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UTVECKLINGEN AV MÄNNISKORNA I KANNANKUDI
Kannankudi, Tamil Nadu, Indien

I januari 2015 påbörjade Claremont det utmanande arbetet med att transformera samhällsstrukturer och införa en sundare och hållbarare levnadsstandard för invånarna i Kannankudi, Tamil Nadu i
sydöstra Indien. Och det är med stolthet som vi genom denna rapport kan berätta om alla de positiva
förändringar byn genomgått under så kort tid!
När vi beslutade oss för att finansiera utvecklingen av invånarna gav vi löftet att utveckla dem så att
de på egen hand ska kunna förbättra sin livssituation. Claremonts tvååriga program ska, med hjälp
av organisationen Hand in Hand India, skapa hundratals småföretag via mikrolån och kvinnornas
position i samhället ska förstärkas. Vi ska helt eliminera barnarbete och istället utbilda dem för en
bättre framtid. Vi ska även säkerställa att samhället erbjuds fri läkarvård, och lära dem att livnära sig
på hållbart jordbruk.
Redan nu har programmet möjliggjort att 10 barn befriats från barnarbete och påbörjat skolgången.
Invånarna har fått tillgång till rent vatten och fri läkarvård. Boskapen har fått kostnadsfri vård och
man har planterat växter för en hållbarare miljö. Och genom kampanjer och läroinitiativ har man
förbättrat kunskapsnivå i byn.
I denna rapport får ni följa utvecklingen och ta del av vad som hänt i Kannankudi sedan programmets
start.

VÅRA INSATSER I KANNANKUDI

De första stegen i vårt långsiktiga arbete att skapa fler möjligheter för kommande generationer är
tagna. Som konsultbolag vet vi att man måste börja med att förstå nuläget för att kunna förflytta sig
till önskat läge. Därför inleddes våra insatser genom en kartläggning av Kannankudi samt framtagning
av långsiktiga förbättringsplaner för byn.
Till en början skapades en styrgrupp bestående av medlemmar i byn som ska driva utvecklingsarbetet
framåt. En förstudie genomfördes av styrgruppen och Hand in Hand med syfte att skapa en detaljerad
bild av situationen i Kannankudi. Tillsammans med byborna identifierade de sedan ett antal problemområden samt deras omfattning. Med analysen till grund utformades slutligen en tvåårig plan vars
mål är att åtgärda problemen på effektivast möjliga vis.

Invånarna prioriterade att åtgärda följande områden:
•
•
•
•

Utbildning och barnarbete
Hälsa
Miljö
Missgynnade grupper

Boskapen undersöks och behandlas av veterinärer.

En lärare undervisar barn med inlärningssvårigheter.

Utbildning och barnarbete

Tyvärr befinner sig en stor del av barnen i Kannankudi utanför skolsystemet vilket är ett mycket allvarligt problem i byn. Idag finns det 279 barn i skolåldern, men fattigdomen har lett till att 31 barn
tvingats hoppa av skolan och 33 barn som helt står utanför skolsystemet. Istället för utbildning måste
dessvärre barn arbeta för att deras familj ska klara sig.
Utbildning och kunskap är vägen ur fattigdom, och sedan 1 april 2015 har varje barn i Indien rätt
till åtta års gratis utbildning. Genom kampanjer och dialog de senaste månaderna, har vi fokuserat
på att få Kannankudis invånare att inse att skolundervisningen är gratis samt att påvisa de långsiktiga möjligheterna en utbildning ger. Vi har nått goda resultat! Vi kan med glädje berätta att 10 (utav
barnen börjat skolan eller barn har gått från barnarbete till skola) samt att det även numer erbjuds
undervisning för barn med inlärningssvårigheter. Men, vi har fortfarande mycket arbete kvar och kommer fortsätta arbetet tills alla barn börjat skolan.
För att öka den allmänna kunskapsnivån har vi även upprättat ett datorcenter där 32 personer genomgått ett program för att öka datorkunskaperna. Framöver ska man även erbjuda yrkesutbildningar för
vuxna inom sömnad, mjölkproduktion och bilkörning.
I byn finns det tre daghem, Aganwadi Centers, och till dessa daghem ska vi dela ut kärl och leksaker
till barnen.

Företagandet

Kannankudi är ett jordbrukssamhälle med 1332 invånare, där de flesta livnär sig på egna grödor
och boskap. Ändå är endast 2 procent av invånarna egenföretagare. Vi vet att entreprenörskap driver
utvecklingen framåt, och därför har invånarna genom Claremonts program, startat 12 stycken s.k.
Self-help grupper i Kannankudi.
Grupperna består av ett mindre antal personer vars syfte är att stötta varandras företagande. Grupperna har totalt 141 medlemmar och de bygger på ”Tillsammans är vi starkare”. De gör gemensam sak
i att spara, låna och finansiera och detta tillsammanskap bidrar till en kollektiv insats och press för
att stärka hela byns ekonomi.

Ett par kvinnor står i kö för gratis läkarundersökning.

Effekten av sådana grupper har visat sig oerhört viktiga. Bland annat förstärker de kvinnors position,
de utvecklar ledarskap inom fattiga samhällen, ökar skoldeltagande och har även visat positiva förbättringar inom hälsa och användandet av preventivmedel.
Invånarna livnär sig på boskapen, och därför har man under året som gått erbjudit fri veterinärvård.
Ett annat problem är att jordbruken tyvärr lider stor brist på djurfoder varför man nu kommer plantera
foderväxter till djuren. Utöver detta ska man även uppföra köksträdgårdar i syfte att förse samtliga
hushåll med trädgårdsväxter.

Hälsa

Blodbrist är ett allvarligt problem i vår by, särskilt bland unga kvinnor. Orsakerna till detta är främst
okunskap när det gäller näringslära och hygien. Under året har vi genomfört en allmän läkarundersökning på byns invånare, därefter tillsattes stora resurser in för att råda bot på blodbristsjukdomarna,
genom medicinering och upplysning. Denna metod visar alltid fantastiska resultat, och vi ser fram
emot att eliminera dessa sjukdomar i Kannankudi. Vi ska även fortsätta erbjuda allmänna läkarundersökningar inom ramen av programmet till invånarna.
Idag finns det 315 hushåll i Kannankudi, men endast 3 av dem har fungerande toaletter. Detta är ett
allvarligt sanitärt problem som givetvis påverkar hälsan i byn. Vårt program kommer därför att hjälpa
etablera fler toaletter i byn.
Det finns idag ett antal vattenkällor i byn, men vi ska ändå installera vattenreningssystem på skolans
vattenledningar så att skolbarnen ska få tillgång till rent vatten.
Ett annat problem i denna del av världen är malaria. Byborna har därför bett om att plantera mossbräknar, en växt som motarbetar malaria.

Miljö

I den första rapporten kunde vi se nedskräpade gator och fick läsa om en låg kunskap om miljöskydd
och avfallshantering i Kannankudi. För att råda bot på detta har det hållits öppna föreläsningar i byn
för att öka förståelsen kring människans inverkan på miljö men de har även fått praktiska råd i maskkompostering. Framöver kommer det uppföras flera avfallspapperskorgar och vi kommer massplantera träd på allmänna platser för trivseln.

Missgynnade grupper

Ett annat mycket allvarligt problem i Kannakudi är att 6 procent av invånarna är s.k. ”kastlösa”. Kastsystemet är ett hierarkiskt socialgrupperingssystem som härstammar från 1500-talet. Förr ansågs
man födas in i en kast, och tillhörde kasten under återstoden av sitt liv. De ”kastlösa”, daliter, anses
av andra, och dem själva, som inget värda. Idag är systemet utskrivet ur lagen och diskriminering är
straffbart men trots det lever systemet vidare, särskilt på landsbygden. De står många gånger helt
utanför samhällets sociala regler vilket påverkar dem på många plan, bl.a. går inte barnen i skolan,
de tillåts inte att bo i byns centrum och levnadsstandarden är betydligt lägre (så långt som 30 år efter
i utvecklingen jämfört med byns centrum).
Vår främsta insats att hjälpa de missgynnade är att ge dem motsatsen till vad de är vana vid. Istället
för diskriminering ska de inkluderas i byns samtliga förbättringsprojekt. Alla barn ska påbörja skolan,
de ska få läkarvård och upplysning i hygien och näringslära, och de ska få hjälp att starta självhjälpsgrupper och bidrag till egenföretagande. Något som visats sig väldigt effektfullt i tidigare projekt.
Genom att inkludera och lyft upp denna grupp, kommer även tidigare inställning till kastsystemet
motarbetas.

VAD HÄNDER FRAMÖVER?

De närmaste 1,5 åren kommer vi fortsätta arbeta med Kannankudis problemområden. Bland annat
ska vi säkerställa att alla barn får en utbildning och bidra till att företagandet ökar. Och människorna
och boskapen ska få fortsatt fri vård. Det finns mycket kvar att göra. Men tack vare invånarnas input
vet vi nu vad som behöver göras.

Skolbarnen deltar i Världsmiljödagen och lär sig mer
om miljöskydd och hållbarhet.

