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Cooch Behar, Indien

Kära Vänner och
Understödjare!

Blindskolan som stiftelsen stöder ligger i den indiska staden
Cooch Behar i nordöstra delen av landet. Stadens speciella
landmärke är dess ståtliga palats. Det byggdes 1887 med
Buckingham Palace (i London) som förebild under Maharaja
Nripendra Narayans regeringstid. Palatset, bestod ursprungligen av tre våningar men den översta förstördes av en jordbävning 1897. Ordet maharaja är Sanskrit och betyder stor
kung (mahat "stor", rāj ”välde” och rājan "kung"), vilket är
en administrativ rang i Indien - generellt sett en hinduisk
prins. Maharajor härskade i ett flertal betydelsefulla stater i
Indien.
Mellan 1858 och 1947 löd det enade Indien under det brittiska samväldet och 1876 proklamerades Drottning
Victoria Kejsarinna av Indien. När det brittiska styret upphörde,
delades landet i två suveräna stater, Indien respektive Väst- och
Östpakistan. (När Östpakistan 1971 blev en egen suverän stat fick
staten namnet Bangladesh medan Västpakistan rätt och slätt fick
heta Pakistan.) I Indien har olika trossamfund som hinduer, muslimer och kristna kunnat leva sida vid sida i gott samförstånd. Sedan
president Narendra Mudi 2014 blev premiärminister har han med
sitt hindunationalistiska parti alltmer velat göra landet hinduistiskt
och motarbetar andra trosriktningar.
Stiftelsen Brödet har sedan 2010 övertagit det ekonomiska
stödet för Blindskolan från KMA Kvinnliga Missionsarbetare. I början var det krångligt att överföra pengar till
skolan. Transaktionerna måste göras genom Lutherska Kyrkan på en annan ort, vilket både försenade och fördyrade
processen. Sedan Blindskolan några år senare fick eget tillstånd att ta emot utländsk valuta på sitt bankkonto och
genom att banköverföringar numera lätt kan göras via nätet har betalningarna fungerat alldeles utmärkt.
Nuvarande banktillstånd för Blindskolan behöver nu förnyas. Det är en besvärlig procedur. Inrikesministeriet i
Delhi har beordrat den lokala underrättelseavdelningen att ställa en mängd frågor om vilken typ av arbete skolan
utför, om skolan sprider evangelium och missbrukar sina penningmedel. Utöver alla papper skolan fått fylla i och
skicka in har samtliga styrelseledamöter uppsökts i sina respektive hem och fått svara på diverse frågor. Nu ska den
lokala myndigheten sammanställa en rapport till inrikesministeriet i Delhi. ”Inom kort borde vi få besked om
ministeriet förnyar tillståndet eller ej,” säger Blindskolans administratör Raj Chhetri. ”Vi är mycket oroliga, för om
vi inte får ett positivt besked senast 10 september kan vi inte ta emot pengar från utlandet. Vi ber för detta varje dag
och hoppas att Herren kommer att hitta en utväg eftersom vi inte gjort något fel.”
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