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Nytt projekt i Vellore: toaletter för skolbarn
Vi har från vår förening i över tjugo år varit engagerade i frågan om
att bygga toaletter eller latriner i byarna inom CHAD- eller
RUHSA-områdena. Hittills utan framgång. Det vill säga, det har
byggts en hel del toaletter, men de har oftast inte kommit till
användning. Här en bild från 2004, då en grupp från svenska
Friends of Vellore besökte ett kvinnligt murarkooperativ som
byggde latriner i byarna.
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Nu har frågan fått ny aktualitet genom flera uppmärksammade och
upprörande våldtäktsfall i Indien. Det har då framgått att kvinnor, i
brist på toaletter i hemmet, tvingas ge sig ut i naturen och att de då
har blivit angripna. Frågan har tom getts politisk prioritet av den
nya regeringen i Indien. Dock har det inte hänt så mycket i
praktiken ännu. Vid förnyad kontakt med ledningen för RUHSA har då föreslagits att vi startar ett
pilotprojekt med en ny inriktning. Vi skulle då i samarbete med någon eller några skolor bygga nya
toaletter i skolorna. Detta skulle kombineras med utförlig information och ordentlig skötsel av
toaletterna så att de hålls rena och snygga. Tanken är att barnen ska lära sig att uppskatta välfungerande
toaletter och sprida denna inställning till sina föräldrar.
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CMC tar nya steg för utveckla medicinsk utbildning
I det senaste nyhetsbrevet från CMC (länk: http://www.cmch-vellore.edu/PDF/WeeklyNews/2014/
november/20141103.pdf) framgår att CMC nu skapar en ny institution för medicinsk utbildning. Man
bygger här vidare på det pionjärarbete som startade på CMC för många år sedan, där man på senare år
också byggt upp distansutbildning för de distriktsläkare som fått sin grundutbildning på CMC. Detta
fyller ett mycket stort behov i Indien, där många läkare på landsbygden blir isolerade och har svårt att
följa forskning och medicinsk utveckling.
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Nya hemsidan klar!
Efter mycket hjälp från reklambyrån Ester har vi nu en ny hemsida. Ester genom Roger och Lotta har
utan kostnad lagt ner mycket arbete på att bygga sidan åt oss – stort tack för detta! Därtill har Gustaf
Walther i vår styrelse lagt ner ett jättejobb på att lägga in texter och organisera sidan. Sidan kommer ha
samma adress som tidigare: www.friendsofvellore.se. Vi kommer nu att lägga nyheter och aktuell
information på hemsidan – gå in och titta!
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