svært ved at forstå at deres egen indsats er nød-
vendig.

Partnerskabsaktivitets projektet 
Partnerskabet aktiviteten (PA) er et unikt forsøg 
på at styrke partnerskabet mellem tre sociale ud-
viklingsorganisationer, to af dem arbejder for at 
tjene de fattigste af de fattige i Indien, og den 
tredje er IGF som med samme formål er baseret 
i Danmark og yder teknisk og økonomisk støtte 
til deres indiske partnere. PA arbejdede primært 
med kapacitetsopbygning af og systemudvikling 
af de to indiske partnerorganisationer, LKP og 
JGVK med ressource og teknisk support fra 
IGF, Danmark. Det var målet at kapacitetsop-
bygning og fortalervirksomhed gennem PA 
kunne hæves fra enkelt projekt niveau til en for-
enet tilgang på organisatorisk niveau. PA blev 
betragtet som "en mulighed for at tage et stort 
spring i retning af styrkede partnere og samar-
bejder". Projektet gennemførtes i perioden fra 1. 
juli 2009 til 30. december, 2010 med en forlæn-
gelse i 14 måneder (indtil den 1. marts 2012). 
Projektet blev støttet af Projektrådgivningen 
gennem IGF.  

De vigtigste resultater af projektet 
Mål 1: Styrke lse af den organisatoriske kapaci-
tet hos de tre partnerorganisationer Indien Grup-
pen Fyn, Loka Kalyan Parisad og Joygopalpur 
Gram Vikas Kendra.  

• Kapacitetsniveau og færdigheder blandt ansat-
te, især personale i marken, er steget 

• En pulje af trænere er blevet opbygget hvis 
ydelser efterspørges af statslige og lokale or-
ganisationer

Gravide kvinder i Sunderbans får opsyn  fra SU projekt persona-
let ved mothers meeting.

Internatonal workshop vedr PA åbnes ved at tænde ild.  

Møde med regeringen vedr sundhedsforhold for kvinder i Sunderbans 
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• Dokumentation af færdigheder forbedret med hensyn 
til dataindsamling og præsentation, case studies og 
projektforslagsudarbejdelse

• Fortalervirksomhed med forskellige interessenter er 
blevet styrket

Mål 2: Udvikle en relevant fortalervirksomheds- og or-
ganisatoriskstrategi, der gør det muligt for LKP og 
JGVK at takle fremtidige udfordringer i deres region. 

Både IGF, JGVK og LKP har udarbedet dokumenter 
vedr fortalervirksomhedsstrategi, kapacitetsopbyg-
ningsstrategi samt en køns (gender) strategi. Desværre 
er disse dokumenter ikke blevet udnyttet maksimalt af 
personalet på alle niveauer. Evalueringsholdet konklu-
derede at der var behov for en større udbredelse af do-
kumenterne blandt personalet i de respektive organisa-
tioner og behov for at kunne relatere disse strategier 
med dag-til-dag arbejdet. Dokumenter blev nøje gen-
nemgået og diskuteret under den internationale work-
shop blandt de tre organisationer i januar 2011.

Mål 3: Identificer fremtidige relevante områder, prakti-
ske og organisatoriske måder at samarbejde mellem 
JGVK, LKP og IGF.  

Der er blevet identificeret flere områder hvor det frem-

tidige samarbejde kan udvikles. Dette er beskrevet un-
der næste punkt omkring anbefalinger til fremtidens 
partnerskab mellem de tre organisationer. Den tredje fa-
se af IUK projektet indledt i oktober 2011 er også et 
vigtigt skridt i samarbejde mellem JGVK og LKP. Men 

der er store muligheder for samarbejde, som ik-
ke er udforsket endnu. Bl.a. har JGVK har erfa-
ring med at gennemføre forskellige udviklings-
projekter indenfor sundhed, uddannelse, hjem-
meindustri og fremme og styrkelse af kvinders 
selvhjælpsgrupper. Erfaringsudveksling mellem 
LKP & JGVK på disse områder som kunne have 
hjulpet personalet med at udvikle strategi for 
disse komponenter i deres arbtejdsområder.  

De vigtigste anbefalinger for fremtidens 
partnerskab mellem de tre organisationer 
• Der er behov for at skabe større overensstem-

melse mellem de tre organisationer, så de kan 
arbejde i en sand partnerskabsånd. For at opnå 
dette er der behov for at udvikle en "fælles 
fremtidig strategi” for IGF, JGVK og LKP. 
Repræsentanter fra de tre organisationer kunne 
deltage i en workshop for at designe en fælles 

Medarbejderne engagerer sig i diskussion om projekt indeholdet  

danskerne fulgte spændt på lokale deltagernes reaktioner 

Erfaringer, konkluser & anbefalinger blev diskuteret i grupper 

Chandan Dutta gennemgår PA projektet og sit indhold  

LKP og JGVK ledelsen også deltog ihærdigt i diskussionen 
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fremtid, der kunne fremskynde udbredelse og gen-
nemslagskraft af PA’en. Dette kunne fremskynde for-

bedringen af de fattigste af de fattige i Vestbengalen 
og andre dele af Indien. Til dette kan bistand søges fra 
www.centerfornewfutures.com (Center for New Futu-
res) et globalt konsulentfirma der har forpligtiget sig 
til at forbedre den måde, folk opnår banebrydende re-
sultater, fagligt og personligt.  

• Det er nødvendigt at udbrede de udarbejdede strategi-
er i de respektive organisationer og indarbejde dem i 
det daglige arbejde så alle forstår hvilket fælles mål 
der arbejdes imod. 

• Den tredje fase af IUK projektet indeholder masse løf-
ter om at fremme partnerskabet mellem LKP og 
JGVK. Det har vist sig som et resultat af den forelig-
gende PA. Der er mulighed for gensidig læring mel-
lem de to organisationer og nye veje til kapacitetsop-
bygning gennem IUK.  

• Fælles publikationer der fremhæver eksempler på god 
praksis og vellykkede casestudier kunne produceres af 
IGF, JGVK og LKP.  

• Et system i fællesskabet som skal kunne mobilisere 
ressourcer fra de tre organisationer til fremme af fæl-
les projekter og udvikling af en pulje af ressourcer, 
som hver af parterne kunne trække på, hvis nødven-
digt.

• JGVK og LKP har behov for at udvikle en strategiplan 
for de næste fem år og forhandle med IGF for forskel-

lige projektstøtte. For at gøre dette vil udveks-
ling af erfaringer og udvikling af partnerskab 
mellem JGVK og LKP være af stor værdi. 

• De tre partnere har givet udtryk for behovet for 
yderligere uddannelse af medarbejdere og le-
delsen. Det drejer sig om uddannelse indenfor 
udvikling og opretholdelse af monitoreringssy-
stemer, overvågning og evaluering, design og 
udvikling af projektforslag og teknikker til da-
taindsamling og rapportering. Også emner som 
sundhed, klima blev nævnt. IGF og deres indi-
ske partnere, bør udforske muligheden for så-
danne uddannelsesprogrammer.

• Med vejledning og støtte fra IGF, bør JGVK 
og LKP forpligtige sig til at opbygge deres ka-
pacitet på aids-området mht. forebyggelse og 
behandling. Det foreslås, at IGF organiserer 
fælles orienteringssessioner for begge partnere 
om emnet og at partnerne udarbejder en plan 
for gennemførelse i organisationerne.

• Begge organisationer bør være forpligtiget til 
at fokusere på mere strategisk fortalervirksom-
hed med Panchayat og andre lokale myndighe-
der. I denne henseende har LKP opnået betyde-
lige resultater med den lokale Panchayat. Med-
arbejdere fra begge organisationer, JGVK i 
særdeleshed, bør kapacitetsopbygges til at tage 

Alle var glade og følte at have forbedret dem gennem PA 
projektet 

Konklusioner og anbefaliner blev præsenteret i fællesskab  

En vigtig anbefaling var  sammenhold og gensidig tillid 

En anden anbefaling var samarbejde og glæde ved fællesskab 
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flere initiativer indenfor fortalervirksomhed. 

Som det ses af ovenstående anbefalinger har flere part-
nerskabsaktiviteter et stort potentiale at tage et "stort 
skridt" i samarbejdet mellem de tre organisationer som 
samtidig vil tjene det fælles formål at forbedre mulig-
hederne for de fattigste af de fattige i Indien.

Afsluttede projekter: 

Landbrugsprojekt:  
Efter 3 år sluttede landbrugsprojektet  marts 2011, re-
sten af året fortsatte aktiviteterne med IGF støtte. Dette 

er et af de vigtigste sektorer, da næsten alle  er land-
mænd med eget landbrug eller arbejder i landbruget. 
Betydningen af projektet skal ses i lyset af den faldende 
produktion indenfor landbrug og stigende omkostninger 
som er en bombe under eksistensen for de lokale beboe-
re. Årsagen til dette er at landmændene, ifm det  øgede 
befolkningstal og ønske om hurtig øget indtjening har 
anvendt nye produktionsmetoder med anvendelse af 
kunstgødning og pesticider. Som rådgivere havde man 
de lokale forhandlere, som ikke kender  meget til land-
brug og kun er interesseret i at sælge deres produkter. 
Dette  medførte en kortvarig øget produktion med øge-
de udgifter, men til gengæld udpining af jord, som i 
længden har medført faldende produktion med fortsat 
store udgifter. Landbrugsprojektet skulle danne grund-
lag for at genskabe en varig landbrugsproduktion.. Mål-
sætningen med projektet var at: 1) skabe lokale produk-
tionsmønstre gennem undersøgelse af lokale land-
brugsmetoder; 2) finde egnede løsninger baseret på or-
ganiske dyrkningsmetoder med hjælp fra internationale 
eksperter og 3) oprette en demonstrationsfarm, hvor 
man vil kunne afprøve de nye metoder og involvere lo-
kale brugere i disse. Under projektimplementeringen 
har man involveret kyndige fra Danmark, England, Cu-
ba og Bangladesh, som lavede analyser. Kyndige fra 
LKP gav træning til landmændene omkring årstidsbase-

ret organiske dyrkningsmetoder. Desuden hjalp 
LKP med at opbygge demonstrationsfarmen, 
som dels består af forsøgsmarker, produktion af 
gødning, dels forsøg med integrerede dyrk-
ningsmetoder bestående af ris og fisk, dyrkning 
af grøntsager langs dammene, hvor plantevækst 
finder sted over vandet. Problemet var at LKPs 
folk kun kom en gang i mellem og gav træning 
og rådgivning, men pga mangel på en kyndig 
person hos JGVK blev LKPs konsultation ikke 
udnyttet effektivt. Alligevel opbyggede man 
demonstrationsfarmenen. Mere end 50 land-
mænd blev organiseret og deltager  i anvendelse 
af organiske metoder til dyrkning på deres egen 
jord. Så kom den altødelæggende stormflod, så-
ledes at alt arbejdet med brugerne gik i stå.  I 
stedet gik ca. 1 år  med nødhjælp og med at bru-
gerne kom på  fode igen. Det sidste år har man  
igen udført en del aktiviteter  med gode resulta-
ter, dels ved (1) farmen dels hos (2) brugerne:  

(1) Demonstrationsfarm: 
Man har dyrket ris efter en ny metode SIR, 
hvor man planter 1 risplante i stedet for et 
bundt og denne metode har givet større ud-
bytte med mindre sygdom. 
Ifm den grønne udvikling af lokal området 
producerer man forskellige  frø til træer både 
til tømmer, frugt og skygge og til andre plan-
ter f ex, medicin.Beboerne opfordres til at 
bruge dem. 

Til trods for stigende udgifter og faldne udbytte, tror landmændene 
på kunstgødning og srpøjtemilder er vejen frem 

Prof Margrethe Askegaard fra Århus univeristet undersøger 
frit salg af kunsgødninger og hyldemeter af  pesticider som 
forbudt i Danmark
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I søgen efter nye afgrøder har man lavet forsøg med 
hør frø med opmuntrende resultater med bedre ind-
tjening end ris og med bedre miljøbeskyttelse.  
Forsøg med opdræt af ca. 200 fjerkræ og 50 ænder af 
lokale og højtydende racer er udført med henblik på 
bedre produktion og modstandsdygtighed over for 
lokale forhold. Dette er allerede populært blandt be-
folkningen.
Der dyrkes forskellige form for grøntsager alle efter 

organisk metoder.  
Man planlægger at oprette et jord undersøgelsesce-
nere ved demonstrationsfarmen, hvor landmændene 
vil kunne få testet deres jord for at kunne dyrke mere 
effektivt.  

(2) Aktiviteter hos brugerne: 
Frø fra lokale planter er ved at forsvinde hos land-
mændene, hvilket er et stort problem og landmænde-
ne bliver derved helt afhængige af store frøproducen-
ter som Moncento o.l. I landsbyen Birinchibari er en 
frø bank blevet oprettet med 15 forskellige arter. 
I Harekrishnapur lever SHGen Mamanasa af at fange 
fisk i floden, 7 af de 10 medlemmer har ikke noget 
jord. Da fangsten er faldende og der er manglende 
lokal beskæftigelse har familierne ikke nogen føde-
varesikkerhed fra aug-okt. Derfor har de 10 SHG 
medlemmer  oprettet en 600 kg ris kornbank, således 

de kan overleve i dårlige tider ved at låne ris 
fra banken og levere tilbage senere, når de 
har indtægt. 
Pga høje oliepriser har 15 landmænd dyrket 
sesam, solsikke og sennep på 11 bigha jord. 
Pga problemer med papegøjer har Sesam og 
solsikke udbyttet været dårligt, men sennep 
har været god. I fremtiden vil man kun være 
interesseret i at dyrke hør og sennep. 
For at øge produktion har SHGen Makali i 
Ranigarh landsby i fællesskab dyrket majs på 
1 bigha jord og moog linser på 2 bigha jord. 
Pga salt i jorden og insekter har linseudbytte 
været dårligt til gengæld har majsudbyttet 
været godt. Man forventer at fra 3 måneds 
dyrkning, vil der  være en fortjeneste på INR 
8.000. Med dette som eksempel har yderlige-
re 2 SHG’er  dyrket majs på 1 bigha jord og 
flere landmænd viser interesse for at dyrke 
majs. I fællesskab har andre SHG’er dyrket 
moog linser på 10 bigha jord. Pga  problemer 
med regnen og insekter har udbyttet ikke væ-
ret så godt.. Her skal man arbejde for at op-
retholde interessen. For fødevaresikkerhed og  
til oprettelse af frø bank har man givet 200 
kg. Yam til 4 landsbykomiteer. Pga for meget  
regn har man kun kunnet producere yam til 
frøbanken.
35 landmænd har dyrket ris efter SRI meto-
den. De har fået godt udbytte med mindre 
mængde vand og sygdom, det har skabt inte-
resse for dyrkning hos endnu flere. 
Pga store omkostninger med flere afgrøder, 
har 4 landmænd dyrket sukkerrør på 2½ 
bigha jord. Man håber på at det bliver popu-
lært. 
4 landsbykomiteer har produceret småplanter 
mhp at genskabe skov. Pga mangel på regn er 
90% blevet ødelagt. I år er det besluttet at 
producere 100.000 småplanter.  
For at reducere salt påvirkningen af afgrø-

Forsøg med hørfrø viser lovende rsultat med mindre udgifter, øge-
de udbytte og miløjbeskyttelse

Stolte kvinde med sine flotte solsikke planter som resultat af 
deres indsats på fællesareal, papagøje er et problem. 

Forsøgsællinger: krydsnings mellem de lokale og udenlandske 
Khaki cambel er produktiv og modstandsdygtig over sygdomme er 
blevet populære hos brugerne  
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derne, har 4 landsbykomiteer fået 400 kg frø af 
Dhanchye planten som kan reducere salten i jorden  
og grønnegødning til afgrøderne. 
1055 familier har gennem landsbykomiteerne i 8 
landsbyer, Goranbose, Hironmoypur, Birinchibari, 
Nafargunj, Harekrishnapur, Ranigarh og Joygopal-
pur  brugt 60-100 m2 hver til etablering af organiske 
køkkenhaver med bla kartoffel, bønner, lady’s fin-
ger, bitter agurk, græskar og forskellige blade.. Pga 
for meget regn har udbytte været lavt, alligevel har 
hver familie fået grøntsager, som har dækket deres  
behov for 4 måneder. 
Mhp protein produktion har 15 familier dyrket soja-
bønner på 250 m2 og 20 landmænd har dyrket ris ef-
ter SRI metode og interessen for dette  er stigende. 
Man har kapacitetsopbygget 4 landsbyer med Far-
mers Field School metode, som danskerne introduce-
rede i  2007.

Behovet for en integreret udvikling indenfor landbrugs-
sektoren sammenholdt med klimaændringer gør opga-
ven temmelig vanskelig. 

Information, Uddannelse  og Kommunikation 
II
I samarbejde med LKP har IGF gennemført  
IUK2 projektet over en periode på 4 år. Projek-
tets havde 3 målsætninger: 
1. Kapacitetsopbygning af borgerne, civilsam-

funds organisationer og græsrodsorganisatio-
nerne med henblik på fortalervirksomhed, ef-
fektiv deltagelse i og styrket adgang til lokalt 
selvstyre med henblik på fattigdomsbekæm-
pelse.

2. Øget kapacitet blandt lokale offentlige insti-
tutioner (panchayats) med henblik på  forbed-
ring af de forskellige lokale regeringproces-
ser.

3. Øget bevidsthed omkring at fremme det loka-
le selvstyre gennem en passende overdragelse 
af beføjelser og ansvar blandt statslige og ik-
ke-statslige organisationer.

Som succeskriterier for de 3 målsætninger er 
følgende indikatore brugt: 

1. Civilsamfundet har hft held til at påvirke 
mindst 20% af alle panchayats at formulere 
planer der  øger udgifterne til fattigdomsbe-
kæmpelse med mindst 25%, og øger effekti-
viteten af disse aktiviteter.

2. Mindst 20% af alle panchayats modtager og 
ekspederer ”Right to Information” relaterede 
ansøgninger fra borgere. 

3. Regeringen har vedtaget love som overfører 
yderligere midler og ansvar Panchayats og 
Gram Unnayan samities og NGO'er imple-
mentere lokalt selvstyre. 

For at opfylde disse målsætninger har man fore-
taget flere forskellige aktiviteter og har opnået 
mange resultater. ( de mange forkortelser er for-
klaret underneden, det drejer sig om organisati-
oner på forskellige regeringsniveauer lige fra 
centralt til helt ude i landsbyerne) Sunde auberginer dyrket på organisk metoder i deres jord  

Kvinderne ser på film i en skolelokale om deres rettigheder.  

Dyrkning af bønner på organisk basis ser opmuntrende ud  
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Kapacitetsopbygning af civilsamfundets organisationer 
(CSO) således at de kan deltage i samarbejdet med re-
geringssystemet (Panchayat Raj Instutution= PRI). I 
denne forbindelse er der oprettet   CSO-PRI partnerska-
ber  i 5 distrikter med deltagelse af 12 CSO/CBO’er, 56 
Gram Unnayan Samity’er (GUS=, borger repræsentati-
on) og 12 Gram Panchayat’er (GP= lokal regeringsre-
præsentation på landsby niveau). 6 af dem består af 
LKP-CSO-PRI og de resterende 6 er CSO-PRI.  Alle 
fungerer tilfredsstillende dvs 100% succes og ikke kun 
20%.

Effektivisering af civilsamfundet og PRI samarbejdssy-
stemet igennem styrkelse af forskellige mødeaktiviteter. 
Dette omfatter 15.406 møder med SHG’er, Gram Un-
nayan Samities (GUS’er= borger repræsentationer) og 
Gram Panchayats (GP’er=, lokal regerings repræsenta-
tion på landsby niveau) med deltagelse af 121.124 
kvinder. Partneren LKP har deltaget i  2.846 møder. 
Antallet af GUS-GP møder,var 1.370 og GP- Upa Sa-
mity (US en slags borger foreninger) møder, 1.419 
Planlægning og budgettering af aktiviteter på græsrods-
niveau med deltagelse af CBO’er. Der blev afleveret 
8.364 projektplaner til GUS’er, 787 GUS planer blev 
afleveret til GP’er og 133 planer blev vedtaget med be-
villing af penge til de planlagte aktiviteter.. Antallet af 
projektplaner var begrænset i begyndelsen, men er ste-
get med over 50% per år over projektperioden. 

Bevillinger  til SHG’er fra de lokale myndigheder er 
steget betydeligt under projektet  Samlet har man fået 
bevilget kr. 251.627 i 2008, kr. 528.148 i 2009 og kr. 
1.339.045 i 2010. fordelt på mange distrikter.  

Man har arbejdet med netværksdannelse blandt civilsam-
fundsorganisationer: På distriktsniveau er dannet et net-
værk bestående af 85 CSO’er i 4 distrikter som stadig 
fungerer. Dannelse af CSO-PRI relationer har været med 
til at fremme den lokale proces i forsøg på at forbedre le-
veforholdene. På delstatsniveau har man dannet 3 net-
værk som fungerer. På national niveau deltager 2 part-
nerskaber i nationale programmer.

Kapacitetsopbygning:
Projektet har kapacitetsopbygget forskellige in-
teressenter som: 5953 SHG’er omkring regnska 
og registrering, naturbeskyttelse,, husdyrhold, 
fiskeri, lederskab, dannelse af SHG’er, egne ret-
tigheder mm; 1069 GUS’er omkring registre-
ring, deltagelse i planlægningsproces o.l.; 420 
GP’er omkring planlægning og budge.136 
CSO’er omkring udvikling af lederskab, regn-
skab, udbredning af rettighedsbaserede informa-

tioner etc.; landmændene omkring økologisk 
dyrkning af ris, kartoffel dyrkning, regnorm 
dyrkning, forbrug af mindre vand, fiskeri etc. 

.
Social kommunikation – udbredelse af oplys-
ninger
LKP har udgivet et nyhedsbrev vedr Panchayat 
hver 14 dag som hedder Ajker Panchayat Barta 
(Panchayt nyhed i dag). I løbet af projektperio-
den blev disse årlit uddelt  forskellige steder 
herunder: 3.330 til GP’er, 333 til Panchayat Sa-
miltier (trinnet lige over GP’er), 18 til Zila Pa-
rishad’er (regeringssystemet på distriktsniveau). 
Ud over dette var der årligt abonnement på 85 
fra CSO’er, 24 fra GP’er og 300 fra enkeltper-
soner. Derudover blev der oprettet 6 Panchayat 
informationscentre i 6 distrikter og 28 Panchayat 
Development Information Service Centre 

Møde mellem civilsamfundet og  politikere (CSO-PRI) ved JGVK  

Kapacitetsopbygning for civilsamfundet er et vigtigt emne 
hos JGVK  

IGF og JGVK medlemmer holder møde med LKP bruger i Jal-
paiguri  
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(PDIS) i 16 distrikter, hvoraf JGVK var det ene som 
blev inkluderet af IGF de sidste to år af projektperio-
den. Information gennem telefon (Hotline) blev intro-
duceret af partneren LKP og blev  benyttet meget af re-
geringsafdelingerne i staten. Antallet af  opringninger 
til LKPvar hhv 124 i 2008, 212 i 2009 og 176 i året 
2010-11 fra GP’er, CSO’er og andre.
Fortalervirksomhed: 
For at støtte befolkningen med rettigheds baserede in-
formationer har man oversat forskellige regerings pro-
grammer til  Bengalsk og Hindi, trykt og uddelt dem i 
mnge eksemplarer. For at støtte myndighederne har 
man også lavet træningsmoduler (47 stk) og  CDer for 
at gøre arbejdet mere effektivt. 

For at effektivisere regeringsarbejdet har LKP eksperi-
menteret med at uddanne lokale unge som barfodskyn-
dige (para professionelle), hvilket myndighederne ac-
cepterede og man engagerede 70 som ressourcepersoner 
på distriktsniveau og som Liveliheed Ressource Perso-
ner (LRP) for at støtte SHG’erne.  
Regeringen har taget ideen om telefon hjælpelinie til sig 
på statsniveau.
Et Panchyat Raj Ressource Center (PRRC) blev oprettet 
hos LKPog herfra foregår udvikling og produktion af 
materialer ifm kapacitetsudvikling og fortalervirksom-
hed på alle niveauer. I denne forbindelse er der produ-
ceret 44 træningsmaterialer og 23 videoer som IUK ma-
teriale. Centret har uddannet 50 personer fra regeringen. 
Et produktionscenter og bibliotek er oprettet hvor disse 
materialer produceres og forskellig læsemateriale er 
samlet. Godt 50% af productionsomkostningerne blev 
dækket af lokale brugere.

På grund af sine erfaringer og kapacitet har LKP for  
lokal regeringen udført 6 planlægningsarbejder. Desu-
den har myndighederne benyttet LKP til at foretage 
studier, evaluering vedr. SGSY (navn for SHG’er i re-
geringsregi), undersøge muslimske kvinders forhold, 
uddannelsesforhold blandt stammefolk, sammenligning 
af Panchayat regler i 10 forskellige stater i Indien, so-

cioøkonomisk studie omkringd 2 stammelands-
byer og studie om kvinders rettigheder til jord i 
Bankura. Panchayat systemet i Assam har hyret 
LKP eksperter til at kapacitetsopbygge sit  per-
sonale.

Resultatet af IUK2 projektaktiviteterne: 
I de områder hvor projektet blev udført er der 
større effektivitet hos regeringen. Desuden er 
der øget samarbejde mellem civilsamfundet og 
regeringssystemet gennem forskellige netvær-
ker, dermed øget samarbejde mellem disse 
grupper med øget velstand til følge. Dette har 
medført større tilfredshed både blandt regerin-
gens folk og befolkningen. Set i lyset af proble-
mets dimensioner er der langt igen både mht or-
ganisering, kapacitetsopbygning og praktisk ud-
førelse.  

Nye Projekter: 

Uddannelsesprojekt med Topsøe fonden:
Uddannelsesprojektet har eksisteret siden år 2000. 
I første omgang med en børnehaveklasse, nu en 
skole. Det blev udelukkende støttet af IGF midler
indtil 2009, da Topsøe fonden besluttede at støtte 
projektet med 50.000 kr. om året over 4 år, såle-
des at aktiviteterne kunne udvides lidt og IGF kun 
behøvede at støtte i mindre grad. Efter at have set 

Kyndige ved Panchayat Raj system holder workshop hos JGVK   

Dr. Saynal (LKP), Mita (IGF) og Biswajit (JGVK) diskuterer 
IUK2 resultaterne i Library road, LKPs kontor i Kolkata. 

Dans o.l. aktiviteterer  en god forarbejde til fortallerviek-
somhed.  
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på aktiviteterne hos partneren JGVK i Indien besluttede 
Topsøe familien fra midten af 2011 at øge  støtten til ud-
videlse af aktiviteterne i uddannelsesprojektet. Det nye 
projekt er således en udvidelse af de gamle aktiviteter 
samt opstart af  nye aktiviteter.  

Målsætningerne for det nye uddannelsesprojekt er føl-
gende (1-5 er” gamle” og 6-8 er” nye”): 

1. Basis udvikling/undervisning for de børn, der bor i 
fjerntliggende områder  gennem ikke-formelle skoler 
(NFS= Non Formal School).  

2.  Opbygge en model skole, Vivekananda Sikhsha Ni-
ketan, i JGVK op til 8. klasse(  standard ) med tilhø-
rende kostskole. 

3. Fortalervirksomhed blandt forældrene omkring be-
tydningen af uddannelse af deres børn både for dem 
og for samfundet. 

4.  Supplerende undervisning for de børn, der dropper 
ud af skolen.

5.  Uddannelses system på individuel basis, som skal 
forhindre børnene i at droppe ud af skolen.

6. Computeruddannelse for børn ved JGVK 
7. Øget social bevidsthed hos børnene gennem Tarun 

Tirtha programmet.
8. Opbygning af en Håndværkeruddannelse( Teknisk 

skole)

1. Non Formal School (NFS): 
I fjerntliggende områder i Sunderbans er leveforholdene 
meget vanskelige med stor fattigdom. Analfabetismen er 
også størst her. Det er meget vanskeligt for børnene at få 
en uddannelse; der er langt til skole og ingen tradition for 
uddannelse. I disse  øde områder støtter JGVK driften af 
10 NFS ( NonFormal Schools) der forbereder børnene til 
at gå i de offentlige skoler. I en NFS skole får 25-30 børn  
undervisning 3-4 timer hver dag af 1-2 lokale lærere. I 
2011 har JGVK drevet 10 sådanne skoler med 255 børn 
(112 drenge og 133 piger) i alderen 3-6 år undervist af 10 
lærere. De har modtaget undervisning i deres  moders-

mål, engelsk, matematik, social bevidst-
hed/adfærd, motion, hygiejne, miljø og sport. Ef-
ter afslutning i NFS er 10 faldet fra uddannelsen, 
132 er fortsat i det offentlige uddannelsessystem. 
Der er stor efterspørgsel efter støtte til denne type 
uddannelse til børnene.

2. Vivekananda Sikhsha Niketan (VSN model 
skolen):
På grund af bedre undervisningsforhold i VSN 
skolen i forhold til de offentlige skoler er der 
stor interesse fra befolkningen for at sende deres 
børn til VSN ved JGVK.  Det  til trods for at of-
fentlige skoler er gratis og børnene får et måltid 
mad. I VSN giver man  større opmærksomhed til 
børnene, der er færre børn per skolelærer, man 
prøver at anvende moderne undervisnings pæ-
dagogik o.l. Der er 5 klasser med i alt 128 børn 
(73 drenge og 55 piger) som får undervisning 6 
dage om ugen. Der er 13 skolelærere, som for-
uden at undervise tager sig af administrationen. 
Udover faglig undervisning undervises  børnene 
også i sang, musik, etiske emner, sport, miljø 
mm, som ikke finder sted i andre skoler. Børne-
ne bliver hentet fra deres hjem i små skolebus-
ser, hvis de bor langt væk, og afleveret efter sko-
letid. Skolen ønsker at få forældrene til at dække 
nogle af udgifterne, men det er svært pga fattig-
dom. Børnene klarer sig godt i deres studium. 

Adam, Birgitte Øigaard og Flemming Topsøe fra Topsøe holding 
forhandlede uddannelsesprojenktet med Ulla og Ganesh fra IGF 

En af JGVK’s NFS i øen Amlamethi Birgitte besøgte  

Lærerinden underviser børnehaveklasse børn VSN skolen hos 
JGVK
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De børn, der halter bag ud bliver støttet både i skolen 
og hjemme. Efter afslutning i VSN, klarer børnene sige 
gennemgående bedre i de offentlige skoler end andre. 
Det fortæller noget om lokalniveauet. For at aktivere 
forældrene prøver man at afholde  et forældremøde om 
måneden, i 2011 har man holdt 6. Gennem kapacitets-
stærke personer fra Danmark giver man kapacitetsop-
bygning til lærerne. Det er sket 4 gange i 2011 med en 
varighed på  1 uge til 3 måneder. Lærerne holder re-
gelmæssige møder for at diskutere deres undervisning 
og justere efter behovet. Der er planer om at indlogere 
50 elever, men pga manglende faciliteter er det ikke 
lykkedes endnu, men det sker formentlig til næste år. 
Der er bygget en to etage bygning og 3. etage er under 
opførsel, betalt af Topsøe familien, hvilket er en uvur-
derlig støtte. Bygningen skal også bruges til mange an-
dre formål ud over VSN skole. Målet er at forbedre det 
lokale uddannelsesniveau, men befolkningens og sam-
fundets lave kapacitet taget i betragtning har det  lange  
perspektiver.

4. Supplerende undervisning af svage elever (Viveka-
nanda Coaching center):  
I manuduktionsprogrammet deltog 80 elever (52 drenge 
28 piger) af forskellig alder. De deltog i programmet for 

at bestå deres eksaminer og har dermed undgået frafald 
fra skolen.. Der er store problemer med at skaffe gode 
lærere fra lokalområdet. De fleste er dårligt kvalificerede 
og ikke tilstrækkelig fokuseret på børnenes fremtid gen-
nem effektiv undervisning. Lærere fra de større byer er 
betydelig dyrere uden nogen garanti for at undervisnin-

gen bliver bedre, Det er et problem at opretholde 
elevtallet dels pga. deres dårlige økonomisk for-
hold, dels dårlige vejforhold og lange afstande og 
ikke mindst manglende støtte hjemmefra. 

5. Uddannelsesforsikringsprogram for fattige 
elever:
Fattigdom er en hyppig årsag til at eleverne slutter 
deres skolegang før tid og manglende uddannel-
sestradition forstærker processen. For at modvirke 
dette har JGVK indført et forsikringssystem for 
de lokale skoleelever, hvor både forældre og 
JGVK sparer penge op på en bankkonto.  I 2011 

har 531 elever ( 214 drenge , 185 piger), fra tre 
forskellige skoler deltaget i programmet, hvor 
INR(rupee) 41.370 blev betalt af eleverne og INR 
26.079 blev betalt af JGVK. Der er stor interesse 
for programmet men betingelsen for at det kom-
mer i stand er, at skolens administration medvir-
ker og  det skaber problemer. Det giver ekstraar-
bejde for skole administrationen og det ønsker  de 
betaling for. Vi synes det er uetisk ; skolelærerne 
burde bruge en smule frivillig tid til de fattige 
skoleelever. Det er et led i bestræbelserne for at 
udvikle dette fattge og tilbagestående samfund.  
Her skal vi arbejde med fortalervirksomhed.  

Fortalervirksomheden for uddannelse for børn 
indgår i alle JGVK aktiviteter. En meget vigtig 
målgruppe er brugerne i landsbyerne. Ved selv 

Fælles motionstime for VSN skolebørn styret af lærerindene  

Uddannelsesforsikring registreres af JGVK medarbejder  

Manuduktion for svage og fattige børn for at undgå som dropouts  

JGVK personale diskuterer med brugerne om uddannelses be-
tydning for samfundts udvikling
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hjælp gruppernes og landsbykomiteernes møder diskute-
rer projektmedarbejderne betydningen af børnenes ud-
dannelse. En anden form for fortalervirksomhed foregår 
hos forældrene gennem børnenes opførsel og ikke mindst 
gennem hvordan de klarer sig efterfølgende i de offentli-
ge skoler. Overfor myndighederne foregår fortalervirk-
somhed hele tiden dels gennem samarbejde med de of-
fentlige skoler ifm uddannelses- og Jeevandharaprojektet 
og dels  i direkte kontakt med regeringen.        

6. Computeruddannelse for børn ved JGVK:
Computerundervisning blev gennemført for 4. og 5. klas-
se børn samt store børn fra Tarun Tirtha programmet 

overmåneder. Dette har skabt stor opmærksomhed blandt 
hos forældre i omegnen og dermed interesse for et ud-
dannelsesprojektet. Planen er at starte computerundervis-
ning også for endnu mindre børn og efterhånden børn 
udefra. Men det vil kræve bedre faciliteter og forberedel-
se.

7. Social bevidsthed hos børnene gennem Tarun 
Tirtha (TT) programmet:
Dette program er grundlaget for al udviklingsarbejdet i 
Sunderbans og blev startet af Biswajit og hans venner til-
bage i 1980erne. Ideen er grundlagt af en Bengalsk vi-
denskabsmand, Meghnath Saha, hvis filosofi går ud på at 
nationen skal opbygges gennem bevidsthed og høj moral.  
Aktiviteterne i TT programmet bygger på samfund, fæl-
lesskab, samarbejde o.l. Forskellige moderne elementer 

som fjernsyn, mobil telefon, den moderne udvik-
ling etc er nu så tiltrækkende, at det kan være 
svært at få børn til sådanne aktiviteter. Tidligere 
holdte man TT  møder flere gange om ugen, nu 
holder man to. hos JGVK. Der deltager 96 børn 
og her af 17 dropouts   En lokal lærer underviser 
dem i forskellige discipliner. I landsbyen Birin-
chibari går der et hold to gange om ugen, med 46 
skoleelever og 11 dropouts  Der deltager lidt flere 
drenge end piger. Man arbejder på at oprette flere 
hold.

8. Håndværkeruddannelse:
 Dette er et meget vigtigt område at opdyrke.  Lo-
kal området efterspørger håndværkere, men der er 
meget få. Det er en af årsagerne  til områdets fat-
tigdom. De få håndværkere, der findes har lært 
deres håndværk fra en læremester, således at de-
res viden/kunnen hviler på overlevering fra deres 
læremester. Hvis nogen spørger dem, hvorfor de 
gør som de gør, er svaret at mester har sagt det. 
Danmark har en stor tradition for håndværk som  
grundlag for produktion, det mangler man til gen-
gæld i Indien. To håndværkerlærere, Harry og 
Paul, fra Danmark er blevet tilknyttet  projektet, 
som også har meget til fælles med hjemmeindu-

striprojektet. Paul og Harry besøgt JGVK, Indien 
for at danne sig et indtryk af forholdene, før de 
kunne gå i gang med arbejdet med etablering af 
uddannelserne. Uddannelsen skal også omfatte 
andre områder som landbrug, husdyrhold mm., 
hvor undervisningen foregår ved hjælp af Farmer 
Field School metoden( undervisning ude på 
landmandens gård f ex). Det vil tage  tid før alle 
aktiviteterne er  i fuld sving, da det kræver at flere 
elementer skal falde på plads. Der skal laves 
værksteder, bolig for eleverne, undervisningspla-
ner og findes personale til at undervise mm. Der 
arbejdes på det.

s

Børn fra Tarun Tirtha optræder for gæsterne fra udlandet  

Computer undervisning foretages af JGVK lærer for lokale børn  

Lokal dropout som  snedker elever ved JGVKs uddannelsespro-
jekt
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Projekter med TIPS midler: 

Med stor glæde har IGF modtaget kr. 26.364,63 fra Tips  
i 2011 under 2010 puljen. Bevillingen blev givet til to 
projekter: et vedrørende øget indtægt for kvinder ved at 
sy/strikke tøj hjemme og et andet omkring dyrkning af 
grøntsager til fødevaresikkerhed. Selv om pengene blev 
bevilget i 2010 blev de udbetalt i januar 2011. Pga IGFs 
fokus på den fattigste del af det fattige samfund, var be-
villingen af stor nytte. Saltholdighed i jorden  blev for-
værret ved oversvømmelsen Aial i 2009 og den generelt 
faldne landbrugs produktion pga udpint jord har øget be-
hovet for en løsning på fødeveremanglen. I den forbin-
delse har man involveret ca. 100 kvinder fra forskellige 
SHG’er under 4 landsbykomiteer i landsbyer som Ha-

rekrishnapur, Birinchbari 1,2, Ranigarh og Joygopalpur i 
at oprette køkkenhaver på deres jord efter organisk meto-
de. De har indtil nu dyrket 8 forskellige slags grøntsager 
som sødekartoffel, bønner, græskar, stribet, bitter og 
slange agurk, yam og forskellige slags blade. Pga for sen 
regn var en del af afgrøderne blevet ødelagt, alligevel har 
hver familie  fået godt 70 kg grøntsager som dækkede de-
res behov for 3-4 måneder. Fremtidige muligheder ser ud 
til at være gode men der skal fortsat en indsats til. For 
produktion af sy/strikketøj har man brugt pengene dels til 
at træne og dels til at købe maskiner til 20 kvinder som er 
gået i gang med at producer varer. Der udføres et salgs-
fremstød for at sikre en varig indtægt for disse menne-
sker.

IGF projekter: 

Husdyrholdprojektet  
Projektet, der var i 2 faser, sluttede sidste år efter 10 år . 
Husdyrhold (HD) projektet har dannet grundlag for al 
udvikling i Sunderbans. Det var IGFs første bedrift i 
Sunderbans sammen med partneren JGVK, som satte  
gang i udviklingsindsatsen blandt brugerne. Vi startede 
op i 10 landsbyer med organisering, kapacitetsopbyg-
ning, uddeling af husdyr, opsyn, kapacitetsopbygning af 

JGVK etc, Charlotte fra Fjerkrænetværk, KU var 
en vigtig støtte. Aktiviteterne førte til kvindernes 
organisering i SHG’er og hermed en øget be-
vidsthed hos kvinderne, som førte til oprør mod 
deres undertrykkelse, vold, frigørelse fra låneha-
jerne via mikrokreditsystemet fra deres egne op-
sparede penge, øget indtægt fra husdyrhold pro-
jektet og dette førte til yderligere aktiviteter som 
hjemmeindustri-, landbrugsprojekt mm. Efterhån-
den opstod kravet til uddannelse for deres børn, 
som førte til det IGF støttede uddannelsesprojekt, 
som nu støttes af Topsøe fonden.  Efterfølgende 
fulgte andre projekter som fødevaresikkerhed-, 
IUK-, drikkevand/sanitets-, fiskeri-, gademade-
sælgerprojekt, sundhedsprojekt, deltagelse af dan-

ske studerende, samarbejde med LKP og de loka-
le myndigheder i Indien. Vi startdede samarbejde 
med UBU, KU, InnoAid, DTU og AUC i Dan-

Brugerne vaccinerere fjerkræ selv efter  projektetet er afsluutet 

Lokaebruger træner til at strikke for at tjene ekstra til famillien 

Lokal bruger med sin høns som konsekvens af projektet 
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mark som led netværksdannelse. På den måde er der star-
tet en proces som  sikrer at udviklingen fortsætter.  
Som resultat af de mange års indsats i HD projektet del-
tager nu ca. 4.000 familier i 50 landsbyer og der er dan-
net 10 netværksorganisationer. Dødsfald blandt husdyr er 
faldet med over 80%, således at antalletruf husdyr er ste-
get voldsomt, burgerne har fået øget deres indtægt med 
en faktor 1½-2 med  opsparing på deres SHG konto og de 
har en stabil forsyning af protein med et bedre helbred til 
følge. De gode resultater skyldes vaccination og bedre 
pasning af husdyrene. Efter afslutningen af så stort et 
projekt var der lidt stagnation  idet mange projektansatte 
ikke var helt s[ aktive med at støtte aktiviteterne. Den lo-
kale kapacitet og økonomi er ikke stærk nok til at opret-
holde aktiviteterne på egen hånd, hvorfor der er behov 
for fortsat støtte indtil det bliver bæredygtigt. Derfor fort-
sætter aktiviteterne  på nedsat blus med IGF støtte, som 
følgende.

Man har holdt møder i landsbyerne, hvor det kom 
frem at antallet af dødsfald blandt dyrene er stigende. 
Årsagen er manglende forsyning af vaccine og opsyn. 
Brugerne var ikke stærke nok til at overtage disse ak-
tiviteter,og havde vænnet sig til at disse blev udført at 
JGVK. Man besluttede at støtte brugerne i  selv at sik-

re vaccinering af husdyrene, som er alfa omega.  
Man har holdt 25 workshop i 6 landsbyer omkring 
dette  at holde husdyr, som har medført at 3250 med-
lemmer fra 250 SHG’er harfået gode råd vedr. bedre 
pasning af husdyrene. 
Man forsynede 7 landsbyer med F1, R2B og koppe- 
vaccine, så dyrene bliver vaccineret igen som tidlige-
re.
I samarbejde med landsbykomiteer har man udvalgt 
100 meget fattige familier som man støtter med for-
bedring af deres  husdyrhold.
I JGVKs demonstrationsfarm har man anskaffet 41 
khakicambel og lokale ænder for at støtte brugerne 
med at holde ænder. Disse  vil være mere produktive 

og samtidig modstandsdygtig mod sygdom. 
Ænderne har lagt 305 æg som er solgt til 
landsbybeboer for INR 4 (ca. 50 øre stk) for 
rugning. Derudover har man anskaffet 137 kyl-
linger af RIR og lokal race, som vil begynde at 
lægge æg. Man håber at dette vil fremme hus-
dyrhold blandt brugerne. 
Der er planer om at sende en ny ansøgning til 
PR i nærfremtid.       

Mikrokreditprojektet:
Mikrokredit er noget som opstod blandt brugerne 
som en del af udviklingsprocessen i Sunderbans. 
Tidligere måtte befolkningen låne penge fra låne-
hajer med skyhøje renter for at overleve, hvilket 
gjorde dem endnu fattigere.  På grund af stor fat-
tigdom er det  nødvendigt at kunne låne penge i 
dårlige tider. De fattige kan ikke låne penge på 
traditionel vis i banker, da det kræver sikkerhed, 
hvad de fattigste ikke har. Derfor er mikrokredit 
en integreret del af manges hverdag i Sunderbans. 
Gennem en stor indsats fra  IGFs side er det lyk-
kedes at få frigjort befolkningen fra lånehajerne 
og i stedet hægte mikrokreditten til lokalbefolk-
ningens egne opsparede penge, såkaldt brugerba-
seret mikrokredit. Denne udvikling kom helt na-
turligt gennem efterspørgsel og var ikke noget 
man som sådan skulle indføre.. Først lånte med-
lemmer kun penge fra den SHG kasse, som de 

SHG’er har været en vigtig led mikrokredit processen  

En lokal bruger passer hendes husdyr som er vigtige indtægtskilde  

SHG medlemmer er glade for at disponere over deres egne penge  
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selv havde været med til at spare op til, mod en betaling 
på 24% i renter, som også gik til deres egen konti. Nogle 
SHG’er begyndte at have opsparet flere penge end de 
kunne låne ud, mens andre SHGer havde behov for flere 
penge. SHGer begyndte derfor, gennem landsbykomi-
teeerne, at låne mellem hinanden mod renter til glæde for 
alle. Så kom det næste trin mellem LK’erne. I dette mi-
krokreditsystem kunne man ikke låne store beløb og ikke 
over meget lange perioder.  

JGVK har opsparet nogle penge i en ”revolving fund” fra 
tidligere projekter samt egne indtjente penge. For at støt-
te processen begyndte JGVK derfor at låne penge ud til 
dem, der ikke havde mulighed for at låne tilstrækkeligt 
store summer over lang tid fra deres eget system. En del 
har dog behov for at låne endnu større beløb over endnu 
længere tid og her sørger JGVK for, at de kan låne penge 
fra banken ved at JGVK står som garant for lånene. Der 
er et stort behov for at kunne udvide lånene til større be-
løb, men der er ikke basis for dette endnu, da alle bruger-
ne er små  fattige entreprenører med lav produktion. Det 
er her IGF arbejder på at skabe det næste trin. Md. Yunus 
i Bangladesh skabte et mikrokreditimperium med 8 mil-
lioner medlemmer og udlånte milliarder af dollars om 
året, men de lokale lånehajer forsvandt ikke. Man glemte 
at gøre lånerne i stand til at udnytte lånene, således at de 
var i stand til at betale dem tilbage. På den måde var de 
stadig afhængig af lånehajerne. I Sunderbans ser man 

faktisk at vores lille brugerbaserede mikrokredit-
model har udryddet de lokale lånehajer.

 847 SHG’er fordelt på 35 landsbyer med i alt  
9.764 medlemmer har i 2011 opsparet kr. 
307.920. Af dem har de udlånt kr. 5.680.976 til 
medlemmerne ved 5823 transaktioner og  med en 
rente på kr. 56.810, som øgede deres konti med i 
snit kr. 67. 24 VC’er med 822 medlemmer har 
sparet kr. 124.390 og over 88 gange udlånte kr. 
107.317 til sine medlemmer med en renteindtægt 
på kr. 25.756, som øgede VC’ernes konti i snit 
med Kr. 1.073. Yderligere lånte JGVK ialt kr. 
57.006 til VC medlemmer og fik tilbagebetalt kr. 
34.396 plus en rente på kr. 3.285. Pga afslutning 
af flere projekter og dermed frigørelse af et antal 
SHG’er, LK’er og netværksorganisationer, er an-
tallet af SHG’er og LK’er lavt; data er også færre 
pga manglende kapacitet. Typisk anvendelse af 
disse lån er til indkøb af såsæd og frø, køb af hus-
dyr, opstart af fiskeri eller anden virksomhed, re-
paration af bopæl, frikøb af pantsat jordlod, køb 
af symaskiner o.l. Da det er brugernes egne pen-
ge, er de ikke så interesseret i at låne penge ud til 
udgiftstunge formål som bryllup, sygdom, uddan-
nelse af børn o.l., da sandsynligheden for tilbage-
betaling da er mindre. 

Sidste år henvendte den danske mikrokredit orga-
nisation Momuntum sig til IGF. De ønskede at 
opbygge et mikrokreditsystem mellem de fattige i 
Sunderbans og danskere med Momuntum som 
mellemled. Det er en ung NGO som har startet sit 
arbejde i Afrika og  ønsker at udvide det til Indi-
en. Man arbejder på at starte et lille mikrokredit-
projekt med et minder beløb og med få brugere 
som udgangspunkt. 

Fiskeriprojekt i Sunderban:
Fiskeriprojektet fortsætter stadig med IGF midler. 
Det er et meget vigtigt projekt dels er fisk en me-
get eftertragtet spise blandt lokalbefolkningen, 
dels er det en vigtig protein kilde som passer godt 
til det varm klima. Sunderbans floder udgør en 
vigtig fiskeyngleplads, men de lokale beboere har 
tømt floderne for al fisk således at der ikke er me-
re at hente. Til gengæld har det vist sig at Sunder-
bans er meget  velegnet til akvakultur. Lokale fa-
milier har ofte 1-2 damme på deres jordstykke, 
men der er næsten ingen fiskeproduktion. Dr. 
Nanna Roos som arbejder for udvikling af lokal-
produktion og forsyning af næringsrige madvarer 
til den fattige befolkning, introducerede opdræt af 
karper sammen med en lokale fiskeart Mola der er 

Køb af symaskiner har været en af låne emnerne for  kvinderne  

Køb af sædkorn og ris dyrkning er en aden låneemne i Sunderbans  
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så rig på vitamin og protein at man kan dække sit behov 

bare ved at spise Mola nogle gange om ugen. Med støtte 
fra Nanna og hendes institut Life Science, KU og BAU i 
Bangladesh har JGVK, udviklet denne metode med kom-
bineret opdræt af karper og Mola  hos 33 lokale land-
mænd. Det viste sig dog at de fiskelarver landmændene 
kunne købe var af for dårlig kvalitet. Med egne midler og 
lidt støtte fra en amerikansk fond som hedder”  ”Akva-
kultur uden grænser”, byggede man et lille klækkeri for 
to år siden med hjælp fra lokale barfodseksperter og kan 
nu forsyne landmændene med  lidt fiskelarver af god 
kvalitet.. Produktionen af fiskelarver er ikke tilstrække-
lig, på grund af manglende effektivitet hos JGVK, kapa-
citeten hos brugerne og samarbejdet mellem dem. Alli-
gevel er det  godt at man har fået startet et klækkeri såle-
des at man  en dag vil kunne opfylde det lokale behov. 
IGF og Shakuntala Thilsted, KU har stadig kontakt om 
fortsat samarbejde for udvikling på området, men det er 
ikke lykkedes at få midler endnu, så man må fortsætter 
bestræbelserne i Sunderbans for 2012 med egne midler. 

Tre hoved aktiviteter er nødvendige for implementering 
af projektet: (1) fortsat opbygning af infrastruktur hos 
JGVK i form af  kapacitetsopbygning af personalet og 

produktion af fiskeyngel, (2) udvælgelse og kapa-
citetsopbygning af lokale landmænd som fiskeyn-
gelopdrættere organisering og kapacitetsopbyg-
ning af brugerne og endelig (3) øge fiskeproduk-
tionen hos dem med effektiv fiskeopdræt i deres 
damme ved anvendelse af de lokalt producerede 
fiskelarver fra JGVK. 

 Året begyndte med at man samlede 400 kg fiske-
yngel fra sidste år (100-150 gram/stk) i nogle ud-
valgte damme hos JGVK dels til eget brug 
(50kg), dels til salg( 350 kg) til lokale landmænd. 
Hos JGVK rensede personalet dammene for vand-
planter og udskiftede vandet for at gøre dammene 
klar til udsættelse af de udklækkede fiskelarver. 
Herefter indsamlede man 500 kg karpefisk i om-
egnen til avl. Man reparerede  vandrørerne og 
gjorde klækkeriet klar til brug.

I marts producerede man 30 bati (en bati er en 
skål; 30 skåle = 2 kg eller 30x20.000 larver)  
siphonous (en art fra USA) fiskelarver, ca halvde-
len blev solgt og resten sat  ud i JGVKs damme. 
Fra april til juli producerede  man 371 bati karpe 
fiskelarver hvor af 177bati blev solgt til 45 land-
mænd for 44 kr/bati og resten blev sat ud i JGVKs 
egne damme. Desuden blev der solgt 350 kg  fi-
skeyngel  til landmænd i omegnen. Manglende 
regn og høj temperatur har været et problem for  
udklækningen af fiskelarverne. Pga mangel på er-
faringer hos personalet har man ikke kunnet hånd-
tere alle de problemer, der er opstået undervejs. 
Man fik heller ingen støtte fra den lokal rege-
ringsafdeling, hvad de eller havde lovet. Man må 
sige at det var et magert år for fiskeri, hvor pro-
duktion og salg  af både store og små fisk lige 

Mola fisk som er rigt i protein vitamin og mineraler  

Brugerne henter fiskelarver i skåle som får ilt inden afgang  

24 timer gamle udklækkede karpefiskelarver hos JGVK klækkeriet  
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dækkede udgifterne og så er  personalets løn ikke med. 
Til gengæld tjente  ca. 10 af de 45 landmænd som købte 
fiskelarver gode penge: bl.a. en landmand ved navn Su-
bid Ali som tidligere købte fiskelarver fra klækkerier 
udefra hvor fortjenesten var lav.  Han købte 7 skåe eller 
ca. 450 gram fiske larver fra JGVK og satte dem ud i sin 
dam. Pga mangel på vand og høj temperatur måtte han 
dog sælge dem efter 14 dage, men med en fortjeneste på 
1.000 kr., hvilket var meget godt og så købte han flere  
fra JGVK. De ca. 200 familier som købte fiskeyngel fra 
larveopdrættere for at sætte ud i deres damme var meget 
glade fordi i modsætning til tidligere år var væksten væ-
sentlig bedre og  de er interesseret i at købe mere. 

I landsbyerne gav JGVK  kapacitetsopbygning til 
SHG’er og støttede 10 landsbykomiteer i at dyrke fiske-
larver i fællesskab i 10 forpagtede damme for at sætte fi-
skelarver og sælge fiskeyngel til omkringliggende famili-
er og tjene penge til landsbykomitens kasse. Den vigtige 
aktivitet med at støtte landmændene med kapacitetsop-
bygning og produktion i deres damme blev der ikke me-
get af. Elever fra Tutikorin fiskeriuniversitet i Sydindien 
besøgte JGVK ifm deres studi. En studerende ved navn 

Satyaprakash støtter et antal landmænd ifm produktion af 
fisk i deres damme. 

3 studerende fra Ålborg Universitets center aflagde stu-
diebesøg hos JGVK for 3 måneder hvor de undersøgte 
klækkeriets funktion og forsøgte at forbedre dette vha 
en medbragt pumpe fra Grundfos, som desværre  viste 
sig at være for svag til opgaven. Derfor blev den brugt 
til ilt tilførsel til JGVKs damme på bestemte årstider. 
Ifm et møde med et regerings fiskeinstitut kritiserede 
IGF deres manglende støtte til civilsamfundet, hvilket 
medførte at 4 personer fra JGVK fik en uges træning i 
produktion af fiskekarver.

Få månede gamle fiskeyngel hos en af JGVK bruger  
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Netværk i Danmark 
IGF’s etablerede samarbejde med andre danske NGO’er 
fortsætter og fælles aktiviteter beskrives i de følgende af-
snit. 

Seniorer Uden Grænser (SUG)
Samarbejdet med SUG fortsætter omkring igangsættelsen 
af nogle konkrete projekter. Der har været flere mødet 
med dem vedrørende plantemedicin-projekt, tandlæge-
klinik, pædagogiskuddannelse og et banksystem. Vi har 
holdt møde med SUG i Odense da to af vores partner-
medlemmer, Biswajit og Tapan, besøgte Danmark. Des-
værre har SUG formand Ejgil Ågaard været syg i det for-
gangne år og vi har derfor ikke kunne nå mere end det vi 
har.

Ulandsforeninen for Bæredygtig Udvikling (UBU)
 Samarbejdet med UBU fortsætter gennem drikkevand og 
sanitetsprojektet, kapacitetsopbygning af partner og dels 
gennem studerende fra DTU. UBU medlem Laura Zurita 
afholdt kurser for JGVK skolelærere om kommunikation 
og pædagogik. Henrik Bregnhøj (UBU) holde kurser vedr 
regnskabfor JGVK ansatte. Fra DTU har der været 6 stu-
derende i år dels ifm drikkevandsprojekt og dels for at 
lave en kortfilm om projektaktiviteter og partneren. Un-
der deres besøg i Danmark har JGVK medlemmerne 
Biswajit og Tapan holdt faglige møde med UBU, men 
også haft sociale sammenkomster. Ifm undersøgelse af 

hydrologiske forhold i Indien har der været et mø-
de med Professor Rosberg samt undervisning af 
studerende fra DTU. 

InnoAid
 Samarbejdet med InnoAid har ført til opstarten af 
et gademadssælger-projekt i Kolkata som handler 
om at forbedre arbejdsforholdet for 700 gade-
madssælgere og deres betjening af kunderne. 
Sammen med sin partner JGVK har IGF deltaget 
aktivt i udvælgelsen af to partnere i Kolkata og i 
samarbejdet med disse. Ydeligere har 5 studeren-
de besøgt JGVK i Indien ifm et ’rural ambulance’ 
projekt og 5 InnoAid medlemmer har besøgt Indi-
en ifm projektopstart, kapacitetsopbygning mm. I 
forbindelse med et nyt projekt vedr byggemateria-
ler har der været møder med InnoAid og DTU 
studerende.

Ålborg Universitet Centre (AUC): 
 Ole Bruun Madsen fra AUC har arbejdet for at 
finde samarbejdsmuligheder mellem AUC og IGF. 
I denne forbindelse blev 3 studerende sendt til 
JGVK i Sunderbans for at se på vandforholdene 

for et fiskelarve-klækkeri ved installation af en 
pumpe fra Grundfoss. Pga fejlinformering kunne 

Biswajit og Tapan mødes med UBU bestyrelsen Henrik Bregnhøj o.a.. 

Biswajit og Tapan JGVK hos Ole Bruun Madsen og konen i Brabrand 

SUG medlemmer Ejgil Ågaard o.a. mødes med Biswajit og Tapan  

InnoAid  medlemmer mødes med Biswajit og Tapan til et middag  
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pumpen ikke installeres ved klækkeriet, men måtte i ste-
det bruges som iltforsyningskilde til dammene. Senere på 
året, under JGVK’s ledelsesbesøg i Danmark, blev der 
holdt flere møder med AUC. Ole viste stor gæstfrihed ved 
at indlogere de indiske gæster i og vise dem rundt om-
kring Århus. 

KVL og BAU.
Kontakten med Københavns Universitet (KU-LIFE; tidli-
gere KVL) og hermed Bangladesh Agricultural Universi-

ty (BAU) er opretholdt ifm forbedringen af fiskeriforhold 
i Sunderbans og omegn. Shakuntala er blevet ansat hos 
World Fish Centre i Bangladesh, som forsøger at igang-
sætte et fiskeriudviklingsprogram hvor den østlige del af 
Indien, Bangladesh, Cambodia mm er med. Under 
JGVK’s besøg i Danmark mødtes man med Nanna Roos 
som gav givet udtryk for sine fortsatte bestræbelser på 
realisering.

DTU: 
Samarbejdet med DTU fortsætter. I år har ca. 20 stude-
rende besøgt Sunderbans ifm projektaktiviteter som en  
del af deres eksamensopgaver. IGF er interesseret i at ud-
nytte deres erhvervede kompetence og erfaring ved at de 
bliver aktive IGF  medlemmer efter hjemkomsten. 

Bureau Detours 
IGF lærte et ledende medlem af et bygge- og kon-
struktionsfirma, Bureau Detours, Benny Jepsen at 

kende. Firmaet arbejder med innovative byggepro-
jekter i Danmark i frobindelse med iværksættelse 
af unge arbejdsløse. Efter at have hørt om IGFs 
bedrifter i Indien blev Benny interesseret og  han 
og hans kompagnon ville støtte arbejdet med byg-
gerieri for de fattige i Indien. Der blev holdt flere 
møder hvor man diskuterede forholdene, behov og 
muligheder. I november rejste Benny en tur til 
Sunderbans og lavede en masterplan for byggeriet 
ved JGVK centret.  

Haldor Topsøe Holding (HTH): 
Baseret på sine hidtidige erfaringer med IGF har 
HTH besluttet at indgå et større samarbejde ved at 
støtte et uddannelsesprojekt fuldt ud, dvs alminde-
lig skoleuddannelse, socialbevidsthed, håndvær-

keruddannelse mm. Under JGVK ledernes besøg 
holdt man møde med direktør Haldor Topsøe. 
Familien viste deres store gæstfrihed ved at indlo-
gere gæsterne og vise dem Louisianna, Kronborg 
og tog dem på ture rundt på Sjæland.  Man præ-
senterede også vist dokumentationsmateriale fra 
JGVK til Topsøe familien. Flemming Topsøes 
kones alvorlige sygdom har præget begivenheder-
ne.

Biswajit og Tapan hos dir. Haldor Topsøe og hans  familie i frydenlund  

Biswajit og Ganesh mødtes med Nanna i hendes kontor ved Life Science KU 

Benny Jepsen besøgte partneren JGVK i Indien og fejede sin fød-
selsdag     

DTU studerende får undervisning af Biswajit sammen med Henrik af UBU  
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Revisionsfirma Deloitte: 
IGF's samarbejde med Deloitte, som har skiftet navn til 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, fortsætter. I takt med 
stigende krav fra Danida omkring revision stiger Deloit-
tes byrde også, men det går fint pga det gode samarbejde.  

Nordea:
Samarbejdet med Nordea fungerer meget tilfredsstillen-
de. Banken fortsætter sit medlemskab og giver god bank 
service til IGF.

Fortalervirksomhed i Danmark: 
Udover at have sendt årsberetning og andet materiale til 
IGF medlemmer, Projektrådgivningen og Danida, deltog 
IGF bl.a. i et 3 dages fortalervirksomhedsarrangement 
’Flygtningebåden’ i Svendborg sammen med Levende 
Hav; der var mere end. 100 besøgene i IGF teltet. Desu-
den har Lene holdt et foredrag i ”Inner Wheel” i Svend-
borg  IGF har holdt flere møder med firmaer i Danmark, 
som Topsøe holding, Bureau Detours, og givet undervis-
ning på DTU af medlemmerne fra partneren JGVK.  

 IGF har indledt et samarbejde med svendborg erhvervs-
skole mhp faglig støtte til et håndværke uddannelsespro-
jekt i Indien. I denne forbindelse har IGF fået formidlet 
kontakt til to tidligere  håndværkerlærere Harry Frøsig 
Bruun og Paul Jepsen Andersen, som var villige til at på-
tage ansvar for opgaven og gerne  vil foretage en rejse til 
Indien for at se på forholdene tidligt  næste år og mødes 
med Biswajit.  IGF byder dem velkommen.  

JGVK ledere besøger Danmark og PR:
To ledende medlemmer af partneren JGVK Biswajit Ma-
hakur og Tapan Sarkar besøgte Danmark i november for 
to uger. De besøgte Ole Bruun Madsen og AUC, IUG i 
Ålborg samt de studerende som har besøgt JGVK. Deref-
ter besøgte de SUG som IGF har samarbejde med. I 
Svendborg holdt man uformelle møder med IGF med-
lemmer. I København var der møder med UBU, InnoAid, 
Topsøe familien, København Universitet, DTU (dels for 
at mødes med de studerende og dels at undervise), Bureau 

Detours og ikke mindst med de IGF medlemmer 
som bor i København. JGVK ledelse besøgte også 
PR i Århus og holdt møde med Troels Hovgaard 
og Soveig Nielsen. Troels spurgte specifikt til sta-
tus for demonstrationsfarmen ved JGVK og fik en 
Farmer Field School manual på bengalsk, som han 
ønskede. Efterfølgende deltog Bisiwajit i et 3 
ugers Danida Fellowship kursus i Danmark.   

Fortalervirksomhed i Indien: 
Selv efter at det marxistisk kommunistiske parti i 
Vest Bengalen er blevet afsat  efter 38 år ved 
magten, er man stadig frustreret over fortsat kor-
ruption og nepotisme i regeringen. Til trods for 
kritiske røster fra eliten bl a i aviserne sker der 
kun meget lidt pga det svage civilsamfund som 
udgør landets flertal.. IGF og partneren JGVK 
med sit netværk arbejder  for at styrke civilsam-
fundet. Resultaterne af indsatsen er organisering 
af kvinder i mere end 1200 SHGer med større ka-
pacitet, økonomisk forbedring og øget bevidsthed, 
dette giver et spirende håb om at myndighederne 
ikke fortsat kan ignorere befolkningen. Med sin 
fortalervirksomhedsindsats over for de lokale 
myndigheder har partneren LKP også skabt æn-
dringer i forholdet mellem civilsamfundet og sy-
stemet IGF bruger Danmark som forbillede, hvor 
civilsamfundet er stærkt og de danske myndighe-

Troels Hovgaard fra PR med Biswajit og Tapan fra Indien og Leela IGF 

Dansk ambassadør Freddy Svane, Handels attache Lars Christian-
sen, Birgitte og Adam Øigaard deltog i mela hos JGVK sammen med 
lokal politikere  

Harry og Paul får forklaret forholdene i Sunderbans af Biswajit fra JGVK  
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der derfor er lydhør overfor befolkningens meninger og 
det har ført til udvikling af landet. Da dette involver 
mennesker og relationen mellem dem, tager det længere 
tid end man regner med. Fornylig har IGF startet et forta-
lervirksomhedsprojekt ’Information Uddannelse Kom-
munikation’ hvor både JGVK og LKP deltager, som går 
ud på at styrke myndighe-derne og civilsamfundet og 
samarbejdet imellem dem. I denne forbindelse spiller 
danskernes deltagelse også en vigtig rolle.  IGF arbejder 
for at opbygge et større og forpligtende samarbejde mel-
lem de to partnere LKP og JGVK i Indien, bla gennem 
Partnerskabsaktiviteten.

Netværk i Indien:
Netværksarbejde i Indien er vigtig for at resultaterne skal 
sprede sig. Men det er ikke så let da kapacitet er lav og 
man hele tiden falder tilbage til varetagelse af egne inte-
resse og manglende gensidig tillid. Her bruger IGF man-
ge kræfter og bruger igen Danmark som forbillede, idet 
Danmark er et land som er blevet en økonomisk og kultu-
rel stærk nation, hvor en brugerbaseret udvikling med 
gensidig tillid har været nøgleordet. I denne forbindelse 
spiller organisering af brugerne i landsbyerne via 
SHG'erne, landsbykomiteerne og CBO’er en vigtig rolle i 
civilsamfundsstrategien. Set fra denne synsvinkel går ud-
viklingen den rette vej men langsomt pga den lave kapa-
citet i civilsamfundet.

Fremtidige Aktiviteter: 
Man startede aktiviteterne i Sunderbans med at styrke ci-
vilsamfundet gennem organisering af kvinderne i 
SHG’er, forbedre deres kapacitet og bevidsthed, med 
igangsættelse af en proces, som medførte en mangfoldig 
udvikling med aktiv deltagelse fra brugerne. De fremtidi-
ge opgaver består af videre udvikling og konsolidering af 
det man har opnået, gennem fortsat kapacitetsopbygning 
og styrkelse ar bæredygtigheden. Både hos partenerne og 
brugerne. En øget fortalervirksomhedsindsats udgør  et 
vigtigt element i de fremtidige aktiviteter.  

Fortalervirksomhed af JGVK brugerne til styrksels af civilsamfundet.
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