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Biharia ja köyhyyttä
Nyt, Biharista tulleena, voin sanoa kiitollisena, että selvisin terveenä
kaikesta likaisuudesta ja pöpöistä huolimatta. Tutkimusapulaiseni Alankritan
suosituksesta hankin vesifiltteripullon ja vedenpuhdistustabletteja. Vaikka
Biharin vedessä oli pöpöjä, eliöitä ja arsenikkia, juomaveteni oli puhdasta
käsittelyn jälkeen. Ehkä siihen rautaa jäi hieman, koska vesikannun pinnasta
lähti punertavaa väriä.
Bihar on Intian köyhin osavaltio. Sen satamiljoonaisesta väestöstä vajaa
puolet on lukutaidottomia. Biharista erotettiin vuonna 2000 Jharkhandin
osavaltio, jossa on paljon adivaseja ja kaivosteollisuutta. Joku ironisesti
sanoi, että Bihariin jätettiin kaikki köyhät. Bihar on Nepalin rajalla.
Purneassa käydessäni olin 100 km rajasta. Nepalista tulee Bihariin monta
jokea ja niiden myötä tulvaongelmia.
Alankrita oli valmistanut meille tehokkaan koulutus- ja
haastattelukaksiviikkoisen. Se alkoi heti saapumistani seuraavana aamuna
Patnan juna-asemalta klo 4:45 aamulla. Ensimmäinen kulttuurishokkini oli
nähdä niin paljon köyhyyttä julkisella paikalla. Mutta ajan myötä siihen tottui.

Figure 1 Biharissa on tarve
siivouskampanjalle
Figure 2 Patnan juna-asema klo 4:45 aamulla

Kaikki haastattelijoiksi rekrytoidut opiskelijat olivat 20-26 -vuotiaita nuoria
miehiä ja naisia. Heistä 15 oli miehiä ja 10 naisia. He olivat joko
avustusjärjestö Nav Jagritin vapaaehtoisia tai heidän kontaktejaan. Oli
palkitsevaa opettaa kahden päivän aikana kullekin kolmelle ryhmälle
selkeä taito – miten valita satunnaisesti KISH-gridiä käyttäen taloudesta
haastateltava, ja miten haastatella. KISH-gridin käyttö takaa
satunnaisuuden. Muutenhan opiskelijat haastattelisivat henkilöä, joka on
innokkain tai helpoin tavoitettava.
Figure 3 Susmita ja Nandan tutustumassa
kyselylomakkeisiin. Punainenväri
tukassa=naimisissa

Kriisiradio-ohjelmien kuuntelun arviointi saattaa osoittautua vaikeaksi,
kun kriisiradion tunnus ei tule kovin selvästi esille ohjelmissa – se
sanotaan vain ohjelman alussa. Osa opiskelijoista on nyt helmikuun
lopussa jo palauttanut lomakkeensa, ja kyllä niissä löytyy myös
kriisiradio-ohjelman kuuntelijoitakin. Ensimmäiset haastattelukokemukset
ovat olleet myönteisiä; jotkut kyläläiset ovat tosin luulleet, että
haastattelija tuo heille aineellista apua tulviin. Haastattelijat ovat myös
joutuneet kohtaamaan kokonaisen ryhmän haastattelutilanteessa –
uteliaat kyläläiset tulevat seuraamaan, mitä tapahtuu. On mielenkiintoista
nähdä, mitä tuloksista avautuu, kun haastattelut ja analyysit on tehty
toukokuun loppuun mennessä.

Figure 4 Kehitysapujärjestön Nav Jagratin
yhteyshenkilö Ashish saa muumimukin

Opiskelijoiden kouluttamisen ohella kävimme avainhenkilöhaastatteluja
All India Radion ja kriisihallinnon viranomaisten kanssa, joko englanniksi
tai hindiksi. Kumpikin kieli osoittautui minun vaikeaksi ymmärtää, joten
Alankritan kanssa kävimme kaikki nauhoitetut haastattelut läpi yhdessä.

Figure 5. Viimeisen ja kolmannen
koulutuksen valmistujaiset

Kevään 2019 aikataulua:
3.3 – 7.3 Tukholma, Ruotsi,
Intersearch
tutkimuskokous
10-15.3 FEBC vuosikokous
Taiwanilla
16-20.3 Kambodzan
tiimitapaaminen

Opin valtavasi tulvista, ihmisten kokemuksista, radion mahdollisuuksista
ja kriisivalmiudesta. Joillekin tulva on viljelymaan parantaja, joillekin se
merkitsee sadon tuhoa. Tulva saapuu ainakin kerran vuodessa
sadeaikaan, ja sitä varten valmistaudutaan hankkimalla ruokaa itselle ja
eläimille.
Ennen vanhaan osattiin luonnon merkeistä ounastella tulvan tulo, mutta
nykyään tulvat tulevat yllättäen eikä niitä voi ennustaa. Uimakouluja on
alettu pitää Bangladeshin esimerkin innostamana. Pelastusliivit tulisivat
liian kalliiksi, vaikka esim. Punainen risti on niitä muutaman sataa
lahjoittanut.
Eniten tulvaevakossa tarvitaan ruokaa ja vettä, hygienia-asioita ja
lääkkeitä. Radiota kuunnellaan ryhmissä. Monet eivät enää
maaseudullakaan omista radiota, mutta sitä suositellaan varsinkin tulvaaikana informaatiokanavaksi, koska patteriradio toimii sähkökatkosta
huolimatta.
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9.5 Keuruulla
Lähimmäisen tuvassa

Nyt jo haluan muistuttaa sinua Sansan tulevista Mediapäivistä toukokuun
25-26 Vantaan Korsossa. Aion olla siellä mukana ja toivottavasti jo silloin
minulla on jotain jaettavaa Biharin tutkimustuloksista. Ja totta kai, ihan
muuten vaan olisi mukava nähdä!

25-26.5 Medialähetyspäivät
Vantaan Korso

”Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta.”
Ps. 25:15
Tuestasi nöyrästi kiittäen, Eila
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