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En kväll på gatuteater 
i Trichy
Vad sägs om ett familjedrama à la Indien som iscensätts utanför 
ett litet tempel i slutet av en liten gata i Trichy? Det fick jag, Disa 
Jernudd, och Catharina Grins Kjellander uppleva under vårt besök 
på Intact i januari (läs mer om syftet med vår resa under rubriken 
Resan till Intact). Just gatuteatern har visat sig vara ett väldigt ef-
fektivt sätt att nå allmänheten för att sprida information om per-
soner med specialbehov. Och föreställningarna går verkligen hem 
då det visat sig att några i publiken kommit till flera föreställningar 
och det skämtas om att läraren Cavitha har en egen fanclub för sin 
roll som mamma.
I vår slutrapport till Forum Syd för projektet som löpt under åren 2016-
2018 kan vi rapportera att 10 276 personer i 60 byar antingen sett en gatu-
teaterföreställning eller deltagit på ett möte vilket är en imponerande siffra 
och högt över vad som beräknats.



En dag med en teaterföreställning ser ut ungefär så 
här: Ensemblen repeterar på skolan efter lunch och 
sedan är det dags att göra sig iordning. Numera smin-
kar sig alla skådespelarna själva – och det är inte lite 
smink som sätts på både för flickorna och pojkarna. 
De håller även ordning på all rekvisita som ska med i 
bussen. Vid 5-tiden sätter sig alla på bussen och åker 
till den plats som ska informeras och underhållas. Vid 
framkomst riggas ljudsystemet, det ställs upp stolar 
och en presenning läggs på marken längst fram för 
de yngre barnen. 

När det är dags att dra igång öppnar Pouline med 
att välkomna publiken och fråga om det är några som 
kanske vill sjunga en sång. Den kvällen vi var med var 
det 3 ungdomar som spontant tog tag i mikrofonen 
och sjöng var sin sång för att värma upp publiken. 
Ensemblen tar sedan över och sjunger en gemensam 
sång innan det är dags för själva dramat.

Storyn
Vi har en familj med två barn. Barnen, en yngre bror 
som har specialbehov och hans äldre syster, spelas av 
två elever från Opportunity Campus. Både mamman 
och pappan har stora personligheter som utageras 
på ett underbart vis av Pouline och Cavitha. För att 
presentera familjedynamiken och skillnaden i hur 
barnen behandlas får vi uppleva hur pojken blir avvi-
sad för minsta sak medan flickan får allt hon ber om. 

En dag knackar det på och en socialarbetare, 
även hon en lärare på skolan, kommer på besök 
eftersom hon hört om pojken. Hon berättar om 
Intact Special School och de möjligheter som finns 
för pojken. Föräldrarna är skeptiska och uttrycker att 
det inte kan leda till något bra, men de följer med 
socialarbetaren till ISS och får träffa rektorn – som 
spelas av ingen annan är just rektorn Rachel. Föräld-
rarna låter pojken bli kvar på skolan, men uttrycker 
ingen större optimism. Snart är pojken igång med 
arbetsträning, han får vänner och även respekt. Han 
trivs som fisken i vattnet. Sedan får han även ett jobb 
och därmed en egen inkomst.

På hemmafronten händer det också saker. Brev-

bäraren kommer med ett brev som visar sig vara från 
indiska kronofogden. Pappan har lånat pengar och 
inte klarat avbetalningarna. Det blir en livlig diskus-
sion mellan föräldrarna som slutar i att pappan får 
en hjärtattack och tas till sjukhus. Mamman försöker 
desperat få hjälp av familj och vänner. Först försöker 
hon få hjälp av dottern som gift sig och sedan sin rika 
syster, men ingen vill bistå. Just dessa telefonsamtal 
framkallar höga skratt från publiken (och även hos 
oss som inte förstår ett ord).

På skolan får pojken veta om det som hänt och 
berättar det för sina nya vänner. Han har sparat stora 
delar av sin lön och vill hjälpa familjen. Även hans 
vänner erbjuder sig att bidra med pengar eftersom 
familjen är viktig. Det är en stolt son som tillsam-
mans med sina vänner besöker pappan på sjukhuset 
och lämnar över en bunt med pengar för att täcka 
skulderna. Föräldrarna blir minst sagt förvånade, 
men glädjen sprudlar.

Skådespelet bemöts med massor av applåder och 
glada tillrop, samt många skratt under själva före-
ställningen. Som avslut tar Pouline emot frågor och 
när man ber publiken reflektera över pjäsen är det 
flera som kommer fram och berättar vad de tyckte 
och vad de lärt sig. Fantastiskt att se ett engagemang 
både från ensemble och publik.

Efter en lyckad föreställning och effektivt arbete 
med att samla ihop all rekvisita hoppar ett glatt gäng 
på bussen igen och det bär av till en restaurang för 
middag med glada tillrop. 
Disa Jernudd

Trichy kan stoltsera med 
en sprillans ny skolbuss
Ett företag i Trichy har donerat en ny skolbuss till 
Intact Special School som en del av deras CSR-arbete 
(Corporate Social Responsibility - att som företag ta 
socialt ansvar). Det är en gammal vän till Thomas 
Ebenezer som kontaktade skolan och undrade om de 
kunde bidra. 



Dhanalaxmi får jobb
Dhanalaxmi är 26 år och kommer från en fattig 
familj som arbetar med jordbruk och boskap. Vid 
21 års ålder gifte hon sig men blev änka efter bara 
tre månader. Då hon har en funktionsnedsättning 
fick hon börja utbilda sig vid Opportunity Campus. 
Dhanalaxmi sydde kort och tillverkade kuvert och 
fortsatte därefter med träning i monteringsarbete. 
Hon lyckades sedan bli anställd av ett företag (Kirlos-
kar Brothers Limited). 

Intact följer hur det går för henne genom täta be-
sök på arbetsplatsen. Dhanalaxmi är väldigt glad över 
sitt arbete och har blivit alltmer självständig. Hon har 
fått nya vänner och hon är stolt över att kunna bidra 
ekonomiskt till familjen då hon får en lön på 11 500 
Rupier (vilket motsvarar ungefär 1 450 kr). 

Resan till Intact
Den 18 januari steg jag (Disa Jernudd) och Catharina 
Grins Kjellander på ett flygplan till Trichy. Det var 
dags för slutrapportering av Forum Syd-projektet 
som löpt under 2016-2018. Det huvudsakliga målet 
för projektet har varit:

Strengthening human rights for persons with 
intellectual disabilities and influencing social change 
towards acceptance of target group with equal opp-
ortunities for independent living. 
(Stärka mänskliga rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättningar och påverka samhällsförändringar 
mot acceptans av dessa målgrupper för lika möjlighe-
ter till självständigt boende.)
Det delas upp i 4 delmål:
1.  Independent living – självständigt boende som även 

innefattar möjligheten till att finansiera det och därför 
inkluderar arbetsträning och anställning.

2.  Attitudinal change in society – att få människor i Indien 
(och numera når Intacts arbete hela Indien) att bättre 
förstå och acceptera personer med specialbehov.

3.  Action for social change – här handlar det om att 
engagera föräldrar, få till stödgrupper som kan påverka 
både på statlig och nationell nivå.

4.  Capacity upgrade – stärka både personal, föräldrar, 
syskon och deltagare genom ledarskapsutbildning, 
mentorprogram och ett stödcenter.

Vi landade i Trichy och möttes av Barathidhasan som 
körde oss till skolan där vi fick ett varmt mottagande 
av både elever och personal. Som sig bör inledde vi 
med kaffe på Thomas Ebenezers kontor och diskute-
rade hur vårt schema skulle se ut under veckan. 

Dagen efter satte vi oss i jeepen och begav oss 
upp till Vellimalai för att hälsa på skolan där. Det nya 
stora skolhuset var klart och det var imponerande att 
se och känna av den utveckling som skett sedan vi 
var där sist för två år sedan. Skolan har en ny rektor 
och ny personal som visar en otrolig proffsighet i 
kombination med en värme och glädje runt barnen. 
Vi reflekterade över hur det verkar vara mer varie-
rande undervisning, ett helt rum står dedikerat till 
spel och pyssel och barnen var ofta ute på skolgården 
både under klasser och raster. 

Catharina och jag fick vara med på lekar en 
eftermiddag – både Ko ko, Fire on the Mountain, 
Fryskull och Under hökens vingar. Det var helt klart 
mer spring i deras ben än i våra och vi fick styra upp 
lite ibland då vi tydligen aldrig kunde åka ut eller bli 
brända ;-)



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 funktionsnedsättning och sponsrar unga 
flickors utbildning. Intact har också yrkesinriktad verksamhet för unga vuxna 
med funktionsnedsättning. Dina pengar kommer fram! Intacts redovisning av 
90-kontot visar att nästan 97 procent av pengarna når projekten i Indien.

Kontakta styrelsen:
intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör
Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth36@gmail.com

plusgiro 90 11 31-3

Intacts medlemsbrev
Material till nästa medlemsbrev ska vara oss tillhanda:
- till nr 2: 15 juli
- till nr 3: 15 november
Maila till: anne.agardh@gmail.com
Hälsningar, Anne Agardh, redaktör 

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

Första kvällen fick vi höra om en ”Kabbi-turninger” 
i en närliggande by och att det var damlag som spe-
lade så vi tog oss dit. Det var ett riktigt idrottseven-
mang med läktare, stor tv-skärm, ett ljudsystem som 
hette duga och mycket stohej. Så fort arrangörerna 
fick syn på oss vid ingången lotsades vi till platser 
precis vid planen och ombads öppna semifinalen 
genom att hälsa på alla spelare och domare. Att se 
unga tjejer spela sportklädda i shorts och t-shirt 
uppe i bergen var ovanligt, men det är ett tecken på 
att förändring är på väg. Efter finalen mellan Salem 
och Trichy – som Trichy tyvärr förlorade – tog vi oss 
därifrån. Frågan är om det sågs som en markering då 
vi inte stannade och tittade på herrfinalen…

Väl tillbaka i Trichy ägnade vi dagarna till att 
samla information, både datainsamling och intervju-
er med personalen. Igen var vi imponerade och glada 
över de framsteg som görs. Inte minst på hur perso-
nalen numera tar plats i möten, talar för sin sak och 
bidrar med både ris och ros. Vi reagerade även på att 
eleverna aktivt bidrog på alla sätt och vis. 

En riktig bonus var sista kvällen då vi fick åka med 
den nya skolbussen och titta på när elever och lärare 
från skolan spelade gatuteater, som du kunnat läsa 
om i artikeln på första sidan. Kunde inte ha avslutat 
vårt besök på ett trevligare sätt, en teater och mid-
dag med ett gäng fantastiska ungdomar som gjorde 
vår middag till en glad tillställning.
Disa Jernudd

Kallelse till

Intacts Vänners årsmöte 2019 
Den 23 mars kl. 14.

Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A Örebro
Välkomna till ett trevligt årsmöte - vi firar 20 år!  
Vi börjar med de sedvanliga årsmötesrutinerna. 
Sedan följer en presentation med bildspel av Disa 
Jernudd, ordförande och Catharina Grins Kjellander 
som var nere till Intact i januari. Efter mötet samlas 
vi över en fikastund med lotteri, bl a med vinster som 
förkläden och örhängen från arbetsträningen på In-
tact. Vi säljer även handbroderade kort. Den som vill 
och har möjlighet får gärna ta med något hembakat 
som efter mötet säljs till högstbjudande ... om det 
inte äts upp. Och har du ett bidrag till lotterivinst tas 
det glatt emot.

Varmt välkommen och ta gärna med intresserade 
vänner. 
Disa Jernudd, styrelseordförande
PS. Kom ihåg att vi bara kan ta emot kontanter.


