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Utvecklingsprogrammet, som påbörjades i början av 2015, har medfört stora förändringar i den indiska byn Kannan-
kudi i sydöstra Indien. När arbetet påbörjades i byn stod invånarna inför stora utmaningar; som att säkerställa att alla 
barn går i skolan, lyfta kvinnors position i byn samt förbättra folkhälsan och renhållningen. 

Claremont har sedan två år tillbaka sponsrat denna utveckling genom hjälporganisationen Hand in Hand och vi har 
nått en rad framgångsrika resultat för Kannankudi och de c:a 2 000 invånarna. I denna rapport får ni följa utveck-
lingsprogrammets gång, men även möta flera bybor och familjer vars liv direkt förändrats genom de olika initiativen.



MÖT KVINNORNA I KANNANKUDI
Fattigdom påverkar främst kvinnor och barn. Kvinnor på Indiens landsbygd är ofta eller i stor grad analfabeter 
och har under lång tid begränsats till en traditionell livsstil med dagar fyllda av hushållssysslor, enklare arbeten 
eller assistans i familjedrivna småföretag. Med hjälp av självhjälpsgrupper och mikrolån kan kvinnorna istället 
bryta upp från den konventionella livsstilen och fattigdomen och får möjligheten att forma sin egen identitet och 
framtid. 

Kannankudis kvinnor har fått möjligheten att gå med i självhjälpsgrupper; grupper ledda av kvinnor, för kvinnor. Där 
har de fått grundläggande utbildning i allt från företagande och banklån till andra viktiga områden såsom hygien, 
kvinnans kropp och trädgårdsskötsel. Grupperna lånar antingen ut mikrolån till utvalda medlemmar eller hjälper dem 
att ansöka om banklån. Genom det har kvinnorna fått chansen att starta egna företag och de har tillsammans kommit 
att bli förändringsledare i Kannakudi. För många kvinnor har utvecklingsprogrammet i Kannankudi givit dem hopp, 
värdighet och valmöjligheter. 

En av dessa kvinnor är Saroja, 43 år, lever med hennes man 
Rangaraj och sonen som har en funktionsnedsättning. Rang-
araja arbetar som lastbärare vilket betyder att deras inkomst 
är begränsad till efterfrågan. På grund av en opålitlig inkomst 
och barn med svårigheter är familjens situation särskilt utsatt 
och behovet av hjälp stor. Med stöd av Sarojas självhjälps-
grupp Valar Kalavi Roja och ett mikrolån på 10 000 indiska 
rupier (c:a 1 400 kr) fick hon modet att starta ett eget företag 
– byns allra första restaurang! 

Saroja stiger upp kl. 5 varje morgon och bakar idlis, ett sorts 
ångat bröd, i deras hus på c:a 12 kvm. Ett hem som de har 
kunnat bygga för lånet hon tagit. Brödet säljer hon varje mor-
gon och under resten av dagen har hon tid över till att ta hand 
om sin son och hushållet. Med en omsättning på c:a 700 kr 
per månad har Saroja kunnat spara undan pengar varje må-
nad och betalat tillbaka hela lånet. Familjens situation har 
förbättrats avsevärt och för Sarojas egen del har hon återtagit 
kontroll över sitt liv.

Under våren 2016 hölls en sömnadsutbildning i Kannankudi. 
Totalt deltog 25 kvinnor från olika självhjälpsgrupper tillsam-
mans med sina döttrar. Några av deltagarna hade grundläg-
gande kunskaper i sömnad med symaskin, men för de flesta av 
deltagarna var det helt nytt. Gemensamt för dem alla var att 
kursen gav dem självförtroende och gedigen kunskap i söm-
nad.  Kursen höll till i en skola i Kannakudi och några av dem 
har sedan dess startat egna sömnadsverksamheter.

En av dem är Rani, som med hjälp av samma självhjälpsgrupp 
som Saroja, tog ett lån på c:a 1 400 kr för att köpa en symaskin 
och starta företag. Även hennes 19-åriga dotter Usha utbil-
dades i sömnad och hjälper till genom att sy blusar, kjolar, 
traditionella saris och Salwar-klänningar. Det finns en stor 
efterfrågan på kläder och de får in ett stadigt flöde av förfråg-

ningar. Tillsammans omsätter de 7 000 rupier per månad (c:a 
1 000 kr).

”Denna möjlighet kom till mig i 
precis rätt ögonblick. Den har säkrat 

min framtid”, menar Usha.



Ett annat exempel på kvinnor som tagit hjälp av självhjälpsgrupper 
är Lakshmi, 45 år. Hennes man Kulandai Velu har sedan tidigare en 
svetsarverksamhet, men med fem döttrar och två söner, kämpar de 
med att få ekonomin att gå ihop. Lakshmis självhjälpsgrupp Indira 
Gandhi lånade ut 25 000 indiska rupier (c:a 3 500 kr) så att familjen 
skulle kunna investera i och expandera sin verksamhet. Lakshmi har 
sedan dess anställts i familjeföretaget och de omsätter tack vare 
investeringarna totalt 7 000 rupier (c:a 1 000 kr) per månad som gör 
att de både kan spara och betala tillbaka lånet.

Eftersom stora delar av Kannakudi är täckt av betesmark väljer 
många att försörja sig på boskap. Kunjumani, Nagamma, Selvam, 
Vasantha, Rajeshwari och flera kvinnor med dem har tagit lån så att 
de kan köpa kor.

De har fått lära sig hur man odlar och använder azolla, en sorts 
grodd, som ökar mjölkproduktionen och kvaliteten på mjölken. De 
har också fått coachning i sparande och återbetalning av lån. En 
självklarhet för oss i Sverige men något som dessa kvinnor inte fått 
chansen att hanterat förrän nu. Utöver privatekonomik får de även 
stöd och kunskap i hur de ska sköta sin och familjens hälsa och väl-
mående genom att odla och äta egna grönsaker och frukter.

ATT HITTA ALTERNATIV FÖRSÖRJNING
Kannankudi är en av totalt 37 byar i området Kundranardarkovil, Pudukottai i regionen Tamil Nadu. Jordbruket står för 
den största sysselsättningen i Kannankudi, där majoriteten är små och familjedrivna verksamheter. Hela Kannakudi 
omgärdas av odlingsbar mark men eftersom regionen lider av torka under sommarhalvåret är det omöjligt att förlita 
sig enbart på odling. Därför används den mestadels till betesmark.
Torkan har tvingat byborna att hitta nya sätt att försörja sig på och de har gått från jordbruk till att hitta annan sys-
selsättning; som att producera korgar, lerkrukor och lerkärl, dockor och tegelstenar för försäljning. Eller så driver de 
t.ex. små lokalbutiker och skrädderier. 



ALLA BARN HAR RÄTT TILL UTBILDNING

I Indien har barn i åldrarna 6-14 rätt till heltidsstudier enligt lag. Trots det befinner sig många indiska barn helt 
utanför skolsystemet. Anledningarna är många och komplexa. Somliga tvingas att arbeta för att försörja sin familj, 
medan andra måste stanna hemma för att passa sina småsyskon. Det är inte heller ovanligt att flickor som kom-
mer in i puberteten helt slutar eller missar stora delar av utbildningen då skolorna inte har toaletter där de kan 
sköta sin hygien under menstruationen. Under sommartid och torka tvingas ibland familjer i Kannankudi flytta till 
storstäder för att söka arbetstillfälle, varpå barnen måste ta en paus från skolan. Det, tillsammans med bristande 
kunskap och motivation på hemmaplan, fattigdom, låg utbildningskvalitet och underkända provresultat är några 
av anledningarna till varför barn hoppar av skolan.

När vi påbörjade projektet 2015 stod 33 barn helt utanför skolsystemet 
men tack vare undervisningsstöd och upplysning om utbildningens be-
tydelse går alla barn i skolan! Därutöver har kunskapsgapen minskat då 
de som behövt har fått extrastöd och ungdomarna har även vid behov fått 
hjälp att klara sin examination från grundskolan så att de ska kunna söka 
sig vidare till högre utbildningar.

I byar som Kannakudi är utbildning och stöd särskilt viktigt då flera av 
dem har inlärningssvårigheter. Flera av dem är den första generationen 
som går i skolan och därför saknar de stöd hemifrån. De som kan betalar 
för privat läxstöd, men dessvärre är det en extrakostnad som de flesta fa-
miljer inte har råd med vilket leder till att barnen får kämpa på egen hand. 

För att dessa barn ska få rätt förutsättningar har projektgruppen star-
tat ett kostnadsfritt skolcenter. I centret kan lärarna fokusera på mindre 
barngrupper och de använder olika roliga, kreativa undervisningsmetoder 
såsom teater och sketcher, dans och storytelling för att entusiasmera bar-
nen. 



Metoderna är effektiva vad gäller att hålla barnen kvar i skolan och är framgångsrika då barnen tvingas att interagera 
med varandra. Undervisningen har blivit enklare att ta till sig och vi ser att barnen villigt stannar kvar då undervis-
ningen är så rolig, de får uppmärksamhet och tid med sin lärare.

Skolprogrammet är framtaget av experter och fokuserar på språkutbildning (tamilska) och matematik. De lär sig även 
att läsa, i den takt barnen själva klarar av. Skolcentret är öppet kl. 16-19, d.v.s. efter deras vanliga skola är klar för 
dagen. 

Två sådana skolcenter har upprättats i Kannankudi, där det för närvarande är 50 barn som deltar. Detta antal är sett 
till kapaciteten lågt och därför tillåts nästan alla barn över andra klass att delta i skolcentret. De med inlärningssvå-
righeter får särskilt stöd.

I ett av dessa center finns läraren Mekala. ”Barnen är entusiastiska och vill komma och lära sig och föräldrarna är 
glada att detta är kostnadsfritt. Varje elev börjar med ett prov för att vi ska förstå vad deras kunskapsnivå är. Därefter 
delas de in i tre kunskapsgrupper så att varje elev får det stöd den behöver. Barnen kan nu förstå bokstäver och ord 
och kan läsa riktigt bra.”

TRANSITSKOLOR
Kommunen som Kannankudi tillhör har en transiktskola som ska hjälpa 15-
18 åriga skolavhoppare att återuppta studierna och klara grundskolan så att 
de ska kunna söka vidare till högre studier. Kommunen tillhandahåller lokalen 
med el och toaletter helt kostnadsfritt. Där får de även lära sig datorkunskap 
och får sommarundervisning om de önskar. Klasserna är från kl. 10-15 och 
läraren Raja säger att barnen får individanpassad skolhjälp och är glad att 
han genom skolan kan uppmuntra ungdomarna att delta och klara sin skol-
gång.

Förra året var det 20 ungdomar från Kanannkudi som deltog i transitskolan 
och samtliga klarade sina examina! Många av dem har gått vidare till högre 
studier medan andra har gått vidare till yrkesutbildning inom industrin. 

En av dem är Priyanka, 15 år, som tidigare inte klarade nionde klass. ”Jag mådde väldigt dåligt när jag kuggade provet 
och ville inte fortsätta med risk för att misslyckas igen. Men, alla uppmuntrade mig att ge transitskolan en chans. 
Eftersom det var gratis kunde jag lätt delta. Nu har jag börjat och jag får hjälp att lära mig det jag har haft svårt med 
på ett enklare sätt. Mitt självförtroende har ökat och jag känner mig mycket säkrare på att jag kommer klara provet i 
oktober!” 

HÄLSA OCH MILJÖ I SKOLORNA
Skolledningen har utöver vanlig undervisning även fokuserat på andra om-
råden såsom hälsa, hygien och miljö. Man har bjudit in familjer och barn till 
informationsmöten för att motivera och öka deras kunskapsnivå. För att göra 
dessa informationsmöten roliga och lättare att ta till sig, hålls de under hög-
tidligare förhållanden och delar bland annat ut priser. 

Ett exempel på en sådan aktivitet är när skolan bjöd in till en ”handtvätt-
ningsdag”, där barnen fick lära sig att tvätta händerna ordentligt och varför 
det är så viktigt att göra så. Skolorna tog även in barnläkare för hälsoun-
dersökningar och för att ge behövande barn vård. En aktivitet skolrektorn 
Nesamani var särskilt nöjd med var när de bjöd in till informationsdagen 
”Tryggt nyår” – en informationsträff om säkerhet då det ofta är många olyckor 
och bränder kopplat till fyrverkerier. 

”Kvällslektionerna på skolcentrerna är verkligen effektiva och hjälpsamma. 
Barnen lär sig att läsa bra”, tycker skolrektorn Nesamani.



HÄLSA, ETT TECKEN PÅ VÄLGÅNG
Idag bor det 1 963 människor i Kannakudi och även om mycket har förändrats de senaste ett och ett halvt åren 
lever de fortfarande mycket traditionella liv med låg standard. Ett tydligt tecken på välgång är samhällshälsan 
och hälsovårdssystemet och istället för att bygga ut ett nytt system parallellt med statens egna, har Hand in Hand 
insett att det mest effektiva sättet är att fylla gapen mellan Kannankudi och statens hälsovårdssystem.

De flesta bybor är omedvetna om deras egna hälsa och hur man identifierar och förebygger sjukdomar, därför är just 
förebyggande åtgärder och ändrade attityder det främsta syftet med utvecklingsprogrammet. Genom att arbeta nära 
lokalbefolkningen har vi kunnat synliggöra Kannankudis hälsoproblem och ökat medvetenheten om deras hälsa och 
hur de skulle kunna förebygga sjukdomar. 

Som vi tidigare berättat har det bjudits in till öppna läkarundersökningar och informationsträffar om hälsa och under 
träffarna identifierade läkaren flera invånare som var undernärda och hade anemi varpå de fick vård och hjälp. 

UNDERNÄRDA BARN
Det har visat sig att riskerna för undernärdhet bland barn är högre om modern är ung. Alphonse fick reda på att 
hennes treåriga dotter Asmitha var både undernärd och underviktig på ett av dessa läkarträffar och fick då råd om 
hur hon skulle motverka detta.”Jag är tacksam att det finns människor som kan hjälpa unga mödrar som mig själv 
att ta hand om och sköta mitt barns hälsa. Nu vet jag vad för mat jag måste ge henne för att hon ska fortsätta vara 
frisk”, säger Alphonse. Asmitha har sedan undersökningen gått upp 2 kg och ser friskare ut. Asmitha, Yasmitha and 
Gideon har tillsammans med många andra barn i Kannankudi tillfrisknats tack vare utbildning, näringsersättning och 
läkaruppföljningar.

De två unga mödrarna, Ponselvi och Sumathy hade ingen aning om att deras barn Yasmitha och Gideon var undernärda 
och underviktiga.



VANLIGA SJUKDOMAR
I Kannankudi är en av de vanligaste sjukdomarna bland kvinnor anemi, blod-
brist. Men på grund av okunskap förstår de inte att yrhet, utmattning och låg 
energi är ett tydligt tecken på just blodbrist och istället accepterar de det som 
en normal del av en kvinnas liv. 
Trots att många kvinnor tidigare hört talas om anemi tidigare förstod de inte all-
varet förrän de själva testades. Med hjälp av läkarundersökningar under 2015 
ökade medvetenheten om anemi och vikten av att äta näringsrik, varierad kost 
och järntabletter avsevärt. Under programmets andra år, 2016, följde man upp 
dem som blivit diagnosticerad med anemi. Totalt undersöktes 188 kvinnor varav 
33 av dem hade anemi. Av dem är tre fjärdedelar friska eller på god väg att bli 
friskförklarade.

Uma Makeswari är en av kvinnorna som lät sig testas och upptäckte att hon har 
anemi. Hon är själv kommunarbetare inom hälsa och näringslära men inte ens 
hon hade full kunskap om sjukdomen. Hon trodde till exempel att det endast var 
gravida kvinnor som drabbades. Malar och Stella, 32 år, båda boende i Kannan-
kudi och arbetar för Hand in Hand runt hälsofrågor, testade sig för första gången 

sedan deras graviditet. Båda blev chokade när de fick sin diagnos. De har nu fått vård och friskförklarats från anemi, 
men båda fallen visar allvaret med den låga kunskapsnivån i Kannankudi.  

Tyvärr är anemi bara en av många tillstånd som har negativ inverkan på befolkningen i Kannankudi. Undernärdhet, 
springmask i magen på grund av att de använder naturen som toaletter och dålig personlig hygien är allmänt förekom-
mande i byn. Tyvärr upptäcks det oftast inte.

Dessa läkarundersökningar är därför inte bara bra för själva undersökningens skull, utan även för Kannankudis 
kunskapslyft och medvetenhet. 

TOALETTER INGEN SJÄLVKLARHET
När vi påbörjad utvecklingsprojektet i Kannankudi fanns det endast 
en fungerande toalett i hela byn. Befolkningen nyttjar för det mesta 
naturen som sin toalett och utanför husen kan man se små skjul av 
tyg som de använder som toalett, alternativt går de rakt ut på åkern 
eller i närmsta buske. Detta har en direkt negativ inverkan på både 
hälsa, renhållning och miljö. Hand in Hand har på olika sätt försökt 
åtgärda detta problem. Dels har man upplyst om faran med natur-
toalett och fler har börjat förstå varför de bör bygga egna toaletter. 

Många familjer har påbörjat ett sparande för att bekosta bygget av en toalett men det är givetvis svårt för de familjer 
som har begränsad inkomst. Staten erbjuder idag ett bidrag för att bygga toaletter men av alla familjer i Kannankudi 
som ansökt har endast sex familjer fått bidraget. De andra väntar fortfarande på att få sitt bidrag. De som har kunnat 
har sparat pengar och byggt toaletter för att senare ansöka om bidrag retroaktivt. Utöver det har ytterligare fem famil-
jer byggt toaletter helt på egna medel.

DJURVÅRD OCH BOSKAPSSKÖTSEL
Trots att Kannakudi under lång tid försörjt sig på boskap, har de lite kunskap om hur man arbetar med förebyggande 
djurhälsa och djurvård, som till exempel vikten av vaccinering och avmaskning.

Det finns dessvärre inte någon djurklinik i närheten och därför har invånarna väntat med att söka vård tills situationen 
blivit allvarlig. När Hand in Hand bjöd in byn till ”veterinärläger” passade därför de flesta boskapsskötare på att ta 
med sig sina kor och fåglar så att de kunde vaccineras, avmaskas och få behandling. Under detta läger fick de även 
vägledning i hur de skulle sköta sina djur på bästa sätt.



MEDBORGARCENTRET 
OCH DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER
Kannakudi har som vi berättat i tidigare rapporter numera flera grundskolor och förskolor. Tillgängligheten har 
resulterat i att alla barn går i skolan. Men, offentliga inrättning såsom gymnasium och läkarvård, finns 6-8 km 
utanför byn och närmaste sjukhus ligger 25 km från Kannakudi. Det finns inte heller någon veterinär i närheten 
som kan undersöka deras boskap. 

Tyvärr går ingen lokaltrafik till Kannankudi och invånarna är vana vid att ta sig till dessa ställen till fots. För att lösa 
detta har vi under programmets gång sänt t.ex. vårdpersonal till Kannankudi så att befolkningen och boskapen kan 
få nödvändig vård. Men vi ser även att medborgarcentret och möjligheten att använda dator har minskat avståndet 
mellan Kannankudi och resten av världen. 

Syftet med medborgarcentret är att vara en samlingsplats för demokrati, utveckling och 
kommunikation och ska minska klyftorna med omvärlden. Centret rymmer ett bibliotek 
och datorcenter och erbjuder utbildningar inom olika områden. Utbildningen i datorkun-
skap har minskat avståndet mellan landsorten och städerna. Förutom att lära sig grund-
läggande datorkunskaper får invånarna lära sig att betala räkningar online, skriva ut 
dokument samt förståelse för vad internet är och hur det kan användas. Något som är 
avgörande för flera av familjerna. I dagsläget erbjuder t.ex. staten bidrag som invånarna 
inte känner till på grund av informationen inte når ut till landsorten. Med hjälp av datorn 
och internet får de ta del av välfärdssystemet, kan ansöka om diverse licenser, få väl-
färdskort och matkuponger.

Även barn och ungdomar undervisas i datorkunskap. I skolan får de teoretiska kunskaper 
medan de i medborgarcentret får utöva praktiskt inlärande. De lär sig allt från hur man 

sätter på och stänger av en dator och hur en mus och ett tangentbord fungerar, till att använda mjukvaror såsom Ms 
Office och Paint. I biblioteket får barnen lära sig att läsa i grupp. 

Medborgarcentret är beläget i en av Kannankudis skolor, men det hindrar inte andra barn från att komma då även de 
vill få en chans att lära sig mer om datorer, menar läraren Mekala. Det är en dröm som går i uppfylles för många av 
dem. ”I medborgarcentret kan vi jobba direkt med datorn och lära oss. Vi lär oss om vad en dator är och består av. Vi 
kan använda datormusen och rita. Vi lär oss att skriva och har roligt i klassen” säger ett av skolbarnen. 



FÖR ETT GRÖNARE, 
HÄLSOSAMMARE KANNANKUDI
Vid en första anblick ser Kannankudi väldigt skräpig ut. Papper, plast och metall ligger slängt överallt: på vägar, i 
åkrar, vid husen. Detta är ett problem som tyvärr finns i hela Indien, men Kannankudis invånare har prioriterat att 
få ordning på det och har byggt upp en infrastruktur för att hantera avfall. Invånarna uppmuntras till sopsortering, 
att minska plastanvändandet och att hålla sin omgivning fri från skräp. Och de lär sig att nyttja de resurser som de 
har. I Kannakudi rör det sig främst om att förvalta jorden och nyttja nederbörden när det är regnperiod.

Förutom att hålla informationsmöten och bjuda in hela samhället till storstädning av alla ytor, har sopkärl placerats ut 
för nedbrytbart och icke nedbrytbart avfall. De är placerade på strategiska platser såsom vid skolor och busshållplat-
ser. Barnen är särskilt noggranna med att hålla sin skolmiljö ren genom att använda sopkärlen och en gång i månaden 
samlas de för att städa upp skolområdena.

NÄRODLAT GER BÄTTRE HÄLSA

Köks- och trädgårdsodlingar har en positiv inverkan på hälsan och därför delas det ut frön till medlemmarna i Kan-
nankudis många självhjälpsgrupper. Alla invånare uppmuntras till att odla och äta egenproducerade grönsaker och 
frukt, särskilt de som drabbats av anemi. Vi är glada att se att många av kvinnorna har skapat sin egen odlingslott. 
Därutöver har invånarna fått trädgårdplantor samt hjälp att plantera dem på offentliga platser. 



PROTENRIK FÖDA TILL BOSKAPEN 
Växten Azolla är en fantastisk algväxt med särskilt hög proteinhalt. Den är enkel att 
odla, ett optimalt boskapsfoder och biogödsel. Azolla är populärt internationellt och 
används särskilt i länder såsom Kina, Vietnam och Filippinerna, men har nu fått en 
allt större betydelse i främst södra Indien, på grund av lättheten att odla azolla och 
att den är så billig. Och, vi hoppas att utvecklingen ska fortsätta då den är särskilt 
bra för mjölkbönder med begränsade resurser.

Nagamma, 50 år och aktiv medlem i en av självhjälpsgrupperna, tog tidigt chansen 
att fodra sitt boskap med Azolla. Hon fick frön och en behållare och satte snabbt 
igång med sin egna odling. Med hjälp av tegelstenar och ett plastskynke kunde hon 
bygga en mindre damm och odla sin azolla som hon senare matade korna med. 
”Kvaliteten i mjölken är avsevärt bättre – den är mycket fetare nu. Dessutom har 
mjölkproduktionen ökat från 3-5 liter per dag till 8-10 liter per dag!”.

Tack vare mjölkförsäljningen tjänar Nagamma c:a 1 100 kr varje månad. Under 
sommarperioden torkade hennes odling ut, men Nagamma kommer att påbörja od-
lingen igen så snart väderförhållandena tillåter.

Pradad, 23 år, har lärt sig allt om Azollaodling genom hans mamma Tamilarasi som 
även hon är medlem i en av självhjälpsgrupperna. Deras produktion har tack vare 
azollan ökat till 10 liter kvalitativ mjölk per dag vilket gör att familjens inkomst 
numera uppgår till c:a 1 100 kr/månaden. 

MASKKOMPOSTERING
Genom maskar, bakterier och svamp kan bönderna 
bryta ner organiskt avfall från köksträdgårdarna 
och jordbruken. På så sätt använder Kannanku-
dis bönder sitt avfall som gödsel på ett mycket 
eko-vänligt och hållbart sätt. Dessutom kan de 
tjäna på sin kompostering genom att sälja kom-
posten vidare till andra bönder.

Mahalakshmi, 42 år, tillhör en av Kannankudis 
bondfamiljer och är en mycket driftig medlem i 
självhjälpsgruppen Indira Gandhi. Hon deltar ak-
tivt i alla utbildningar och initiativ Indira Gandhi 
anordnar. Hon har lånat drygt 4 800 kr av gruppen 
för att köpa en ko. Hon har även odlat azolla vilket 
har ökat mängden och kvaliteten på mjölken. Ut-
över det har hon investerat i maskkompostering.

VATTEN, EN BRISTVARA
Det enskilt största hotet mot Kannankudi är tor-
kan, därför är det avgörande att samla och förvara 
regnvatten under monsunperioden. Byn hade ett 
oanvänt avrinningsområde som de byggde ut så 
att den ska kunna hantera större mängder vatten 
som leder till deras brunnar.



VÄGEN FRAMÅT 
– ÖVERLÄMNINGEN TILL KANNANKUDI

I början av utvecklingsprogrammet utsågs en styrgrupp bestående av representanter från hela byn. Gruppen har till 
syfte att ta fram beslut som först förankras i hela byn och sedan implementeras. De har varit delaktiga i processen från 
början och har även aktivt deltagit i alla initiativ under projektets gång. De har tränats i ledarskap och besöker andra 
byar som har kommit långt i sitt egna utvecklingsarbete. Syftet har hela tiden varit att gruppen ska ha rätt förutsätt-
ningar att fortsätta driva utvecklingsarbetet på egen hand när detta tvååriga utvecklingsprogram gått i mål. De ska 
ta fram fortsatta utvecklingsprogram tillsammans med invånarna som de sedan exekverar på. Själva överlämningen 
från Hand in Hand till styrgruppen påbörjades 18 månader in i programmet och sträcker sig till februari 2017. Efter 
överlämnandet kommer gruppen under en viss tid få ytterligare stöd och träning vid behov.

EN HÄLSNING FRÅN STYRGRUPPEN
Kunjumani (på bild), Kodi Mullai och Prasad ingår i Kan-
nankudis styrgrupp tillsammans med borgmästaren och 
ekonomiansvarig. De hälsar att projektet har motiverat 
invånarna att ta de nödvändiga stegen för att förbättra 
Kannankudi. Nu odlar de sina egna grönsaker och an-
vänder sopkärlen. De har för första gången fått tillgång 
till gratis läkar- och veterinärvård vilket har varit otroligt 
betydelsefullt. 

”Självhjälpsgrupperna har fått träning och förstärkts, 
information om Azolla och maskkompostering var helt 
nytt för byborna men nu använder de det på sina gårdar. 
Dammen har en sådan långsiktig och positiv inverkan 
på vår tillgång till vatten. Och datorkunskap och kvälls-
kurserna hjälper skolbarnen i sin utbildning och är som 
en dröm som gott i uppfyllelse.”



De vet att Kannankudi har fortsatta utmaningar och kommer fortsättningsvis prioritera följande områden:
• Att invånarna ska fortsätta se fördelarna med utvecklingen och fortsättningsvis bidra och ta ägandeskap för det
• Toalettsituationen har förbättrats men 90 % av hushållen saknar fortfarande egna toaletter och endast ett fåtal har 
tillgång till offentliga toaletter. Större delen av invånarna använder fortfarande gården och naturen som toalett vilket 
är ett problem. Styrgruppen måste fortsätta uppmuntra toalettbyggen.
• Urbaniseringen är ett hot och Kannankudi förlorar många unga vuxna till storstäderna, något som har en negativ 
inverkan på jordbruket i Kannankudi.

VAD HÄNDER NU?
Det är fortfarande några månader kvar av utvecklingsprogrammet och styrgruppen har beslutat att under resterande 
tid förstärka det egna teamet ytterligare, tränas i social redovisning och att fortsätta identifiera och bygga upp infra-
struktur för hållbarhet i Kannankudi. På så vis kommer de vara bättre rustade när de ska stå på helt egna ben. Vi ser 
fram emot att följa utvecklingen och den slutgiltiga rapporten från Kannankudi när det tvååriga utvecklingsprogram-
met avslutats i februari 2017. 


