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Jai Jagat 2020 

- en global march for retfærdighed og fred 
 

 

 

 

- oversat fra engelsk af Sara Grund 

Sørensen, fra de to første sider i 

Nyhedsbrev fra Emmaus Asien, 

oktober-december 2019 

http://gtu.dk/EA_news-

English2019_4.pdf  

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

 
 

(foto: Emmaus Asien) 

 

Delhi, INDIEN:  
 

Indien fejrede i 2019 150-års fødselsdag for 

Mahatma Gandhi. ’Ekta Parishad’1 har i 

fodsporene på Gandhi valgt at organisere en 

global fredsmarch, med det formål at fremme 

implementeringen af FN’s mål for Bæredygtig 

Udvikling (UN Sustainable Development 

Goals (SDGs)).  

 

’Jai Jagat’2 kampagnen, eller ’Global 

Fredsmarch’, har til formål at give en stemme 

til de mest underprivilegerede mennesker i 

Indien og i hele verden. Jai Jagat giver 

opmærksomhed til, samt diskuterer, centrale 

 
1 Ekta Parishad er en ikkevoldelig Gandhi-inspireret 
social bevægelse i Indien, som på nationalt niveau 
bl.a. arbejder med rettigheder til jord og til 
skovområder. 
 

udfordringer så som klimaændringer, ulighed 

og vold, gennem en åben og ikkevoldelig 

dialog med FN. Marchen er understøttet af 

mange fredselskende mennesker, 

civilsamfundsorganisationer, aktivister samt 

bevægelser på international plan, herunder 

Emmaus International. 

 

Marchen begyndte den 2. oktober 2019 i Delhi 

med indledende taler omhandlende 

kampagnen, som fortsatte i tre dage. Ms. 

Moon Sharma3 deltog på vegne af Emmaus 

Asien i den indledende begivenhed for Den 

Globale Fredsmarch, som startede i Rajghat  

(et mindesmærke dedikeret til Mahatma 

Gandhi) i New Delhi. Det var tre dage med 

mere end 500 deltagende aktivister. På vegne 

af Emmaus-bevægelsen udtrykte Ms. Moon 

Sharma sin solidaritet og gik sammen med 

hundredvis af marchdeltagere med et slogan 

for fred, retfærdighed og ikkevold.  

 

Marchen vil fortsætte gennem 10 lande 

(Pakistan, Iran, Armenien, Georgien, 

Bulgarien, Serbien, Bosnien, Kroatien, Italien 

og Schweiz), hvormed den vil dække en 

distance på 9.280 kilometer, og så til sidst er 

der planlagt ankomst til Geneve d. 26. 

september 2020. Under marchen vil der indgå 

mange programmer såsom træning i ikkevold 

samt events omhandlende centrale 

retfærdighedstemaer. Mange andre 

marchdeltagere fra forskellige lande i Europa 

og Afrika vil ankomme til Geneve den samme 

dag, og dette vil kulminere i en uge med 

aktiviteter i Geneve fra d. 27. september til den 

2. oktober 2020, herunder med dialog med 

globale institutioner. 

2 Jai Jagat betyder ”Sejr til Verden” på sproget 
hindi. 
 

3 Leder af Emmaus-medlemsorganisationen Tara 
Projects, som arbejder i New Delhi – 2. 
næstformand for Emmaus International.  
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’Tara Projects’ har i årevis samarbejdet med 

’Ekta Parishad’. Grundlæggeren, Mr. 

Rajagopal, er tilhænger af Emmaus’ værdier 

og af bæredygtig handel. Under sit sidste 

besøg hos Tara søgte han samarbejde med 

Tara og de andre Emmaus Asien-grupper. 

Under dette møde informerede Ms. Moon ham 

om Emmaus’ udfordringer og bevægelsens 

engagement i det bagvedliggende formål for 

Jai Jagat-kampagnen.  

 

Grundet formålet med kampagnen - at fordre 

fred og retfærdighed, samt dets sammenhæng 

med Emmaus’ værdier og bæredygtig handel, 

blev det besluttet at Emmaus-bevægelsen vil 

støtte og tage del i kampagnen. 

 

Emmaus International besluttede sig for at 

støtte kampagnen på forskellige måder: ved at 

give økonomisk støtte samt ved at blive en 

officiel partner for Jai Jagat. Derudover at 

mobilisere og skabe opmærksomhed i 

særdeleshed blandt Emmaus-organisationer 

som kan tilslutte sig marchen fra tid til anden i 

deres lande, invitere dem til at deltage i events 

som finder sted undervejs på marchen samt 

opfordre Emmaus-organisationer til at deltage 

i selve marchen.  

 

På vegne af Emmaus udtrykker vi vores 

hjertefølte ønsker til Jai Jagat-teamet om en 

succesfuld gennemførsel af Den Globale 

March, med formålet at fremme retfærdighed 

og fred. Vi opfordrer andre til at deltage i 

denne globale march og derved stå op for den 

spirituelle, sociale og økonomiske velstand, vi 

ønsker at udvinde fra kulturel diversitet.  

Lad os tage dette lille skridt imod en stor 

forandring som vil styrke bånd, uddybe vores 

forståelse af værdien af kulturel diversitet samt 

hjælpe os til at leve sammen i en bedre verden!   

…………. 

Den 6. april 2020 modtager Genvej til 

Udviklings koordinator Jørgen Olsen på 

opfordring en mail fra Emmaus Asiens 

koordinator Kamal Mayakichenane.  

 

Kamal oplyser, at marchen er nået til 

Armeniens hovedstad Jerevan. Kamal 

medsender dette billede fra marchens 

Facebook-profil – der indkaldes til møde om 

ikkevold og menneskerettigheder med 

udgangspunkt i situationen i Armenien.  

 

 

(foto: Jai Jagat – marchen) 

 

 

…………. 

 

 

Den 6. maj skriver Kamal, at marchen er 

midlertidigt suspenderet på grund af Covid 

19 – her er uddrag fra hans mail: 

 

As per the information from their official 

website https://www.jaijagat2020.org/ the 

Jai Jagat Global Peace March has been 

temporarily suspended due to COVID-19 

outbreak. 

  
 

 

 

https://www.jaijagat2020.org/


afsender: Genvej til Udvikling, Skovvej 24, 9510 Arden.                                                               B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


