
Hoppet har två vackra döttrar

Om ett knappt dygn kommer jag att landa i Santiago i Chile och spendera jul- och 
nyårshelgen där. Jag brukar inte resa bort denna period utan jag tycker om att vara hemma 
med vänner och familj. Förra gången jag lämnade Sverige över jul och nyår reste jag faktiskt 
till Indien och besökte VCDS. Det var 2006 och vi hade drivit projektet ”Non-Formal Education 
for Democracy” under sex månader. Då hade vi finansieringsstöd från Sida men idag står vi på 
egna ben. Detta tack vare bland annat Dig som får detta brev. 600 barn och unga får varje dag 
stödundervisning genom de 18 kvällsskolor som VCDS och VCDS vänner tillsammans driver. 
Under 2015 ska vi fortsätta denna stödundervisning och fortsätta uppmana politiker och 
journalister att uppmärksamma den kastbaserade diskrimineringen.

En central del i VCDS vänners aktivitet i Sverige är den årliga Indienfesten. I år beslutade 
vi att, istället för en fest, anordna en julmarknad. Förtjänsten blev knappt 16 000 kr, något 
mindre än tidigare år. Men vill du, går det fortfarande att bidra till julmarknaden och hjälpa oss  
att komma upp till 20 000 kr, som var vårt mål. 20 000 kr säkrar nämligen driften för två av 
våra kvällsskolor nästkommande läsår, 2015/2016. Läs mer nedan. 1

 

I Indien var det val i år och Kongresspartiet, som styrt Indien de senaste tio åren och 
tidigare var statsbärande parti, hade sitt sämsta val sedan staten Indien bildades.  
Hindunationalistiska BJP vann mer än hälften av alla mandat i underhuset. Istället för en svag  
koalitionsregering, får Indien nu en stark regering med en stark ledare – Narenda Modi. 
Narenda Modi är en hindunationalist och förutom fokus på ekonomin kommer Modi och BJP att 
lyfta fram hinduiska värderingar. Detta skedde förra gången BJP hade regeringsmakten, 1998 
– 2004, och daliter och dalitorganisationer är nu oroliga för utvecklingen i landet.

Men det finns starka krafter inom dalitrörelsen. Ett exempel är Ms. Thilagam 
Ramalingam, som jag har haft förmånen att träffa, och som med sin man driver organisationen 
Evidence vilka ger juridisk hjälp till daliter. I slutet av november var hon inbjuden till FN och  
”UN Forum on Minority Issues” för att berätta om förtrycket av daliter i Sydasien och 
avsaknaden av rättvisa. Thilagam Ramalingam sa bland annat:

Caste is not an issue confined to India alone, it is a global issue, it is not only an issue of dalits  
alone, it is an issue against humanity. Therefore I urge the governments of all caste affected  
countries, to break the denial, to recognise the greatest struggle for human dignity, to show  
full commitment to eradicate the age old structures that are the root causes for the  
discrimination and violence faced by dalit and other minority women.

Jag avslutar där jag började. Med Chile. Chile är ett land som levt under diktatur, där 
många kämpat mot ett våldsamt förtryck men ändå till sist segrat. Jag vill därför uppmana dig  
att tänka på med kyrkofadern Augustinus ord, citerade för mig av en chilenare i exil: ”Hoppet 
har två vackra döttrar, Vrede och Mod. Vrede över sakernas tillstånd och Mod att förändra 
dem.”

Med värme

Daniel Blixt, ordf. VCDS vänner

21 december 2014

1 Vi har gåvojulklappar i fyra varianter – skolgång för ett barn under ett år, skolgång för två barn 
under ett år, en medlemsavgift eller en valfri gåva. Läs mer på 
http://www.friendsofvcds.org/sa-kan-du-bidra-2 om du är intresserad av att ge bort en 
julklapp via VCDS vänner.
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