De Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Inleiding

45.000 inwoners. Het is een gebied van circa 17x17km.
Inmiddels zijn er ook deelnemers in 15 andere
dorpen.
Het project breidt zich dus al uit. Er heerst een heet
en droog klimaat en het kent voornamelijk inkomsten uit agrarische arbeid. De bodem is onvruchtbaar
geworden door overmatig gebruik van kunstmest die
kosteloos van rijkswege beschikbaar werd gesteld in
de jaren 1960 – 1965, na grote hongersnoden.

Waarom
Wij schrijven deze brochure omdat verschillende
donateurs zich laten inspireren door de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. De internationale benaming is:
Sustainable Development Goals, afgekort SDG’s.
Zij zijn in september 2015 door de Verenigde Naties
vastgesteld en hebben een looptijd tot 31-12-2030.
In dit stuk wordt de impact weergegeven die onze
projecten hebben, gezien vanuit deze doelen.

Op onze website www.jalihal.nl staat onder
“Werkgebied” en dan onder “sociaal-cultureel” informatie over het kastenstelsel, over genderpatronen en
over enkele andere verwante onderwerpen die onmisbare ondersteuning biedt om de levensomstandigheden op het traditionele platteland in India
enigszins te kunnen begrijpen.

Wie
Stichting Jalihal heeft als doel de kloof tussen arm en
rijk te verkleinen. Dat doet ze, vanaf het begin in
2004, samen met Yerala Projects Society (verder YPS).
Er worden projecten aangeboden die arme vrouwen
in staat te stellen een beroep te gaan uitoefenen waarmee ze zelfstandig een inkomen kunnen verwerven.
Een tweede doelstelling is gaandeweg noodzakelijk
geworden: het pareren van de gevolgen van de
klimaatverandering, die steeds duidelijker bedreigend
is voor de landbouw in ons werkgebied.
Dat wordt nu aangepakt met het project Een Miljoen
Bomen. Daarin staan 4.750 boeren, 175 alleenstaande
vrouwen en 75 lokale gemeenschappen centraal. Zij
planten gezamenlijk Een Miljoen Bomen aan. Dit project duurt zes jaar en zal in 2023 worden afgerond.

Belangrijke aandachtspunten:
· Aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen gingen
8 Millenniumdoelen vooraf. Bij de Millenniumdoelen ging het over arme landen ten opzichte van
rijke landen. Bij deze Ontwikkelingsdoelen staat de
kloof tussen kansarme groepen en kansrijke groepen centraal, ongeacht waar de groepen zich
bevinden.
· De samenhang tussen verschillende doelen is
groot. Het is niet eenvoudig ze los van elkaar te
behandelen.
· Bij de Millenniumdoelen werd actie verwacht van
boven af. Nu rekent men op actie van onder af.
Het gaat niet alleen over arm en rijk, het gaat ook
over duurzaamheid van zeeën, van land en van
lucht: het leefklimaat is in ieders belang.

Onze partner
Het is een betrouwbare partner met een sterke motivatie, in veel disciplines vakbekwaam én met een uitgebreid netwerk. YPS is een niet gouvernementele
organisatie die een groot vertrouwen geniet in de
gehele regio. Wij hebben eerder met elkaar
projecten uitgevoerd
waarmee honderden
vrouwen een betere
levensstandaard hebben
bewerkstelligd.

Wij zijn als volgt te werk gegaan:
YPS heeft een uitgebreid werkgebied. Wij beperken
ons tot díe projecten van YPS die zij samen met
Stichting Jalihal realiseert en tot de SDG’s waar wij
daadwerkelijk impact hebben. De doelen 9 Industrie,
innovatie en infrastructuur, 11 Duurzame steden en
gemeenschappen en 14 Leven in het water zijn dus
niet opgenomen.

Ons werkgebied
Ons werkgebied
bestaat uit het dorp
Jalihal en 21 er omheen
liggende dorpen in het
Sangli District in het
zuidoosten van de deelstaat Maharashtra in
India. In de 22 dorpen
leven iets meer dan
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De impact van onze projecten in relatie tot de
17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Geen armoede
Onze projecten voor arme en alleenstaande vrouwen hebben honderden van hen in staat
gesteld om zelf een inkomen te verwerven door te werken met een naaimachine, met
geiten of met kippen. Voor enkele tientallen vrouwen zijn eenvoudige huizen gebouwd en
kwam een stukje land in eigendom, waarop zij zelf een beroep zijn gaan uitoefenen.
Het bomenproject stelt, als het is afgerond, deelnemers in staat om uit een eigen, klein
voedselbos producten te oogsten. Daarmee krijgen zij een beter dagelijks menu en sparen
huishoudgeld uit.
Andere doelen die hiermee verband houden:

2 3 4 5 8 10 12 13 15

Geen honger
Omdat onze projecten gericht zijn op arme, basale doelgroepen met dicht bij elkaar
liggende problemen zijn de impacts van de doelen 1 en 2 vergelijkbaar. Honger is de
scherpste verschijningsvorm van armoede. In beide omstandigheden speelt de pijn van
relatieve armoede (ten opzichte van de omgeving dus) een grotere rol dan we in de gaten
hebben als we zelf niet “aan de onderkant zitten”. Wij leren van mensen van het
bomenproject dat zij nu ook eens fruit en bloemen aan anderen kunnen géven in plaats
van altijd te moeten vragen. Dat blijkt sterk bij te dragen aan hun geluk en gevoel van
eigenwaarde.
Andere doelen die hiermee verband houden:
1 3 4 5 8 10 12 13 15
Goede gezondheid en welzijn
YPS is vrijwel de enige lokale organisatie in de wijde omgeving die zich inspant voor de
arme mensen in de regio. Het bestaan van kasten én de discriminatie van kastelozen is
een gegeven in India. Maar wij ervaren dat zowel in het beleid van YPS als in de uitvoering
daarvan geen discriminatie te ontdekken is.
Wij, onze donateurs dus, hebben op verzoek van YPS een aantal zuurstofmachines
beschikbaar gesteld om Covid-19 patiënten te helpen. YPS beheert deze machines en regelt
de uitgifte ervan samen met de lokale gezondheidszorg van de overheid.
YPS heeft een eigen radiozendstation en dat is ingezet om communicatie over de
pandemie gebiedsbreed uit te zenden namens de lokale overheid.
In extreem droge tijden, zoals in 2011-2012 en 2018, zorgt YPS voor periodiek toezicht in
de 22 dorpen om armen, ouderen en zieken in het oog te houden en van water, voeding
en geneesmiddelen te voorzien.
Andere doelen die hiermee verband houden:

5 6 8 10 12 13 15

Kwaliteitsonderwijs
In 1998 is YPS in het dorp Jalihal en de 21 dorpen er om heen gaan werken. Een van de eerste onderwerpen die werden aangepakt is het oprichten van een school waar goed onderwijs de standaard is. Gaandeweg is de overheid de kosten van het onderwijs gaan betalen.
Al gauw is YPS in overleg gegaan met de docenten van de andere scholen in de dorpen om
te bereiken dat ook op die scholen het onderwijs in kwaliteit verbetert. De leerlingen van
de eigen school worden niet zelden geholpen om tot vervolgonderwijs te komen en ook
worden veel leerlingen bijgestaan bij het vinden van werk. Alle kinderen van gezinnen die
deelnemen aan projecten van YPS gaan naar school. Dat is een voorwaarde die wordt gesteld. Voor kinderen van arme ouders betaalt YPS de kosten. Goed onderwijs is een effectieve methode om de nieuwe generaties toe te rusten voor een betere toekomst. Er is een
fietsenfonds van 930 fietsen; zodat meisjes in groepjes naar school kunnen fietsen. Dat
verbetert hun veiligheid aanzienlijk. YPS heeft verschillende hostels in de dorpen waar
kinderen maanden kunnen wonen als hun families voor seizoensarbeid voor langere tijd
moeten verhuizen. Tenslotte: als kinderen voor vervolgstudie naar een stad moeten
verhuizen wordt er huisvesting voor hen gevonden via het uitgebreide netwerk van YPS.
Jongens en meisjes sporten gezamenlijk en vervullen op school ook huishoudelijke taken
zonder de traditionele rolverdelingen aan te houden.
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Deelname aan een project betekent altijd het volgen van een training om dat succesvol te
kunnen doen. Zowel de vrouwen als de mannen leren dus een vak.
Andere doelen die hiermee verband houden:

1 2 3 5 6 8 10 12 13 15

Gendergelijkheid
De gender-ongelijkheid in India is groot. Vrouwen zijn ondergeschikt aan mannen.
Zij hebben een dienende functie en zijn afhankelijk van het oordeel van mannen als ze
eigen initiatief willen ontplooien. Zij hebben geen erfrecht. De gender-ongelijkheid loopt
door vrijwel alle facetten van het dagelijkse verkeer tussen vrouwen en mannen heen.
De invloed ervan is niet voor te stellen.
In alle projecten van YPS is gendergelijkheid de norm. In de huizenprojecten zorgt YPS
ervoor dat er voor elke vrouw een eigendomsakte op naam wordt gemaakt. Vrouwen krijgen zelfbeschikking over hun activiteiten in de projecten waarin zij deelnemen.
Dat draagt sterk bij aan de geluksbeleving.
Er loopt nu een project waarin 5 vrouwen een taxidienst onderhouden met E-bikes,
exclusief voor vrouwen. Daarmee wordt de vrijheid van vrouwen belangrijk uitgebreid.
Zij kunnen nu bezoeken afleggen, ook als hun man, broer of oom niet beschikbaar is.
Andere doelen die hiermee verband houden:

1 2 3 4 6 8 10

Schoon water en sanitair
Toegang tot water is niet vanzelfsprekend in de Jalihal regio. Bij extreme droogte brengt
de overheid water rond in tankwagens. Sinds enkele jaren is ook water beschikbaar voor
irrigatie en dat betekent voor de boeren in de regio dat er een betere toekomst gloort.
YPS heeft daar, gedurende ruim 10 jaar, een belangrijke rol in gespeeld. Wij hebben het
aanleggen van een bijna 5 km lange transportleiding voor irrigatiewater mogelijk gemaakt. De overheid faciliteert sinds enkele jaren een toiletgebouwtje bij elk stenen huis
dat wordt gebouwd. Dat betekent een nog grotere impact die “onze” huizen hebben voor
de bewoners ervan. (Lichamelijke integriteit).
Andere doelen die hiermee verband houden:

3 12 13 15

Betaalbare en duurzame energie
YPS heeft in de loop van de laatste jaren zonnepanelen geïnstalleerd bij gezinnen die anders ’s avonds geen licht hebben. In de huizenprojecten zijn die door Stichting Jalihal bekostigd. In andere gevallen waren er andere donoren. Kookkachels met rookafvoer in het
kader van de huizenprojecten kwamen voor rekening van Stichting Jalihal.
Inmiddels faciliteert de overheid butagasinstallaties.
Dat is een belangrijke vooruitgang. Natuurlijk voor het milieu, maar meer nog omdat
schade wordt voorkomen aan de longen van miljoenen vrouwen die wereldwijd op hout
koken. Dat is vastgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).
Andere doelen die hiermee verband houden:

1 2 3 4 8 12 16 17

Eerlijk werk en economische groei
De projecten voor vrouwen hebben de deelneemsters toegang verschaft tot de economie.
Het project Een Miljoen Bomen voorziet de agrarische ontwikkeling in de hele regio van
nieuwe impulsen. Daarmee wordt de lokale economie gediend op een duurzame manier.
Naarmate het project zal worden nagevolgd zal de betekenis ervan toenemen.
Andere doelen die hiermee verband houden:

1 2 3 4 5 10 12 13 15

Ongelijkheid verminderen
Het project Een Miljoen Bomen heeft heel arme deelnemers en ook boeren die een goed
bestaan hebben. Hier zien we dat kansarm en kansrijk elkaar werkelijk ontmoeten.
Er ontstaat waardering en hulpvaardigheid neemt toe. Dat maakt mensen gelukkiger.
Andere doelen die hiermee verband houden:
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1 2 3 4 5 8 12 13 15

Verantwoorde consumptie en productie
Er wordt ecologisch gewerkt, dikwijls gestoeld op de ayurvedische landbouw. Het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem krijgt doorlopend aandacht. De grote diversiteit
aan bomen en planten bevordert zowel de vruchtbaarheid van de bodem als de biodiversiteit. Alleen bij grote plagen kunnen gangbare bestrijdingsmiddelen worden ingezet.
Dat heeft zich tot heden niet voorgedaan.
Andere doelen die hiermee verband houden:

1 2 3 4 5 8 10 13 15

Klimaatactie
Het bomenproject levert een sterke, regionale bijdrage en het laat zien hoe nadelen van de
klimaatverandering kunnen worden opgevangen.
YPS geeft voorlichting over klimaatverandering en over hoe men zich er tegen kan
verweren. Dit jaar wordt een training gestart voor vrouwen hoe de producten van de
gewassen kunnen worden gebruikt en hoe ze kunnen worden geconserveerd.
Andere doelen die hiermee verband houden:

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15

Leven op het land
Regionaal bestaande ecosystemen blijven door het bomenproject in stand en breiden zich
kleinschalig uit. Naarmate de gewassen groeien zal de betekenis ervan toenemen.

Andere doelen die hiermee verband houden:

1 2 3 4 5 6 8 10 12 13

Promotie veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen.
Waar mogelijk brengt YPS steeds de belangen van de bewoners onder de aandacht van
overheden. Enkele voorbeelden uit het recente verleden:
· Deze lobby was heel succesvol bij het vestigen en in stand houden van de school.
· YPS heeft vrouwen begeleid bij het protesteren tegen de slechte bereikbaarheid
van sommige dorpen. Daardoor zijn er verschillende nieuwe busverbindingen in
gebruik genomen.
· Ook heeft YPS er jaren voor gestreden om de Jalihal regio aan te sluiten op het
systeem dat ieder jaar irrigatiewater aan de boeren beschikbaar stelt.
Andere doelen die hiermee verband houden:

1 2 3 4 5 6 7 8 15

Versterking mondiaal partnerschap om doelen te bereiken.
Stichting Jalihal, Yerala Projects Society en Wilde Ganzen werken al jaren samen. Dat is
een (klein) voorbeeld van wat dit doel beoogt.

Andere doelen die hiermee verband houden:

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 16
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