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Kære venner.
Selv om det er lidt tidligt, vil jeg alligevel ønske jer alle
sammen en glædelig jul og et godt nytår.
Denne gang bringer nyhedsbrevet:




Vores erfaringer med græshøsten i 2012
Gandhi Peace Foundation – Aktivist Konference på Lakshmi
Ashram
Nogle facts om Gandhi Peace Foundation.

Det koster 1725 kr. for et sponsorship og 75 kr. i kontingent =
1800 kr. Nogle sender et årligt sponsorship, og andre fordeler
beløbet henover året. Derfor sættes 75 kr. ind på administrationskontoen første gang på året, hvor der indgår penge. Dette
gælder også for dem, som sender ukonditionerede beløb. Det
betyder, at alle betaler det samme for at være medlem og
modtage Sanchar.
Jeg regner med et medlemskab pr. husstand, klub, forening
osv., hvis intet andet er nævnt. Overskydende penge fra
Julemanden på LA
administrationskontoen bliver sendt til Lakshmi Ashram. Tak
for alle bidrag, store som små. Bidrag, der ikke er øremærkede, bruges til undervisningsmidler, studieture, uddannelse og meget andet.

Mange hilsener

Lone Poulsen

Foreningen kan spare porto, hvis der er flere, der vil være tilfredse med at modtage en mail om, at
Sanchar nu kan ses på hjemmesiden. Hvis I vil modtage beskeden på mail i stedet for at modtage et
brev, så vær venlig at sende jeres mail-adresse til: lone-poulsen@comxnet.dk
Tak til alle jer, der har sagt ja til denne ordning.

Sanchar 116
Det siges ofte, at den vigtigste årsag til at opdrætte kvæg i bjergene ikke er mælken, men snarere for
den kompost, kvæget forsyner os med, uden hvilken frugtbarheden på terrassemarkerne ikke kunne
bevares. Den største udfordring med at opdrætte dyr i bjergene er foderproblemet. Mens der i løbet
af monsunmånederne er rigeligt med grønt græs, er der i løbet af det meste af vinteren og foråret
meget lidt grønt foder til rådighed med undtagelse af blade fra visse træer som Himalaya-egen
(Banj) og bhimal. Således bliver græsset, som har vokset frodigt på de åbne skråninger høstet om
efteråret, efter at regnen er hørt op, og græsset bliver tørret til hø, som giver tilstrækkeligt foder til
kvæget helt til næste monsun.
I ashramkalenderen er den årlige høhøst et af årets højdepunkter. Alle de ældre elever og
medarbejderne har travlt fra tidligt til sent med at arbejde sig langsomt igennem skråningerne.
Græsset skæres med små segl, lægges til tørre i det varme solskin og bindes i neg. Til sidst bæres
negene ned for at blive anbragt i høje høstakke. På samme tid overtager de yngre elever ansvaret for
køkkenet og bygningerne. Det er en meget travl tid for alle de implicerede.

Vores erfaringer med græshøsten i 2012
Nirmala Pathak og Lalita Negi - 9. klasse
Efter aftenmødet den 2. oktober (Gandhis fødselsdag) blev teamene til græshøsten og teamene af de
yngre elever, som skulle passe bygningerne, meddelt. I år var der fire team til høstningen med ni på
hvert hold. Næste dag startede vi tidligt om morgenen med høstningen. Alle var meget energiske og
ivrige. Allerførst høstede vi græsset neden for ’pathshala’, huset hvor David Bhai og Hansi Didi bor.
Da det nu var den første dag, gik dette arbejde meget hurtigt, og vi var færdige her kl. 10.30. Så drog
vi mod den højere beliggende del af vores jord, som vi kalder ‘Old Boundary’, for det har været i
ashrammens besiddelse i en meget lang periode. Dette område har tæt skov, men meget få fyrretræer.
Der er en stor mængde egetræer, rododendron, ceder, kafal (laurbær), ’kankoo’, sød kastanje, mehal
(vild Himalaya-pære) osv. Det er et meget smukt sted, men jorden her er meget ujævn og meget
klippefyldt. Vi havde også meget
sjov ud af at høste græs på de
stejle skråninger, men der var også
nogle steder med plan jord. Vi
gjorde store fremskridt med arbejdet, efterhånden som dagene
gik, men så var der nogle af
pigerne, der blev syge, mens andre
skulle
til
deres
halvårlige
eksamen. Vi mistede dog ikke
modet, så vi fortsatte hurtigt med
at høste græsset ligeså ivrigt som
før.
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Nogle dage efter var græsset i “Old Boundary” fuldstændigt høstet, og så tog vi over for at høste
græs i "New Boundary”, som ligger i skoven. “New Boundarys” område ligger isoleret og fredfyldt,
derfor kalder vi det “Shantiban” eller “Fredsskoven”. Her er ikke så meget solskin, så at høste græs
der er en dejlig oplevelse. Der er høje fyrretræer og også nogle rododendrontræer. Jorden er
temmelig plan sammenlignet med ”Old Boundary”. Fra “New Boundary” er Himalayatinderne mod
nord klart synlige. Men tidligt om morgenen er der ret koldt. Katyur-dalen nedenfor er temmelig
tryllebindende. De forskelligt farvede store og små huse spredt ud over landskabet gør det meget
farverigt. Vi elsker denne maleriske udsigt. Flokke af sjakaler vandrer også somme tider rundt i
Shantiban. Mens vi arbejdede, strejfede sjakalerne frit omkring, og vi råbte gerne deres navne højt:
“Siyar – Siyar!”.

Det var nu begyndt at blive meget koldere, så vi satte farten op for at blive færdige med høsten.
Lørdag den 20. oktober sluttede vi der efter omkring ti dages hårdt arbejde. Den dag havde vi det
virkelig sjovt, og vi nød det rigtigt. Det eneste, vi manglede nu, var at samle det tørrede græs fra den
sidste halvdel af “New Boundary”, så vi besluttede at gøre det den følgende morgen. Mens nogle af
os bandt græsset i neg, bar andre negene ned, så de kunne anbringes i høstakkene. Vi hyggede os
med at binde græsset, men sommetider var vi nu lidt arbejdssky! Hvor vil vores køer dog elske at
spise dette hø!
Men nu så begge områderne meget bare ud, og det blev koldere dag for dag. Vi tog os alle et
velfortjent hvil den 21. oktober, og så begyndte vores almindelige program igen med skoletimer om
eftermiddagen.

Gandhi Peace Foundation (GPF) - Aktivist Konference
Lakshmi Ashram, Kausani, 2.-5. november 2012
Den årlige konference i delstatscentrene i Gandhi Peace Foundation (GPF) blev åbnet ved at tænde
olielamperne sammen med pigerne, der sang aktivistsange. Basanti Behn fra Lakshmi Ashram og
Basant Pande, der repræsenterede Kausani-centret fra Gandhi Peace Foundation, bød de delegerede
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fra de forskellige centre velkommen. Kanti Behn fortalte deltagerne om konferencestedet – Lakshmi
Ashram, og om Sarala Behn, grundlæggeren af ashrammen. Basanti Behn beskrev derefter det
arbejde, der udføres af ashrammen i de omkringliggende landsbyer.
I sin hovedtale diskuterede Radha Behn de programmer, der gennemføres af GPF og de
forskellige aspekter af indsatsområderne, herunder deres arbejde med børn. Hun lagde vægt på
nødvendigheden af at tage langsigtede programmer op, især sådanne programmer, der er fælles for
både by- og landområder. Hun tilføjede, at centrene også bør forfølge nationale spørgsmål
sideløbende med lokale.
Konferencen blev gennemført under kyndig ledelse af Mr. Ramesh Sharma – den nationale
koordinator for forskellige centre for Gandhi Filosofi. Han fortalte om centrene i Gandhi Peace
Foundation rundt omkring i landet og især om freds- og undsætningsarbejdet, som pt. udføres i
Assam under ledelse af Mr. Chandan Pal.

I løbet af de tre dages møde blev spørgsmålet om volden i Assam drøftet indgående sideløbende med
de mulige bestræbelser, der kan tages op på nationalt plan, både i form af konstruktivt arbejde samt
udviklingsarbejde. Den kendte socialaktivist i West Bengal, Mr. Chandan Pal, som leder fredsbestræbelserne i Assam sagde, at det at møde vold med vold ikke kan være løsningen. For at opnå
fred og en ny æra må ønsket om hævn blive afløst af ønsket om forandring. Han udtrykte sin smerte
over for de organisationer, som opildner til uroligheder. Han beskrev, hvordan hundreder af
mennesker var blevet dræbt under urolighederne mellem Bodo-befolkningen og de muslimske
beboere, og hvordan tusinder af huse fra begge samfund var blevet enten revet ned eller brændt til
aske. I fortællingen om bestræbelserne på at bringe fred i Assam fortalte han, at de havde holdt
adskilte møder med begge grupper og havde inspireret lokale aktivister til at deltage i det
hjælpearbejde, der foregik. Han bad også om deltagelse fra aktivister i Gandhi Peace Foundation.
Mr. Surendra Kumar, sekretær i GPF, havde samme mening og sagde, at Gandhi Peace
Foundation er forpligtet til at deltage i sådanne projekter for at etablere fred og harmoni, hvor som
helst der er uro i landet. Spørgsmålet om Assam blev taget op som det nationale punkt på
dagsordenen på konferencen, og man forventer, at hvert center sender mindst to frivillige til
4

fredsarbejdet i Assam.
Den 5. november besøgte alle deltagerne Lakshmi Ashrams område for landsbyarbejdet i
Mansa Nali-dalen, en biflodsdal til Kosi-floden. Her fik de mulighed for at se Lakshmi Ashrams
arbejde for at bevare skoven og deres støtte til alternative landbrugspraksisser. De fik mulighed for at
diskutere med de kvinder, som arbejdede i landsbyerne. Da de vendte tilbage til Kausani arrangerede
de største elever fra Lakshmi Ashram sammen med aktivisterne fra Gandhi Peace Foundation et
møde i Kausani. Aktivister fra forskellige delstater udbasunerede slogans på deres lokale sprog til
støtte for at bevare skovene og i protest mod alkohol. De appellerede til folk om at arbejde sammen
om disse spørgsmål. Det kulminerede i et stort gademøde i centrum af Kausani.

Gandhi Peace Foundation
Nogle fakta om Gandhi Peace Foundation,
hvor Radha Bhatt fra Lakshmi Ashram er
leder.

Gandhi Peace Foundation (GPF) blev
oprettet sidst i 1950’erne, da et eskalerende
atomvåbenkapløb truede menneskene og
civilisationen. For Gandhi var fred i den
almindelige betydning aldrig den
ultimative forudsætning. Som en ubøjelig
kæmper for sandhed (livets lov) og
221/223, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi-110002
retfærdighed, bragte hans aktioner ofte
lidelse og ofre, selv om han altid kæmpede
uden vold. GPF repræsenterer et forsøg på at sammenholde Gandhis ideer om sandhed, retfærdighed
og ikke-vold med atomalderens ideer om universel fred og menneskets overlevelse. Det markerer
begyndelsen på en lang søgen — søgen efter fred og retfærdighed gennem ikke-vold.
I sit unikke og inspirerende lederskab af kampen for frihed i Indien viste Mahatma Gandhi vejen til
et nyt liv baseret på værdierne i Satya (sandhed) og Ahmisa (ikke-vold) med den logiske konsekvens,
at gode slutninger kun kan opnås gennem gode midler – både for det enkelte individ og gruppen. Han
anvendte disse metoder i den nationale kamp og involverede millioner af mennesker. Derved hjalp
han dem til at opnå frihed uden had og bevæbnet konflikt. Den fredelige kamp endte med en løsning,
som opnåede det opstillede mål og alligevel ikke efterlod noget spor af bitterhed.
Gandhiji brugte disse metoder i Indien, og han holdt på, at de var anvendelige over alt til løsning af
enhver konflikt – social, national eller international. Skønt Gandhis lære indtil nu kun har gjort
indtryk på ganske få, er der en tro på, at den med tiden vil påvirke tanke og handling hos millioner
over hele verden og vil indlede en ny måde at leve på for mennesket.
Gandhi Peace Foundation er dannet til fremme af dette mål og til at arbejde for, at alle mennesker
accepterer principperne for sandhed og ikke-vold i ledelsen af sociale, nationale og internationale
anliggender.
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Gandhi Peace Foundations formål:






















At organisere forskning og studier i Gandhijis lære og praksis og i relaterede ideer og
aktiviteter med det formål at påvirke ideer og handlinger for millioner i hele verden for på
den måde at hjælpe dem med at opnå eller vedligeholde fredelige, harmoniske og lykkelige
sociale relationer uden had eller vold.
At fremme en levevis, der reflekterer Mahatma Gandhis forskrifter og praksis, baseret på
Satya (sandhed) og Ahimsa (ikke-vold) med det udgangspunkt, at gode resultater forudsætter
gode løsninger, både hos individet og i det sociale liv i bred forstand.
At forsøge at vise, at de fredelige metoder og løsninger, som Gandhiji brugte i Sydafrika og
Indien, kan bruges til at løse enhver social, national eller international konflikt.
At fremme alle menneskers accept af sandhed og ikke-vold som basis for handling i sociale,
nationale og internationale anliggender.
At etablere internationale centre for studier af Gandhis ideer og handleteknikker – Satyagraha
– med særlig fokus på principperne for ikke-vold, som de kommer til udtryk i studier af
Indiens og verdens historie og filosofi.
At undersøge, i samarbejde med andre organisation når nødvendigt, mulighederne for at
anvende ikke-voldsprincipper i sociale, nationale, race- og internationale anliggender.
At yde oplysning, rådgivning og hjælp til undervisningsinstitutioner i form af forskningsmidler, rejsestipendier, bøger og biblioteksudstyr, samt at fungere som koordineringsenhed.
At deltage i udviklingen af en offentlig debat om principper og teknikker for ikke-vold.
At indsamle, bevare og udgive Gandhijis værker og taler på forskellige sprog.
At udgive godkendte forskningsresultater, inklusive afhandlinger fra forskere eller andet
materiale indhentet fra andre nationale og internationale institutioner.
At udgive tidsskrifter, bøger, pjecer, litteratur mv. og andet mediemateriale for at udbrede
Gandhijis lære med speciel fokus på anvendelsen i forhold til sociale, nationale og internationale problemer.
At etablere og vedligeholde kontakt mellem institutioner og mennesker i Indien og udlandet,
der arbejder med udgangspunkt i Satya (sandhed) og Ahimsa (ikke-vold).
At indsamle og opbevare til studiebrug værker om forskellige aspekter af Shanti (fred), Satya
(sandhed) og Ahimsa (ikke-vold) og tilskynde etableringen af en gruppe af tænkere og
forfattere inden for disse områder.
At studere basale sociale, økonomiske og politiske problemer, der påvirker vores land eller
andre lande med det formål at finde fredelige og ikke-voldelige løsninger til disse problemer.
At sørge for uddannelse af udvalgte personer med det formål at opfylde og implementere
GPF’s formål.
At udføre enhver aktivitet, som bestyrelsen beslutter, for at opfylde GPF’s formål.
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