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SIDA fortsätter att
stödja Intact
Forum Syd (SIDA) har sedan 2009 gett bistånd till Intact Indias
verksamheter. Anslaget var något mindre för år 2015 men ett ökat
anslag är nu beviljat för åren 2016, 2017 och 2018.
Thomas Ebenezer berättar under sitt besök i Sverige i september att
mycket arbete görs för att lyfta frågan om lika rättigheter och möjligheter
även för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Ett sådant
projekt är ”Catch them young” där Intact besöker olika skolor (för både
yngre och äldre elever) och berättar om sin verksamhet och elevgruppens
rätt till utbildning, arbetsträning, jobb och bostad. På så vis sprider Intact
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kunskap om sitt arbete och kan förhoppningsvis även
påverka ”normalskolans” elever till större acceptans
för barn och ungdomar med speciella behov. Antalet
elever som hittills fått denna information är över
1000. Det förekommer fortfarande att familjer inte
uppger rätt antal egna barn för myndigheterna om
ett av barnen har en funktionsnedsättning och därför
göms undan.

Öka medvetenheten

För att öka medvetenheten om elevgruppens rättigheter och möjligheter jobbar man i tre steg. Först
genom att skapa jobb för eleverna, därefter att försöka påverka sociala normer vad gäller attityder och
acceptans och slutligen att jobba för lagändringar
och öka medvetenheten hos politiker kring elevgruppens behov och rättigheter.
Intact India kan inte som organisation jobba för
att påverka politiker eftersom man beviljas bidrag
från Sverige och risk finns att verksamheten då förbjuds. Däremot försöker man få igång föräldragrupper som kan påverka politikerna. Lämpliga elever
utbildas också i konsten att tala för sin sak. Eleverna
har till exempel två representanter med vid Intacts
möten. I Tamil Nadu finns det 32 distrikt och Intact
jobbar för att bygga ett nätverk kring elevgruppen
och dess behov. Föräldragrupper har nu startats i 15
distrikt och får handledning av Intact India. Föräldrar
kan också få individuell handledning kring sitt barns
behov och möjligheter. Denna rådgivning har hittills
berört 174 föräldrar.
En grupp professionella bestående av 120 personer (läkare, lärare, terapeuter, föräldrar och psykologer) har sedan flera år haft möten var tredje månad
för att tillsammans diskutera och få fram nya idéer på
hur man kan utveckla Intacts verksamhet. Man diskuterar också hur man kan gå tillväga för att påverka
och förändra attityder till personer med funktionsnedsättningar samt sätta press på myndigheter att
agera i frågor som rör denna grupp.
18 ungdomar fick under perioden januari till juli i
år arbete utanför Intacts verksamhet. En lärdom blev
att man behöver förbereda arbetsplatsen och att

viss anpassning kan behövas. 10 elever fick sluta sina
jobb och återkom till Intacts verksamhet. Samtidigt
gick det bra för en del elever som till exempel den
unge mannen som fick jobb på en grönsaksmarknad.
En annan verksamhet är gatuteater (street theatre)
där elever och personal framför ett budskap om lika
rättigheter och möjligheter trots olikheter. Man åker
runt till byar och hoppas genom teatern kunna påverka bybornas attityder när det gäller personer med
funktionsnedsättningar.
Ett exempel på attitydförändring visar en enkätundersökning som gjordes av Intact India 2009
där 1000 personer tillfrågades om de kunde tänka
sig köpa och äta grönsaker som odlats och sålts av
Intact. 288 personer svarade nej, de ville inte köpa
grönsaker från Intact. Det finns tyvärr fortfarande
föreställningar om att funktionsnedsättning smittar.
När samma enkät gjordes om nyligen svarade endast
50 nej.

Skola byggs ut

I Kalryan Hills går 144 elever i grundskolan i Vellimalai. Denna skola kommer att byggas ut så att även
lite äldre elever kan gå kvar och få undervisning. För
närvarande undervisas eleverna till och med år 5.
Intact Schweiz ger ekonomiskt stöd till skolverksamheten i Vellimalai . Projektet Girls education sponsras
av cirka 300 medlemmar i Intacts Vänner.
Disa Jernudd berättade om sitt arbete för något
år sedan i Vellimalai. Man diskuterade att börja med
skolmåltider men behövde först installera ett kök och
utbilda kockar i praktiska och hygieniska moment
eftersom maten tidigare lagats utomhus över öppen

eld. Till en början satt eleverna på golvet och åt men
så småningom kunde man införa rutinen att sitta vid
bord och äta.
Kaiyan är en mindre by i Kalryan Hills där ingen i
byn hittills har fått skolundervisning. Intact arbetar
med att besöka byn för att öka intresset för utbildning med förhoppningen att några barn från byn
sätts i skolan 4 kilometer bort.
Den medicinska hjälpen i Kalryan Hills startade
1993 och det har nu anställts en sjuksköterska på heltid för verksamheten. Varje månad görs besök i byarna och enklare medicinsk vård erbjuds. Om behov
finns av sjukhusbesök eller avancerad vård hjälper
Intact till med transport till sjukhus.
Anne Agardh

Intact i indisk media
Två fina artiklar om Intacts verksamhet i tidningen
Indian Express, ett bra sätt att öka medvetenheten
och skapa attitydförändringar.

Resa till Intacts
25-årsjubileum
den 6-22 oktober 2017

Följ med och fira Silver Jubilee Celebration of Intact
India i oktober 2017. Vill du resa med en grupp till
Sydindien och fira 25 års jubileum tillsammans med
alla barnen på Intact Special School, då är det här
resan för dig. Vi kommer att besöka Intact Indias
verksamheter och uppleva södra Indiens kultur i
Tamil Nadu och Kerala.
Vi flyger från Arlanda till Chennai, stannar i
Mamallapuram för att landa efter resan och ser oss
omkring, vidare till Trichy för att fira jubileumet, besöker Intact Indias verksamheter och möter alla barn
och ungdomar i Trichy och Kalrayan Hills. Upplever
den Indiska kulturen omkring, besöker bland annat
marknader och tempel. Vi bor på trevliga hotell.
Vi reser vidare söderut till Kanyakumari, avslutar i
Kovalam för några dagar vid havet innan vi flyger åter
från Trivandrum, Kerela.
Resa den 6-22 oktober 2017 grupp minst 10
personer, 16 dagars reseprogram cirka 29 500 kronor.
Anmälan senast den 30 november 2016. (Med reservation för datum, pris och programändringar då inga
flygbiljetter är bokade ännu.)

Intresseanmälan

Välkommen att höra av dig omgående för din intresseanmälan och mer programinformation.
Telefon 070-510 9593
www.lalithadoverud.se
Vänligen Lalitha Doverud

Om adressaten är okänd returnera till
Ulla Winroth, Ekevägen 6B, 702 37 Örebro

Följ Intacts Vänner på Facebook!

Armband med budskap
Signe åkte till Indien 2014 som volontär tillsammans
med hennes mamma och lillasyster Linnea. Två år
senare skulle hon göra ett grupparbete i skolan som
skulle handla om ett världsproblem som behövs
förbättras. Signe och hennes vänner Greta och Anna
valde att jobba med feminism där en del var flickors
rätt till skolgång. I grupparbetet ingick en ”action”
det vill säga att göra något som hjälper problemet
man valt. Gruppen valde att köpa bokstavspärlor och
tillverka armband med budskapet SKOLA FÖR ALLA.
De gick sedan runt på stan och sålde armbanden för
20 kronor styck. Sammanlagt fick de ihop 600 kronor. 100 gick till materialkostnaden och 500 kronor
skickade de till Intacts Vänner.
Text och foto: Disa Jernudd

Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftelsen INTACT i södra Indien. Intacts Vänner är en religiöst
och politiskt obunden förening som bistår fattiga och
utsatta barn och familjer ur de lägsta kasterna i delstaten
Tamil Nadu. Intacts Vänner stödjer en skola för barn med
funktionshinder, sponsrar unga flickors utbildning och har
startat upp ett ekologiskt jordbruksprojekt som skapar
arbetstillfällen för unga utvecklingsstörda. Dina pengar
kommer fram! Intacts redovisning av 90-kontot visar att
nästan 97 procent av pengarna når projekten i Indien.

plusgiro 90 11 31-3

Du vet väl att Intacts Vänner finns på Facebook?
- www.facebook.com/IntactsVanner
Sök och gilla!

Ny mejladress?

Glöm inte att berätta för oss!
Kom ihåg att ändra din e-postadress när det är aktuellt. Mejla uppgifterna till: callealsatra@gmail.com.

Intacts nyhetsbrev
Material till nästa nyhetsbrev ska vara oss tillhanda:
- till nr 4: 20 november 2016
Maila till: lasse.nohrstedt@gmail.com
Hälsningar, Lasse Nohrstedt, webbredaktör
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