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Nytt äldrecenter
Vid det senaste styrelsemötet i föreningen beslutades att vi ska stödja ytterligare en dagcentral
för äldre. Föreningen stöder sedan ett år en dagcentral i byn Panamadangi, 4 mil från Vellore.
Nu har vi fått en ansökan från RUHSA (Rural Unit for Health and Social Affairs) om att
stödja en liknande verksamhet i byn Kavanur. Även här har RUHSA genomfört en
undersökning, där man frågat byinvånarna vilka hjälpbehov man upplever som mest
angelägna. Insatser för fattiga äldre har då hamnat högst på listan. Detta är inte överraskande.
Det indiska samhället genomgår en snabb förändring där många bybor får jobb i städerna och
lämnar byarna. Kvar blir i många fall ensamma åldringar utan någon som tar hand om dem.
De dagcentraler som vår förening sponsrar fyller flera funktioner. Dels får de äldre en social
gemenskap som de beskriver som mycket viktig för dem. Dels erbjuds de sjukgymnastik och
arbetsterapi. De får också en måltid, vilket i många fall är den enda mat de får under dagen.
Gruppen är mycket utsatt, ofta helt utan försörjning. Alla har rätt till en pension på 1000
rupier per månad. Flera får dock inte denna pension pga korruption; man har då inte kunnat
betala den muta som vederbörande tjänsteman kräver. Periodvis betalas inte pension ut till
någon.
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Torill och Annalena i kyrkan
Den 5 april var våra styrelsemedlemmar Torill Findeisen och Annalena Hanell inbjudna till
Österåker-Östra Ryds församlings kvinnoklubb för att på ett frukostmöte tala om vårt
äldreprojekt i Panamadangi och övriga projekt som föreningen stöder. Föredraget blev mycket
uppskattat och ledde till att två deltagare blev medlemmar i vår förening och att en deltagare
ställde upp som sponsor för en sjuksköterskestudent från Jawadhi hills.
Strålande jobbat – stort tack till alla inblandade!
Om någon av våra medlemmar har tips eller är engagerad i någon förening/kyrka eller lämplig
organisation så ställer vi gärna upp med en presentation av våra aktuella projekt – Hör av er
till Torill (070-733 5701) eller Annalena (070-772 0880)!
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Sponsorer
Vi behöver för övrigt fler sponsorer för studenter. Tanken är att fattiga studenter från Jawadi
hills får ekonomiskt stöd för att kunna genomföra sina studier till sjuksköterska eller
medicintekniker – och att de sedan återvänder till bergen där det råder total brist på lokal
sjukvårdspersonal. Kostnaden uppgår till 5000 kr per år och student. Hittills har vi fått åtta
sponsorer.
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Friends of Vellore i Dagens Nyheter
Den 9 maj 2014 skrev Johan Schück en artikel om CMC i DN. Johan med familj var med på
vår senaste föreningsresa till Indien/Vellore. Här är en länk till artikeln: http://www.dn.se/
ekonomi/johan-schuck-sjukhuset-dar-rika-betalar-for-fattigas-vard/
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För de som inte kan logga in på DN.se, följer här Johans artikel:
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Johan Schück: Sjukhuset där rika betalar för fattigas vård
Publicerad 2014-05-09 08:56

VELLORE. Indiens främsta privata sjukhus tar hand om vården som myndigheterna

missar. De rika får betala för de fattiga. Det är praktisk solidaritet av ett slag som varken
politik eller marknad kan klara.
Indiens främsta privata sjukhus tar hand om vården som myndigheterna missar. De rika
får betala för de fattiga. Det är praktisk solidaritet av ett slag som varken politik eller
marknad kan klara.

!

Om en vecka får vi veta vem som har vunnit valet i Indien, världens till befolkningen största demokrati.
Åtskilligt pekar mot regeringsskifte där hindunationalisten Narendra Modi besegrar kongresspartiets
Rahul Gandhi.
Jokern är antikorruptionspartiet Aam Aadmi Party som riktar sin kraft mot ett av Indiens främsta problem.
Korruptionen är något som indierna återkommande möter, till exempel när de tvingas betala extra för att
få skattefinansierad sjukvård.
Korrupta samhällsinstitutioner har ett högt pris. I delstaten Tamil Nadu i södra Indien fungerar inte den
offentliga vården, utan människor söker sig till andra alternativ. Samma kan gälla andra delar av Indien,
men ovanligt nog finns i staden Vellore ett privatdrivet sjukhus dit alla samhällsgrupper kan vända sig.
CMC, Christian Medical College, grundades vid 1900-talets början i Vellore av amerikanska läkaren Ida
Scudder. I dag är det ett av Indiens främsta sjukhus dit patienter från hela landet söker sig. De som har råd
får betala dyrt för kvalificerad vård och överskottet används till att ge plats även för fattiga. Det sker både
på sjukhuset vid en särskild lågkostnadsklinik och genom en omfattande fältverksamhet.
Verksamheten ute i byarna betyder mest genom att den når fram till många som annars aldrig skulle
komma i närheten av sjukvård. Dessutom kan den verka förebyggande genom att upplysa i hälsofrågor,
allt ifrån mödravård till kostråd. Ett sätt att nå ut är med bussar, ett slags mobila kliniker, som kommer
ända dit där de kastlösa bor i vad som mest liknar hyddor.
Att se hur detta faktiskt fungerar – vilket jag hade möjlighet till i början av året med hjälp av svenska
föreningen Friends of Vellore – är både omskakande och imponerande. Å ena sidan finns de väldiga
behoven, i förening med analfabetism och djup fattigdom. Å andra sidan finns viljan att hjälpa hos
vårdpersonal som, såvitt man kan förstå, inte försöker dra några egna fördelar.
När vi kommer till en bergsby där det bor ett minoritetsfolk, trängs människor i långa köer för
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att få träffa en för en läkare. I annan fattig by, dit kastlösa är hänvisade, driver sjukhuset ett dagcenter för
ensamma äldre som inte skulle klara sig utan att få ett lagat mål mat om dagen. På ännu en plats driver
man praktisk yrkesutbildning för ungdomar som ska bli kylskåpstekniker.
Allt handlar inte om sjukvård: bredare grepp behövs i ett samhälle där mycket inte fungerar. Den
traditionella bygemenskapen är i upplösning när jordbruket inte försörjer lika många och många yngre
flyttar till städerna.
Myndigheterna som leds av delstatsregeringen bryr sig inte, utöver att man har satt in en tv även i det
allra enklaste hem. Marknaden har inte heller mycket att erbjuda dessa människor utan köpkraft, förutom
att mobiltelefoner fungerar utmärkt även i de mest avlägsna byar.
Fortfarande är det många hundratals miljoner indier, i Tamil Nadu liksom i andra indiska delstater, som
lever under liknande förhållanden. De bör inte glömmas när man talar om Indien som ett tillväxtland med
stora framgångar inom IT, läkemedel eller film. Indierna har mycket att vara stolta över, men det finns
också väldiga samhällsproblem som inte uppmärksammas av de ledande politikerna.
Demokratin innebär att alla indier har rösträtt, även de som är fattigast och inte läskunniga. Det är bättre
än någon annan form av styre, men ändå långt ifrån idealiskt. Korruptionen finns även här: röster går att
köpa för den som vill betala.
Indien är inget land som står stilla, men det går långsamt att sprida det växande välståndet. Insatser från
CMC och andra ideella krafter kan inte på långa vägar kompensera att statsapparaten utnyttjas av
särintressen, i stället för att tjäna allas behov. Förändring är nödvändig, men hur det ska gå till ser inte ut
att besvaras i årets indiska val.
Johan Schück johan.schuck@dn.se
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Nytt alkoholprojekt i Jawadi hills
Alkoholproblemen har ökat mycket snabbt i Jawadi hills sedan den traditionella hemtillverkade
spriten ersatts med kommersiell alkohol i nyöppnade monopolbutiker i bergen. Vid samtal med
insatta personer i bergen beskrivs alkoholproblemet som det största problemet de vill ha hjälp
med.
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Delstaten Tamil Nadu har sedan 10 år ett mycket effektivt statligt monopol på produktion,
partihandel och detaljhandel av alkohol. Effekten har blivit en mycket snabb ökning av
alkoholkonsumtionen i hela delstaten. Syftet med monopolet är inte som i Sverige att begränsa
alkoholproblemen, utan främst att dra in inkomster till delstaten. Detta har man lyckats med: ca
50% av delstatens intäkter kommer från alkoholmonopolet. Hittills har det ökande drickandet
inte föranlett någon större uppmärksamhet i politik eller medier.
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Läkare och socialarbetare inom CHAD/CMC ser nu detta som ett prioriterat område. Från vår
förening har vi beslutat att bekosta en första kartläggning av drickandet och dess
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konsekvenser. I nästa skede ska en förebyggande och behandlande verksamhet byggas upp.
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Ny Indienresa i december
!

Nästa resa till Indien i föreningens regi går av stapeln i december. Den som främst håller i
detta är vår styrelseledamot Eta Forshamn. Programmet för Friends-of-Vellore resan är tänkt
så här (detaljerat dag-för-dag program håller på att utarbetas):
• Tid: 26 december 2014 - 15 januari 2015, 21 dagar
• Pris: 26.000 kronor - inkl. anm.avgift: 3000 kr
•
Priset inkluderar flygresor till och från Indien med reguljärflyg, inrikes flyg, hotell med
frukost, och helpension under Backwaters och Vellore-dagarna. Priset inkluderar inte övriga
måltider, visum-avgift, bärare eller special-inträden för utlänningar (ca. 250 kr.) Mat är
billigt i Indien, i synnerhet om du äter indiskt. Du bör vara vid god vigör och kunna förstå
engelska.
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1. Lämnar Sverige 26 dec
2. Landar i Delhi tidig morgon 27 dec.
3. Sightseeing av Delhi. Nattåg till Udaipur, Rajasthan
4. Udaipur. Lake-Palace m.m.
5. Till Ravla Khempur och Hotel Marigold (från filmen)
6. Till "leopard-området" i Rajasthan
7. Till Jodhpur och Indiens mäktigaste fort + ökentur
8. Till Jaipur, City Palace, Rambagh Palace
9. Jaipur, Amber Fort, därefter till Agra
10. Agra - TAJ MAHAL
11. Till Delhi - flyg till Cochin, syd-Indien
12. Cochin, Kerala
13. Cochin - till Kerala Backwaters
14. Backwaters (fm), Cochin, nattåg t. Vellore
15. Vellore och CMC-hospital
16. Vellore - CHAD
17. Vellore - RUHSA
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För frågor och vidare information kontakta:
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etaforshamn@hotmail.com Tel. 0706 - 32 11 32
sven.andreasson@gmail.com Tel: 08 - 669 93 06
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Fortsätt stödja verksamheten i Vellore!

