
Kära School by Schoolvän 
 
Sahaitha, som betyder ”hjälpa” på hindi, har varit verksamt i en av Delhis fattiga 
förorter i södra Delhi i över 10 år. Arbetet inriktas på att stödja och utbilda flickor 
och kvinnor som lever under utsatta förhållanden. Totalt omfattar verksamheten 
ca 100 personer. Många av deltagarna tillhör familjer som kommer från Indiens 
allra fattigaste delstater i öster, där mannen arbetar som daglönare. Sahaitha 
utbildar flickor upp till 14 år för att så småningom kunna slussa in dem i statliga 
skolor. Grupper av unga kvinnor utbildas också i bl a engelska och enkel IT, 
samtidigt som det ingår “life skills” utbildning som tar upp bl a sexualitet, 
diskriminering samt våld mot kvinnor som är så vanligt förekommande. 
 
Vad händer i dessa Covid 19-tider med olika lock downs som i högsta grad 
drabbar våra projekt – våra elever som redan har det svårt i utsatta områden. Vi 
har fått rapporter från våra olika samarbetspartners och organisationer om hur 
det ser ut nu under hösten.  
 
Som vi alla läser i medierna så är Indien hårt drabbat av Covid 19 – Speciellt de 
stora städerna Delhi och Mumbai. Skolorna har haft stängt sedan mars och man 
försöker i möjligaste mån undervisa digitalt. Detta fungerar för de elever som går 
i privatskolor och som har tillgång till digitala hjälpmedel. För ’våra’ elever är det 
betydligt svårare då inte många (om några) har tillgång till smartphones, datorer 
eller ipads. 
 
Vårt Coach to Coachprogram som når så många lärare och därigenom elever är i 
och med skolornas nedstängning tillfälligt pausat. Barnhemmen Salaam Baalak 
fungerar dock som vanligt. Personalen stannar kvar över natten och arbetar i 
skift om fem dagar i sträck. De blir hämtade av bussar och lämnade hemma efter 
avslutat arbetspass, allt för att minimera smittspridning. 
 
Våra övriga tre utbildningsplatser Nand Nagri, Sardarpur och Sahaita försöker i 
möjligaste mån upprätthålla kontakt och digital undervisning.  Under sådana 
rådande förhållande är det av yttersta vikt att ha kontakt med barnen och 
föräldrarna så vi slipper se ’drop outs’ från undervisning och att alla barn 
kommer att komma tillbaks när skolorna äntligen får öppnas. 
 



 
Läs gärna de två rapporterna vi fått från ANK/Sardarpur samt vårt senaste 
samarbetsprojekt Sahaita. 
 
I år kommer vi fira Diwali digitalt här hemma i Sverige, förhoppningsvis med en 
film som vi distribuerar till er alla. Vi uppdaterar kontinuerligt vår hemsida finns 
på Facebook och nu också på Instagram. 
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