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Amma blev født i 1953 i en afsidesliggende by 
ved kysten i Kerala i det sydlige Indien. Selv da 
Amma var en lille pige tiltrak hun sig opmærksom-
hed, fordi hun mediterede i timevis ved stranden. 
Hun komponerede også spirituelle sange, og 
ofte så man hende synge til det guddommelige 
i inderlig hengivenhed og fra dybet af sit hjerte. 
Trods hendes unge alder afslørede sangene en 
bemærkelsesværdig dybde og visdom.

Da Amma var ni år gammel, blev hendes mor syg, 
og Amma blev taget ud af skolen for at hjælpe 
til med husholdningen og med at passe sine 
syv søskende. Mens hun gik fra hus til hus og 
samlede madrester for at fodre familiens køer og 
geder, blev hun konfronteret med den dybe fat-
tigdom og lidelse, som fandtes i lokalsamfundet 
og i den omgivende verden. 

Når Amma mødte mennesker i nød, gav hun dem 
mad og tøj fra sit eget hjem. Hun var upåvirket 
af, at hendes egen familie skældte hende ud og 
straffede hende for at gøre det. Amma begyndte 
også spontant at omfavne mennesker for at trøste 
dem, når de var tynget af sorg. Mange mennesker 
reagerede spontant på hendes kærlige omsorg 
ved at kalde hende Amma, som betyder moder. 
Som svar herpå var det helt naturligt for hende 
at kalde dem for sine børn. 

AMMA HAR ALDRIG BEDT NOGEN 
OM AT SKIFTE RELIGION. HUN HAR 
KUN BEDT DEM OM AT GÅ DYBERE 
IND I DERES EGEN TRO OG FØLGE 
DENS ESSENTIELLE PRINCIPPER

Verden skal vide, at det er 
muligt at vie sit liv til uselvisk 

kærlighed og tjeneste. Amma
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Ammas liv
Amma blev dybt påvirket af den store lidelse, 
hun var vidne til. Ifølge hinduismen skyldes 
det enkelte menneskes lidelse hans eller 
hendes egen karma – konsekvensen af tidli-
gere handlinger også fra tidligere liv. Amma 
accepterede dette koncept, men hun afviste, 
at det skulle retfærdiggøre, at man holder sig 
fra at hjælpe dem, der lider. Amma grundede 
over karmaprincippet, indtil hun afslørede en 
endnu dybere sandhed og stillede et (mod)
spørgsmål, som hun fortsat stiller hver enkelt 
af os i dag: ”Hvis det er et menneskes karma 
at lide, er det så ikke også vores dharma 
(pligt) at hjælpe med at lindre hans eller hen-
des lidelse og smerte?”

Amma har viet sit liv til denne enkle og dog 
dybe sandhed – at hver af os har pligt til at 
give en hjælpende hånd til de, som er mindre 
heldigt stillet. Hun tjener alle væsener med 
omsorg og kærlighed; unikt udtrykt gennem 
hendes moderlige omfavnelse til alle der 
søger trøst i hendes arme. 

I Ammas lokalsamfund tillod man ikke 
14-årige piger at berøre andre fysisk, især 
ikke mænd. Men på trods af modstand fra 
sine forældre fulgte Amma sit hjerte, og hun 
forklarede senere: ”Jeg lægger ikke mærke til, 
om det er en mand eller en kvinde. Jeg ser 
ikke andre som forskellige fra mit eget Selv. 
En ubrudt strøm af kærlighed flyder fra mig 
til hele skabelsen. Det er min iboende natur. 
Det er lægens pligt at behandle patienterne. 
På samme måde er det min pligt at trøste 
dem, der lider.”

Alle Embracing the Worlds aktiviteter er 
udsprunget af de historier, som Amma har 
lyttet til, når fattige og lidende mennesker fra 
hele verden har opsøgt hende, grædt i hendes 
arme og fortalt om deres sorger. For mere end 
25 år siden fortalte lederne af et lokalt børne-
hjem, at de ikke længere havde økonomiske 
midler til at drive det. De fortalte Amma, at de 
snart ikke havde noget andet valg end at efter-
lade børnene på gaden. Amma tog pengene, 
der var samlet til at bygge den første bedehal 
i hendes Ashram, og brugte dem i stedet til at 
sikre de forældreløse børn og børnehjemmets 
fremtid. Sådan opstod Embracing the World. 

I dag er Ammas fødested i Kerala hovedkvar-
ter for Ammas indisk-baserede spirituelle og 
humanitære organisation Mata Amritanan-
damayi Math (MAM) og for den verdensom-
spændende Embracing the World - organisa-
tion. Det er hjemsted for 3.000 mennesker, 
og flere tusinder fra Indien og hele verden 
kommer dagligt som besøgende. Både de, 
som bor fast på centret og de besøgende, 
bliver inspireret af Ammas eksempel og vier 
deres liv til at gøre en forskel for mennesker, 
der er mindre heldigt stillede. 

Amma har i løbet af sit liv omfavnet og trøstet 
mere end 33 millioner mennesker. Når man 
spørger Amma, hvor hun finder energien til 
at hjælpe så mange mennesker, samtidig 
med at hun også opbygger og driver en stor 
velgørende organisation, svarer hun: ”Når 
der er sand Kærlighed, sker alting uden 
anstrengelse.” 
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Ammas darshan
Amma er en sand verdensborger, som afholder gratis offentlige 
programmer i Indien, Europa, USA, Australien, Japan, Sri Lanka, 
Singapore, Malaysia, Canada, Afrika og Sydamerika. Hendes taler 
indeholder visdomsord og vejledning til det enkelte individ, for at 
opnå større tilfredshed og dybde i tilværelsen. De handler også 
om de mest presserende udfordringer i vores tid. Frem til nu har 
hun afrundet alle sine programmer med en personlig omfavnelse 
af hver eneste deltager i arrangementet. 

En gang blev Amma spurgt af BBC: ”Hvorfor omfavner du andre 
mennesker?” Amma svarede: ”Det er som at spørge floden: 
”Hvorfor strømmer du?” Den strømmer, fordi det ganske enkelt er 
dens natur. På samme måde er dette Ammas natur – en moder, 
der udtrykker sin kærlighed til sine børn.”

Dette unikke og usædvanlige udtryk for universel kærlighed er 
kendt som Ammas darshan. Den kan vare uafbrudt i op til 20 eller 
flere timer på et døgn. Denne moderlige omfavnelse, som er blevet 
gentaget time efter time og dag efter dag igennem de sidste 40 år, 
er blevet katalysator og symbol for den humanitære bevægelse 
Embracing the World.

AMMA HAR I LØBET AF SIT LIV OMFAVNET 
MERE END 33 MILLIONER MENNESKER. DENNE 
ENKLE OG DOG KRAFTFULDE HANDLING ER 
BÅDE BLEVET KATALYSATOR OG SYMBOL FOR 
EN VOKSENDE HUMANITÆR BEVÆGELSE, 
DER KALDES EMBRACING THE WORLD

”Så længe der er styrke nok i disse hænder til at række ud til dem, 
der kommer til Amma, og til at lægge en hånd på et grædende 

menneskes skulder, så længe vil Amma fortsætte med at give darshan. 
At holde kærligt om mennesker, trøste dem og tørre deres tårer, 

indtil dette jordiske liv er slut - det er Ammas ønske”. Amma
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International anerkendelse
Gennem snart 20 år har Amma regelmæssigt været 
hovedtaler ved internationale forsamlinger, som har haft 
fokus på fred i verden og harmoni mellem religionerne. I 
1993 blev hun af Verdensreligionernes Parlament udnævnt 
som Præsident for den hinduistiske trosretning. Hun holdt 
tale ved De Forenede Nationers Årtusindårs Verdens 
Freds - topmøde og modtog i 2002 Ghandi-King prisen 
for ikke-vold af FN Messenger for Fred Dr. Jane Goodall 
og nu afdøde FN højkommissær for menneskerettigheder 
Sergio Vieira de Mello.

 I 2006 modtog Amma James Parks Mortons tvær-religiøse 
pris sammen med 2005 - vinder af Nobelprisen Mohamed 
ElBaradei og skuespiller/humanitær frontskikkelse Richard 
Gere. Prisen blev overrakt på New Yorks tværreligiøse Cen-
ter som en anerkendelse af hendes rolle som fremragende 
spirituel og humanitær leder. Da Rev. James Parks Morton 
tildelte Amma prisen, sagde han ”Du er indbegrebet af det, 
vi står for”. I 2010 tildelte New York Statens universitet i 
Buffalo en æresdoktorgrad i det såkaldte Humane Letters 
til Amma for at anerkende hendes utrættelige indsats for 
fred i verden såvel som hendes engagement i uddannelse 
og bekæmpelse af fattigdom over hele verden. 

I alle disse sammenhænge har Amma brugt lejligheden til 
at delagtiggøre andre i sit syn på, hvordan menneskeheden 
bedst kan klare de store udfordringer, der ligger forude – 
hvordan man kan finde vejen fra strid til harmoni mellem 
religionerne, fra terrorisme til fred, fra konkurrence mellem 
kønnene til gensidig tillid og samarbejde, fra krig mellem 
nationer til en fælles krig mod fattigdom og fra kaos i miljøet 
til genopbygning af naturens balance. Ammas synspunkter 
inviterer hver enkelt af os til dyb refleksion og til at involvere 
os i at genopbygge et samfund, der er baseret på omsorg 
og engagement.

Samlet set udgør Ammas taler en guide til at håndtere men-
neskehedens krise. De handler om tidens mest presserende 
emner og giver klare og praktiske anbefalinger til, hvordan 
man kan skabe positiv forandring. 
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Indiens præsident 
overrækker National 
Velgørenhedspris. 
Indiens Præsident Pratibha Patil overrakte 
’Dharma Khadgam’ prisen til Swami Amri-
taswarupananda i præsidentens palads, 
Rashtrapati Bhavan, den 19. februar 2010. 
Prisen blev overrakt i anerkendelse af 
Embracing the Worlds velgørende arbejde i 
Indien, som planlægges og udføres af M.A. 

Math. Pazhassi Raja Nationale Kongelige priser overrækkes af Pazhassi Raja Charitable Trust 
for exceptionelle bidrag til samfundet inden for alle områder. 

Indiens Præsident overrækker Pazhassi Raja Award til MAM

SUNY-Buffalo overrækker  
Amma en æresdoktorgrad
I maj 2010 tildelte New York Statens universitet i Buffalo en æresdoktorgrad i Humane Letters 
til Amma. SUNY tildelte Amma doktorgraden som en anerkendelse af hendes utrættelige ind-
sats for fred i verden, for hendes engagement i uddannelse og for de vidtrækkende virkninger 
af hendes velgørende aktiviteter, som bekæmper fattigdom og menneskelige lidelser i Indien 
og over hele verden. Universitetets rektor Dr. John B. Simpson sagde til forsamlingen: ”Ved 
denne overrækkelse ærer vi de vidtrækkende bidrag fra en fremtrædende leder inden for 
uddannelsesverdenen, en prominent humanitær person og respekteret spirituel leder. Ved 
sin ledelse af Amrita Universitetet og sit humanitære arbejde er universitetsrektoren Amma 
et eksempel på værdien af international dialog og dedikeret offentlig tjeneste på den globale 
arena. Disse værdier er kernen i vores mission som internationaliseret offentligt universitet, der 
arbejder på at forberede vores studerende på at bidrage meningsfuldt til den globale verden”. 



Priser og konferencer 
New York, 2010: Amma tildeles æresdoktor-
graden i Humane Letters fra New York Stats 
Universitetet i Buffalo. 

New Delhi. 2009: Amma indvier Vivekananda 
International Foundation.

Jaipur, 2008: Amma er hovedtaler ved top-
mødet for Kvindernes Globale Fredsinitiativ. 

Paris, 2007: Amma modtager Prix Cinéma 
Vérité for sine humanitære aktiviteter og sit 
arbejde for fred ved Cinéma Vérité Filmfestival.

New York, 2006: Amma modtager James 
Parks Morton Tværreligiøse Pris i New York.

Pune, 2006: Amma modtager filosoffen Saint 
Sri Jnaneswaras Verdensfredspris. 

London, 2005: Amma modtager Mahavir 
Mahatma prisen.

Kochin, 2005: Amma modtager Centenary 
Legendary Prisen fra Rotary Club Interna-
tional. 

Barcelona, 2004: Amma er blandt hovedta-
lerne ved Verdensreligionernes Parlament 
I 2004. 

Geneve, 2002: Verdensbevægelsen for 

ikke-vold tildeler Amma Ghandi-King prisen 
for ikke-vold i FN i Geneve. 

Geneve, 2002: Amma er blandt hovedta-
lerne ved det Globale Fredsinitiativ afholdt 
af kvindelige religiøse og spirituelle ledere i 
FN, Geneve. 

USA, 2002: Amma modtager årets Karma 
Yogi pris fra Yoga Journal. 

New York, 2000: Amma er blandt hovedta-
lerne ved Millenium World Peace Summit, 
FNs generalforsamling. 

Chicago, 1998: Amma modtager prisen 
Care & Share International Humanitarian of 
the Year. 

New York, 1995: Amma taler ved Interfaith 
Celebrations under fejringen af FNs 50 års 
jubilæum. 

Chicago, 1993: Amma taler ved fejringen af 
Verdensreligionernes Parlaments 100 års 
jubilæum, hvor hun udnævnes til præsident 
for den hinduistiske trosretning. 

USA, 1993: Amma modtager Hindu Renais-
sance prisen fra Hinduism Today. 

SAMLET SET UDGØR AMMAS 
TALER EN GUIDE TIL AT HÅNDTERE 
MENNESKEHEDENS KRISE. DE HANDLER 
OM TIDENS MEST PRESSERENDE EMNER. 
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Amritavarsham-50  
En bøn for fred og harmoni i verden
September 2003: Amritavarsham50 var mere en bøn for fred og harmoni i verden end en 
fejring af Ammas 50 års fødselsdag – et udtryk for Ammas evne til at forene menneskeheden 
til gavn for verden. Hundredvis af deltagere gik i procession ind i et tæt pakket stadium, hvor 
chanting af den gamle fredsbøn ”Om lokah samastah sukhino bhavantu” (Må alle væsener 
i alle verdener være lykkelige og fredfyldte) gav genlyd overalt. Deltagerne i processionen 
medbragte vand fra floderne fra 7 kontinenter og bar flagene fra de Forenede Nationers 191 
lande, og i en bøn om enhed og fred i verden, samlede Amma vandet fra floderne i en enkelt 
urne. Hver dag blev stadium fyldt af 200.000 deltagere, som inkluderede repræsentanter fra 
den internationale uddannelsesverden, spirituelle ledere, aktive inden for miljøbevarelse, 
iværksættere, Indiens øverste politiske ledere og mest anerkendte og fremragende kunstnere.

Speciel rådgivende status  
i Forenede Nationer
I Indien bliver Embracing the World projekterne iværksat og udført af Mata Amritanandamayi 
Math (MAM). I 2005 blev MAMs fremragende arbejde med katastrofehjælp og andre humani-
tære aktiviteter anerkendt, da FN gav ”Speciel rådgivende status” til MAM. Det har nu gjort det 
muligt at samarbejde med FNs afdelinger. I 2008 anerkendte FNs departement for Offentlig 
Information MAM som associeret NGO, der hjælper i arbejdet med at sprede information og 
forskning inden for humanitære områder. 

Repræsentanter fra 191 lande og 200.000 mennesker tog dagligt del 
i de 4 dages fejring af Ammas 50 års fødselsdag. 
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Kendte mennesker taler om Amma
”Amma har gjort mere arbejde, end mange regeringer nogensinde har gjort for deres befolknin-
ger… hendes bidrag er enormt”. – Professor Muhammad Yunus, modtager af Nobel Fredsprisen 
i 2006 og grundlægger af Grameen Banken. 

”Amma er virkelig en uudtømmelig kilde af energi, kærlighed og medfølelse. Jeg tror, at hvis 
hver af os fik blot en fraktion af det ind i vores eget væsen, så ville der kun findes glæde i hele 
verden… Hvor lidt jeg end kan gøre med inspiration fra hende, vil jeg bestræbe mig efter bedste 
evne”. – Dr. Rajendra K. Pachauri, formand for det tværstatslige panel for klimaændringer.
(IPCC) (IPCC modtog Nobel Fredsprisen i 2007, mens Dr. Pachauri var leder). 

”Jeg blev slået af, hvor meget af det, der blev generet, og hvor mange af de penge, der 
blev mobiliseret, faktisk gik direkte til at gavne dem, der var i nød. Amma handler spontant 
og instinktivt. Det har givet hastighed og momentum, skåret bureaukratiet væk og gjort det 
muligt at inspirere mennesker til at give støtte af høj kvalitet, som kommer til tiden og gavner 
de nødlidende. Jeg tror internationale NGO’er og FN har noget at lære fra Ammas arbejde 
og det, hun har været i stand til at opbygge.” – Olara A. Otunnu, tidligere præsident, FNs sik-
kerhedsråd, tidligere formand i FNs menneskerettighedskommission. 

”Jeg vil fortælle jer, hvad jeg har lært fra Amritapuri (Ammas ashram): At give. Det er budskabet, 
jeg har fået fra Amritapuri. Bliv ved med at give. Du kan godt give. Det er ikke kun penge. Du 
kan dele viden. Du kan fjerne smerten. Og du kan endda opsøge det menneske, der lider. Hver 
enkelt af os – rige og fattige – kan give. Der findes intet større budskab end det, Amma giver 
til alle mennesker i dette område, og til alle i Kerala, i Indien og i hele verden.” – Dr. A.P.J. 
Abdul Kalam, Indiens tidligere præsident. 

”Som hun står her foran os, anser jeg hende for at være Guds kærlighed i en menneskekrop.” 
– Dr. Jane Goodall, ph.d, Primatolog, antropolog, FN Messenger of Peace. 

”Når jeg tænker på Amma og hendes liv, som er fyldt af hengivenhed og tjeneste, ser jeg 
et lysende eksempel på ærbødighed, medfølelse og omsorg, som kan inspirere os alle.  
– ” Dr. Steven C. Rockefeller, ph.d, philantropist, lærer og socialaktivist. 

”Amma repræsenterer den form for lederskab, vi har brug for, hvis vores planet skal overleve. 
Hun er nok det mest heltemodige menneske, jeg nogensinde har mødt, fordi hun sidder og 
omfavner mennesker. Det er den mest heltemodige ting nogen af os kan gøre i denne tid. For 
det er ikke heltemodigt at skyde hinanden. Det mest heroiske er at udvise omsorg, og det gør 
hun.” – Alice Walker. Vinder af Pulitzer Prisen inden for litteratur. 

”Jeg er overbevist om, at Amma ved at fremhæve uselvisk tjeneste og godgørenhed vil få stor 
indflydelse på verdens fremtid.” – Broder Wayne Teasdale, ph.d., katolsk munk og tidligere 
medlem af verdensreligionernes parlament.
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Embracing the World®  
Internationalt
Embracing the World er et globalt netværk, som 
består af lokale og regionale velgørenhedsorga-
nisationer og projekter, som er vokset ud af de 
indisk-baserede velgørenhedsprojekter, der blev 
organiseret af Mata Amritanandamayi Math. I 
mere end 40 lande over hele verden findes der 
i dag Embracing the World - aktiviteter, som 
hjælper verdens fattige og trængende ved at 
møde fem af deres basale behov – mad, husly, 
uddannelse, sundhed og levebrød – hvor og 
hvornår det er muligt.

Vi mener, at det er en fundamental rettighed for 
alle mennesker, at få disse behov opfyldt. Det er 
vores ansvar at arbejde målbevidst for at sikre, 
at alle mennesker kan leve et værdigt liv med 
fred og tryghed.

Amma lærer at alle – rige og fattige – har kompe-
tence til at gøre en forskel i andres liv, og at ingen 
uselvisk handling er betydningsløs. Tværtimod 
er det den uselviske handling, vi foretager for 
hverandre, der er nøglen til sand fred - fred hos 
det enkelte individ, fred i samfundet og fred imel-
lem forskellige kulturer, nationer og trosretninger. 
Ammacentrene i mange lande bidrager til denne 
humanitære indsats ved at inspirere mennesker 
til at foretage uselviske handlinger for at skabe 
en bedre verden.

ETW PROJEKTER STØTTES AF 
AMMACENTRENE OVER HELE 

VERDEN .BILLEDER HERFRA (FRA 
TOP): SPANIEN,FRANKRIG,U.S.A., 

CANADA, TYSKLAND, 
MAURITIUS ,JAPAN,AUSTRALIEN, 

SCHWEIZ OG BELGIEN.
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Katastrofe-
hjælp

1 million USD til børn, der blev forældreløse ved 
tsunamien og jordskælvet i Japan, 2011

Forsyninger, mad og skolepenge til børn, der blev ramt af jordskælvet i Haiti, 2010
10,7 millioner USD til overlevende efter Karnataka/

Andhra Pradesh - oversvømmelserne, 2009
465.000 USD i støtte til overlevende efter Bihar - oversvømmelserne, 2008

1 million USD til lægehjælp for overlevende efter 
Mumbai - oversvømmelserne, 2005

1 million USD til støtte af overlevende efter orkanen Katrina, 2005
46 millioner USD til at hjælpe overlevende efter 

tsunamien i Det Indiske Ocean, 2004
1.200 nye hjem til overlevende efter jordskælvet i Gujarat, 2001
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Overlevende efter Andhra Pradesh - 
flodbølgen modtager medicin

Flygtninge efter cyklonen i det 
vestlige Bengal modtager tøj

En hurtig indsats 
over hele verden
Tsunamistøtteprojektet på 46 millioner USD er 
især bemærkelsesværdigt, og frivillige er rykket 
ud til katastrofens centrum med førstehjælp ved 
adskillige af de senere års mest ødelæggende 
naturkatastrofer. 

I 2011 var frivillige fra Embracing the World frem-
me blandt de nødlidende, blot tre dage efter at 
Tohuku - tsunamien og jordskælvet havde ramt. I 
2010 reagerede ETW på jordskælvet i Haiti ved at 
sende adskillige sendinger nødhjælp til Partners 
in Health og ved at give mad og skolestipendier 
til børn, der blev ramt af katastrofen. I 2009 gav 
Embracing the World 10,7 millioner USD i støtte til 
overlevende efter oversvømmelser, der gjorde 2,5 
millioner i Sydindien hjemløse. I 2005 reagerede 
vores frivillige på Katrina og Rita - orkanerne med 
en bred og teknologisk avanceret hjælpeindsats. 

Med et todelt fokus på hurtig respons og omfat-
tende langtidsrehabilitering er ETW gennem de 
sidste ti år blevet kendt for at være de første, 
som ankommer, og de sidste, der forlader de 
steder, som rammes af katastroferne – lang tid 
efter, at det ikke længere er i søgelyset. Ammas 
indlevelsesevne og omsorg for de overlevende 
efter katastrofer er så fuldstændig og omfattende, 
at hun tager vare på hvert eneste aspekt i deres 
situation – hun sikrer ikke kun deres materielle 
og følelsesmæssige behov, men tænker også på 
deres fremtid. ETWs langsigtede støtte har båret 
tusinder gennem den mørkeste periode af deres 
liv og ind i lyset til en fremtid med håb forude. 

En mobil udrykning med akut lægehjælp efter 
Tsunamien i Det Indiske Ocean, 2004
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Jordskælv og  
tsunami i Japan
Indenfor 3 dage efter katastrofen sendte Embra-
cing the World den første gruppe frivillige til de 
områder, der var blevet ramt for at vurdere situa-
tionen på stedet og dele mad og vand ud til flygt-
ningene. Efter at have arbejdet et stykke tid lige i 
nærheden af katastrofens centrum begyndte ETWs 
nødhjælpsgrupper snart at koncentrere indsatsen 
om Rikuzentakata, en fjern kystby med 23.000 
mennesker, som havde hårdt brug for hjælp.

Beliggende omkring 150 km fra den nærmeste 
større by var Rikuzentakata blevet hårdt ramt af 
jordskælvet, men indbyggerne havde endnu ikke 
modtaget tilstrækkelig nødhjælp, da ETWs grupper 
ankom. Der var dog hårdt brug for hjælp: Omkring 
10 % af Rikuzentakatas befolkning omkom ved 
katastrofen og i slutningen af april 2011 var 70% 
af den oprindelige befolkning spredt over 88 
flydtningecentre, fordi deres huse enten var hårdt 
beskadigede eller ødelagte. Efter det første besøg 
kom der fra byens ledende katastrofehjælpsor-
ganisation en officiel anmodning om, at ETW 
ville fortsætte nødhjælpsarbejdet på stedet. ETW 
begyndte herefter at arrangere regelmæssige 
nødhjælpsbesøg i byen, hvor de kom med mad, 
forsyninger og hjælpende hænder. 

ETWs arbejde i RIkuzentakata inkluderede støtte 
til flygtningene i lejrene via madlavning og ser-
vering, oprydning og tøjvask, hjælp til at fjerne 
mudder og andet affald fra beskadigede huse, 
rengøring af offentlige rum, sortering og transport 
af nødhjælpsforsyninger og tonsvis af forsyninger 
med friske grøntsager. De frivillige arbejdede også 
med at klargøre bøndernes marker, så de kunne 
begynde arbejdet på dem i tide ved begyndelsen 
af den nye sæson. 

I juli 2011 under Ammas Japanbesøg blev der 
doneret 1 million USD skolestipendier til børn, der 
var blevet forældreløse ved katastrofen.

Frivillige fra ETW rydder op efter katastrofen.

Guvernøren for Miyagi Præfekturet 
modtager ETWs donation på 1 million USD 

til uddannelse af forældreløse børn. 

Frivillige fra ETW laver mad og serverer 
den for flygtninge på krisecentre.

embracing the world® | KAtAStrOFEHJælP | 17 

EMBRACING THE WORLD-DANISH 2013



Frivillige pakker forsyninger med ris og bønner

ETW sendte 11 paller med medicinsk udstyr

Jordskælvet i Haiti
Efter det katastrofale jordskælv ramte Haiti i 
januar 2010, sluttede Embracing the World sig 
omgående til den fælles nødhjælpsindsats, og 
11 store forsyninger med medicinsk hjælp blev 
fløjet frem til stedet 2 uger efter katastrofen. For-
syningerne blev modtaget af Partners in Health, 
en Boston-baseret velgørenhedsorganisation, 
som har arbejdet i Haiti gennem de sidste 20 år. 

Forsyningerne inkluderede udvalgt medicin og 
kirurgiske redskaber og forsyninger, diagnostisk 
udstyr, tæpper, telte, soveposer, obstetriske for-
syninger og udstyr til spædbørnspleje, rullestole, 
krykker, skinner, proteser og saltvandsopløs-
ninger. Før Haitias regntid begyndte, kom der 
en lastvogn med presenninger af høj kvalitet, 
som vejede 22.000 kg., og som også blev givet 
til Partners in Health. Senere kom der en con-
tainer med mad, lagener, tæpper, håndklæder, 
nærende drikke, rullestue og mere medicinsk 
udstyr. ETW - repræsentanter aflagde flere 
besøg på stedet, hvor de uddelte madvarer som 
ris og bønner til de ramte familier. 

Skolestipendier til børn
Med hjælp fra skolelederne på tre forskellige sko-
ler identificerede ETW 30 børn, som havde været 
gode elever i skolen før jordskælvet, men som 
bagefter ikke havde haft mulighed for at komme 
tilbage i skole. Mange af dem havde mistet deres 
forældre eller andre nærtstående familiemed-
lemmer i katastrofen, og nu havde familien ikke 
længere råd til at betale de omkostninger,der var 
forbundet med børnenes skolegang. ETW giver 
nu skolestipendier til 30 af disse børn, som alle 
er begyndt at gå i skole igen. 

embracing the world® | KAtAStrOFEHJælP | 18 



Den ledende minister i Karnataka, 
Sri B.S. Yeddyurappa, modtager den 

symbolske nøgle til de første 100 huse. 

Udsigt over nye hjem, som er blevet bygget til overlevende flygtninge efter 
oversvømmelserne i Raichur-distriktet i Karnataka.

Nødhjælpspakke 
til Karnataka-
oversvømmelserne
I september og oktober 2009 blev de Indiske stater 
Andhra Padesh og Karnataka ødelagt af oversvøm-
melser, som aldrig tidligere havde været set i dette 
omfang. Millioner hektarer af afgrøder blev ødelagt 
og 2,5 millioner mennesker blev hjemløse. Embra-
cing the World bidrog med 10,7 millioner USD i en 
nødhjælpspakke til overlevende efter oversvøm-
melserne i begge stater. En del af pakken bestod 
af mad, tøj, lagener og tæpper. Der blev omgående 
givet satellit-transmitteret specialiseret medicinsk 
lægehjælp, bestående af en gruppe med 12 læger 

og assisterende sundhedspersonale, som regelmæssigt foretog inspicerende runder 
i flygtningelejrene og det omgivende samfund, og hver dag behandlede mere end 500 
patienter.

Den 17. februar 2010, kun 20 dage efter at ETW havde indgået aftale med Karnatakas 
regering om at tilbyde nye hjem til de overlevende flygtninge, havde ETW allerede fær-
diggjort 100 nye huse. ETW var den første NGO, som sikrede færdige hjem til de overle-
vende efter denne katastrofe. Premierministeren i Karnataka udtrykte håb om, at ETWs 
hurtige fremskridt ville inspirere andre organisationer til en hurtig indsats i nødhjælpen. 

Ved indgangen til 2012 var 1000 nye huse færdigbyggede og klar til flygtningene. 
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Den mobile telemedicin-enhed kører med tog til Bihar.

Nødhjælpsarbejde ved 
oversvømmelser i Bihar
I august 2008 blev en million mennesker hjem-
løse i Bihar, hvor Kosifloden gik over sine bred-
der. Halvdelen af staten blev oversvømmet. Den 
10. september gav Embracing the World 465.000 
USD i nødhjælpsstøtte. En ambulance og flere 
telemedicinske enheder blev sendt til området 
via tog fra Cochin, i alt næsten 2.500 km. AIMS-
hospitalet udsendte hold med speciallæger og 
assisterende personale, som behandlede mere 
end 500 patienter hver dag. 1.500 overlevende 
efter oversvømmelsen blev huset i syv midler-
tidige lejre i Purnia og Supaul - distrikterne. I 
Supual blev der etableret et midlertidigt hospital 
i en måned. Holdet med læger og andet sund-
hedspersonale opholdt sig i Bihar i mere end to 
måneder og behandlede 50.000 mennesker i 100 
sundhedslejre. Der blev doneret 70.000 USD til 
medicin. Tusindvis af telte, tæpper og presennin-
ger blev omdelt sammen med komfurer, kogekar, 
mad, tøj og materialer til skolegang.

Bihars erhvervsminister, Avdesh Narain Singh, 
udtrykte sin taknemmelighed og sagde: ”Nød-
hjælpsarbejderne fra MAM (Embracing the Wor-
lds indisk-baserede NGO) arbejder dag og nat for 
at tjene de overlevende efter oversvømmelserne. 
Jeg spørger mig selv, om de overhovedet sover 
om natten! Vi er meget taknemmelige for, at 
MAM har accepteret vores anmodning og har 
været så hurtige til at komme os til hjælp i denne 
vanskelige tid.”

Planlægning af nødhjælpsarbejdet i Bihar, 2008.

En undervisningstime i en flygtningelejr 
efter oversvømmelser i Bihar
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Vestlige Bengal
I maj 2009 ramte cyklonen Aila det vestlige Ben-
gal og Bangladesh og efterlod 330 omkomne og 
en million hjemløse. Sundhedslejre med lægeligt 
personale forløb over 10 dage, hvor ETW-læger 
behandlede omkring 3.000 mennesker og 
omdelte for mere end 2.080 USD gratis medicin. 
Frivillige fra ETW var også med til at omdele 800 
stykker tøj og tæpper. De serverede mere end 
6.000 gratis måltider og donerede to tons ris. 

Kashmir
Som svar på jordskælvet i 2005, hvis ødelæggel-
ser ramte områder ved grænsen mellem Kashmir 
og Pakistan, sendte ETW et nødhjælpshold, som 
trøstede de overlevende og omdelte mad, tæpper 
og andre fornødenheder. 

Mumbai
I juli 2005 blev millioner af mennesker påvirket 
af overstrømmende floder, særligt mennesker 
i slumkvarterer, hvis interimistisk opførte huse 
blev skyllet væk. ETW skaffede med det samme 
mad og husly. Læger, som blev ledsaget af to 
fuldt udstyrede ambulancer, behandlede omkring 
50.000 patienter og omdelte medicin for i alt 1 
million USD.

Gujarat
I januar 2001 blev Gujarat ramt af et ødelæg-
gende jordskælv, hvor 20.000 mennesker blev 
dræbt. Amma sendte et nødhjælpshold med 12 
læger, to ambulancer og 100 frivillige studerende 
fra Amrita -universitetet. Embracing the World 
adopterede 3 hele landsbyer og genopbyggede 
1.200 hjem.

I august 2006 blev byen Sura ramt af alvorlig oversvømmelse. 300 mennesker omkom. ETW 
sendte et sundhedshold med læger og andet personale, som behandlede mere end 3.000 
patienter og omdelte for 31.500 USD medicin. 

Nødhjælp ved jordskælvet i Kashmir.

Nødhjælp ved oversvømmelserne i Mumbai.

Nødhjælp ved jordskælvet i Gujarat.
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Orkanen Katrina, USA
Efter orkanerne Katrina og Rita sendte mere end 100 ETW-hjælpegrupper i Nordamerika 
mad, tøj, skolemateriale og andre vigtige fornødenheder til de nødlidende. Der blev også 
givet omfattende medicinsk og følelsesmæssig støtte. Frivillige besøgte de ramte områder 
og hjalp flygtningene med at finde hinanden via en hjemmeside, som de etablerede for de 
overlevende. I december 2005 donerede Mata Amritananandamayi Centret 1 million USD 
på vegne af Embracing the World til Bush-Clinton Katrina Fonden. Donationen var en af de 
største, som fonden – der ledes af de tidligere USA præsidenter George Bush og Bill Clinton 
– modtog fra en NGO. 

USA’s tidligere præsident Bill Clinton 
modtager en check fra MA centret.

Nødhjælp til 
overlevende efter 
Kumbakonamskolens 
brand i tamil Nadu
I juli 2005 mistede 92 børn livet og mere 
end 18 blev alvorligt forbrændte, da der gik 
ild i et stråtag på en skole i en lille landsby 
i Tamil Nadu. Amma mødtes personligt 
med 140 forældre og søskende og med 

mange af børnene, som havde overlevet branden. Ud over at trøste dem fandt Amma også 
forskellige måder til at hjælpe dem tilbage på fode. Disse familier havde allerede været ramt 
af fattigdom, inden de også måtte bære den tunge vægt af tragedien. Embracing the World 
byggede 51 huse til de ramte familier og sørgede for symaskiner til de mange mødre, der var 
blevet ramt, så de kunne brødføde sig selv og deres familie. 

Operationer redder liv i Gujarat.



2004 det Indiske 
Ocean tsunami
Nødhjælpen og rehabiliteringen, som blev udført 
af Embracing the World i kølvandet på tsunamien 
i Det Indiske Ocean i 2004, står i dag som et af de 
mest bredspektrede, omfattende og på langt sigt 
bæredygtige nødhjælpsprojekter, der nogensinde 
er blevet udført af en NGO. Det unikke ved ETWs 
arbejde var den holistiske indsats – praktisk taget 
ethvert aspekt af de tsunamioverlevendes liv blev 
taget i betragtning og forbedret. Til slut udtalte 
mange af de overlevende, at deres livskvalitet og 
økonomiske uafhængighed var blevet forbedret, 
således at de faktisk var bedre stillet nu end før 
katastrofen indtraf. 

Tsunamien ramte Ammas Amritapuri Ashram 
og nabolandsbyerne om morgenen den 26. 
december 2004. 140 landsbybeboere blev dræbt. 
Tusinder af mennesker, inklusive de 20.000 
mennesker, som den dag befandt sig i Ammas 
ashram blev evakueret under direkte supervi-
sion af Amma selv. Inden for få timer blev det 
nærliggende Amrita Universitet omdannet til en 
gigantisk flygtningelejr. Amma sørgede personligt 
for alle nødvendige detaljer og tænkte på den 
mindste detalje.

ETW brødfødte ikke kun de 2.000 mennesker, 
der blev evakueret fra landsbyerne, men også 
15.000 mennesker i 12 lejre, der blev opført af 
regeringen. I tiden efter trøstede frivillige de sør-
gende indbyggere i landsbyen og hjalp dem med 
at gøre rent og fjerne slam fra deres boliger. 11 
ambulancer og hold med læger og sygeplejersker 
rykkede hurtigt ud til de ramte områder på begge 
sider af Indiens kyst og oprettede en lang række 
døgnåbne nødlægecentre. Ambulanceholdene 
tilbød intensiv medicinsk hjælp direkte på ste-
derne og besøgte alle nødhjælpslejrene jævnligt 
med få timers mellemrum. Ammas munke og 

2004 Tsunamien i Det Indiske Ocean, som 
rammer Kerala, øjeblikke før bølgerne 

skyller ind i Amritapuri Ashrammen. 

Amma trøster fortvivlede flygtninge i en ETW-
flygtningelejr i dagene efter tsunamien
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nonner hjalp med begravelser. ETW sørgede for rådgivning, uddannelse og hjem til de for-
ældreløse børn. 

Embracing the World omdelte 350.000 USD til familier i Kerala-distrikterne i Kollam, Ernakulam 
og Alappuzha, så de kunne få de mest nødvendige køkkenting. ETW serverede 10.000 måltider 
tre gange om dagen i nødhjælpslejre og i 18 madomdelingssteder i landsbyerne nær Amritapuri. 
Få uger efter tragedien var der blevet færdiggjort ni nødhjælpsbygninger på MAMs områder. 
Hver af disse havde elektricitet, ventilatorer i loftet og adskilte toiletter. I Alappad, Kerala og 
i Samanthampettai Tamil Nado sørgede Embracing the World for husly til 550 familier. ETW 
forbandt de midlertidige nødhjælpsbygninger med AIMS- hospitalet og Amritapuri Ashram via 
telemedicinske satellitlinks. I de tre første måneder efter tsunamien hjalp mere end 20.000 
ETW-frivillige fra Indien og hele verden med at udføre nødhjælpsarbejdet. 

Ammas pengegave
I januar 2005 gav Embracing the World 23 millioner USD i tsunami-nødhjælp. ETW foreslog 
at genopbygge alle de hjem, der var blevet fuldstændigt ødelagte af tsunamien, både i Kerala, 
i Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman og Nicobar Øerne. 

Ved slutningen af 2006, to år efter den første nødhjælpsindsats, havde ETW givet det dob-
belte af den oprindelige pengegave, idet der var brugt 46 millioner USD på tsunaminødhjælp. 

Midlertidige nødhjælpsbygninger i Kerala. 
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rådgivning og 
psykologisk støtte
Få dage efter tsunamien samlede Amma et 
hold psykiatere, psykologer og socialrådgive-
re, som begyndte at rådgive de ramte familier. 
Mange af de overlevende havde alvorlige tegn 
på PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom) 
især de, der havde været vidne til at børn og 
andre nærtstående druknede. Rådgiverne 
hjalp børn og voksne til at udtrykke og hånd-
tere smerten. Børnene blev opfordret til at 
tegne og male som del af terapien. Mange 
malede billeder af oversvømmede landsbyer 
og mennesker, der klyngede sig til kokospal-
mer for at redde sig selv. ETW udbød også 
svømmetimer til børnene for at hjælpe dem 
til at komme igennem deres posttraumatiske 
vandskræk. Denne rådgivning gav familierne 
modet til at vende tilbage til landsbyerne ved 
kysten. 

Amma hjælper et barn til at overvinde vandskræk

Børnetegning fra en terapisession

Penge omdeles til køkkenudstyr

FRA KØKKENUDSTYR TIL 
RÅDGIVNING OG ALT DERIMELLEM: 
HVERT ASPEKT AF DE TSUNAMI-
OVERLEVENDES LIV BELV TAGET 
I BETRAGTNING. DET VAR DEN 
HOLISTISKE TILGANG, SOM GJORDE 
ETWS HJÆLPEARBEJDE UNIKT. 
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lægehjælp til 
sørgende mødre
Nogle af de mødre, som havde mistet deres børn, var 
inden katastrofen blevet steriliseret ved indgreb i æggele-
derne for at sikre sig præventivt. I chokket over det uopret-
telige tab blev nogle af mødrene ramt af depression og 
selvmordstanker. Amma tilbød disse kvinder mulighed for 
medicinske indgreb, som kunne give dem frugtbarheden 
tilbage. Seks kvinder fik denne type behandling på AIMS-
hospitalet. Embracing the World betalte alle udgifterne. I 
oktober 2008 havde alle mødrene fået børn, tre af dem 
havde fået tvillinger. 

lejrskoler for børn
Embracing the World udførte specielle træ-
ningsprogrammer i yoga, engelsk og sanskrit for 
børnene i de områder af Kollam og Alappuzha 
i Kerala, der blev ramt af tsunamien. Mere end 
10.000 drenge og piger deltog i disse kurser, 
som blev holdt i april og maj, blot få måneder 
efter katastrofen.

Ved hver af disse lejligheder blev omkring 5.000 
af børnene på ashrammen. Fordi tsunamien 
havde givet mange af børnene vandskræk, tog 
Amma børnene med til ashrammens svømme-
bassin og hjalp dem til at overvinde deres frygt. 
De fik også mulighed for at vise deres talenter 
og optræde for hinanden med kulturelle indslag. 
For mange af børnene var det første gang, de 
havde modtaget nogen form for uddannelse 
inden for kulturelle områder. 

Amma med tvillingerne Eknath og Amrita Kripa

Amma taler til de tsunamiramte børn 
fra Alappuzha-distriktet. 

Amma taler til de tsunamiramte 
børn fra Kollam-distriktet
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Amrita Setu-broen
I månederne, der fulgte efter tsunamien, blev der to gange givet varsel om to andre mulige 
tsunamier og ordre til evakuering. Ingen af advarslerne blev fulgt af nogen tsunami, men Amma 
var bekymret over trængslen af menneskemængder i bådene og den lange evakuationstid fra 
kystområderne. Derfor besluttede Amma at opføre evakueringsbroen, som forbinder halvøen 
Alappad Panchayat med Keralas hovedland.

Den 20. december 2006 kom den daværende indiske præsident Dr. A.P.J. Abdul Kalam for at 
indvie Embracing the Worlds evakueringsbro Amrita Setu. Broen udgør en central flugtrute, 
som gør det muligt for 15.000 mennesker at blive evakueret på en halv time, hvis en anden 
naturkatastrofe rammer Alappad. 

Det tog under et år at færdiggøre broen, som udelukkende blev betalt og bygget af ETW til 
en samlet pris af 1,32 millioner USD. Hvis broen var blevet bygget af andre, kunne den have 
kostet det dobbelte. 

”Må denne bro ikke kun forbinde de to 
kyster, men også for altid stå som et 

symbol på kærlighed og broderskab, der 
forener menneskers hjerter.”. Amma

ETWs evakueringsbro, der blev bygget hen over de tilstødende vandområder i Kerala

Amma med den daværende indiske præsident Dr. A.P.J. 
Abdul Kalam ved indvielsen af Amrita Setu-broen. 
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Sri lanka
I 2006 blev Amma inviteret til Sri Lanka af regerin-
gen for at ”velsigne Sri Lankas befolkning inden 
for alle trosretninger og racer og bringe fred og 
fremgang i deres liv.” I løbet af sit besøg, der 
varede tre dage, besøgte Amma to flygtningelejre 
i Tamil-området Ampari, hvor hun omdelte 15.000 
sarier og dhotier. Sammen med statsministeren 
Mahindra Rajapaksa, besøgte Amma også en 
flygtningelejr i det Sinhalesesiske område af 
Hambantotta. 

I Ampara kom både soldater fra Sinhalese og 
LTTE-kæmpere til darshan hos Amma. Amma 
mødtes med præsident Chandrika Kumaratunge 
og udtrykte over for hende, at det gjorde hende 
ondt at se befolkningens lidelse. På vegne af 
ETW i USA oprettede Amma en nødhjælpsfond 
på 685.000 USD til at bygge nye boliger i sinha-
lesesiske og tamilske samfund. De 96 nye hjem 
blev færdiggjort i januar 2007. 

Amma med Sri Lankas statsoverhoved Mahindra Rajapaksa 
under et besøg i en flygtningelejr for tsunamioverlevende.

Amma mødes med den daværende 
præsident Chandrika Kumaratunge

Denne taknemmelige familiefar sagde: ”Amma 
betalte for vores ægteskab, hun gav os en båd med 
motor og også dette hus. Nu har vi fået en ny baby. 

På grund af Amma kan vi igen leve et familieliv. ”

Erhvervstræning 
Efter tsunamien bad landsbyens indbyggere 
Amma om at hjælpe dem til at finde en beskæf-
tigelse, som ikke gjorde det nødvendigt at basere 
deres indkomst på havet. Amma oprettede 
programmer til mænd, som gav dem erhvervs-
træning inden for nye beskæftigelsesområder 
og programmer til kvinder, som gjorde det muligt 
for dem at arbejde, ofte for første gang. Det var 
denne meget vidtfavnende katastrofehjælp, som 
blev anerkendt af regeringens organisationer, 
verdensledere og FN-medlemmer som ”ud over 
og mere end ” det sædvanlige. 
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tamil Nadu og Pondicherry
Tsunamiens ødelæggelser ramte kysterne i Tamil Nadu og Pondicherry – særligt i Nagapat-
tinam-distriktet, hvor 7.000 mennesker omkom. Her etablerede Ammas munke og nonner en 
nødhjælpsoperation, der inkluderede medicinsk hjælp og tøj til 9.500 flygtninge. I løbet af de 
næste mange måneder omdelte ETW også 185 tons ris. 

Hundredvis af studerende fra Amrita-universitetet, læger fra AIMS-hospitalet og frivillige hjalp 
og trøstede menneskene i de ramte områder. ETW oprettede syv nødhjælpslejre, byggede 
nødhjælpsbygninger til 100 familier og adopterede hele landsbyer, hvor tusinder af boliger og 
offentlige faciliteter blev genopbygget. ETW organiserede også uddannelse og erhvervstræ-
ning for børn og voksne. 

I februar 2005 besøgte Amma de områder, hvor familierne boede i ETWs midlertidige nød-
hjælpsbygninger. Tusindvis af mennesker mødte hende og var stadig meget ulykkelige. Amma 
beroligede dem og forsikrede dem kærligt om, at det stadig er muligt at føle sig tryg ved at 
bo langs kysten.

Amma ved nøgleoverrækkelses-ceremoni med daværende 
premierminister i Tamil Nadu, Dr. M Karunanidhi.

Midlertidige nødhjælpsbygninger i Nagapattinam

Både og motorer til omdeling i Tamil Nadu

Amma giver nyt tøj til en tsunamioverlevende. 
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tsunamiboliger: 
6.296 hjem er færdiggjort
Kernen i Embracing the Worlds massive tsuna-
minødhjælpsarbejde bestod i at bygge 6.296 
huse i de indiske delstater Kerala og Tamil Nadu, 
desuden på Andaman & Nicobar Øerne og i Sri 
Lanka. I både Tamil Nadu og Kerala var ETW den 
første NGO, der fuldførte tsunami-nødhjælpshu-
se, som fulgte regeringens standarder. I oktober 
2008 var i alt 6.296 huse blevet færdige og givet 
til modtagerne. 

I beundring af Embracing the Worlds arbejde 
besøgte Indiens daværende præsident Dr. A.P.J. 
Abdul Kalam både en byggeplads og Ammas 
hovedashram i Kerala. Her mødtes han med 
tsunamioverlevende og personligt overrakte han 
dem nøglerne til de nye hjem, som var blevet 
bygget af ETW. (Han har i en årrække beundret 
Amma og hendes humanitære arbejde, og da 
han tiltrådte som præsident i 2003, donerede 
han de første ti måneder af sin løn til Ammas 
humanitære aktiviteter).

Kanyakumari, Tamil Nadu

Vadakku Vanchiyoor, Kairakal, Pondicherry 

Ernakulam, Kerala

Typisk tsunami-nødhjælpshus, Kerala

ETW VAR DEN FØRSTE NGO 
I INDIEN, SOM FULDFØRTE 
TSUNAMINØDHJÆLPSHUSE EFTER 
REGERINGENS STANDARDER. 
I OKTOBER 2008 VAR 6.296 
HUSE KLAR TIL MODTAGERNE
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tamil Nadu
I Cuddalore, Kannyakumari og Nagpattinam-distrikterne har ETW bygget hele landsbyer, hvor 
de har sørget for elektriske installationer, sanitære forhold, rent drikkevand, veje, bygninger til 
børneinstitutioner og andre fornødenheder.

Kerala
Mange huse, som blev bygget langs de omgivende vandområder og på øerne, var ikke til-
gængelige for forsyningslastbilerne. Ashrammens beboere og frivillige fra hele verden hjalp 
med at bære mursten, sand og grus fra forsyningsstationerne. Huse blev bygget i Kollam, 
Alappuzha og Ernakulam-distrikterne.

Samanthampettai, Nagapattinam, Tamil Nadu Pudukkupam, Cuddalore, Tamil Nadu 

Mela Pattinacherry, Nagapattinam, Tamil Nadu 
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tsunamiboliger
Sri lanka og sydlige Andaman
96 hjem blev bygget i den sinhalesisk befolke-
de landsby Thakkawatta (Kalutara-distriktet, 
vestlige provins) og i den tamilsk befolkede 
landsby Periyanilavanai (Ampara-distriktet, 
østlige provins). Områderne med huse består 
på hvert sted af bygninger med tre etager, 
hver med 12 lejligheder. 

Beliggende 1000 km. ud fra Indiens østkyst 
måtte Andaman - og Nicobarøerne lide de 
største tab ved tsunamien. Embracing the 
World byggede 200 hjem i Bamboo Flat og 
Austinabad i det sydlige Andaman. Fordi alle 
byggematerialer, estimeret 1000 tons, skulle 
sendes med skib fra det indiske hovedland, 
blev prisen 4,8 millioner USD. Det er dobbelt-
huse, hvor hvert af dem måler 46 kvadratme-
ter og har tilstødende badeværelse med toilet. 
De stålbesatte fundamenter under husene er 
jordskælvsresistente. Husene blev færdiggjort 
i september 2008. 

Lejligheder i Thakkawatta, Kalutara og Sri Lanka

Dobbelthuse i Bamboo Flat, sydlige Andaman. 

Lejligheder i Periyanilavanai, Ampara, Sri Lanka
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længerevarende tsunami-
nødhjælpsarbejde
I oktober 2008 var hvert af de 6.296 lovede huse 
i Kerala, Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman & 
Nicobar- øerne og Sri Lanka klar til modtagerne. 
I to landsbyer i Tamil Nadu og i området omkring 
Amritapuri Ashram modtog kvinder, der var blevet 
enker ved katastrofen, livsvarige pensioner. ETW 
donerede 700 fiskerbåde, motorer og fiskenet til en 
samlet pris af 1 million USD til de katastroferamte 
samfund i både Tamil Nadu og Kerala. I gennem-
snit kan hver båd understøtte syv familier.

Fri uddannelse og erhvervstræning blev givet til 
mere end 2.500 unge mennesker, som inkluderede 
800 sygehjælpere, der blevet udlært på AIMS og 
1000, der fik kørekort og erhvervstræning inden 
for vagtarbejde på ETWs Center for erhvervstræ-
ning. Syv kvinder modtog uddannelse til lærer på 
Amrita-lærerhøjskolen i Mysore, og mere end 700 
kvinder blev udlært inden for skrædderarbejde og 
andet håndværk. 

Kvinder oplæres til at blive skræddere i Kerala

Tsunamiramte fiskere på vej til at sætte sejl i deres nye både

Uddeling af månedlige pensioner
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Erhvervsuddan-
nelse til kvinder
Iværksætterhjælp til mere end 100.000 kvinder fra fattige samfund, som 

har fået erhvervstræning, startkapital, mikrolån og små opsparinger, 
så de derhjemme kunne starte deres egne forretninger. 



Amrita SrEE 
Selvforsørgelse, uddannelse og arbejde
Embracing the Worlds Amrita SREE-program blev født i kølvandet på tsunamien i Det Indi-
ske Ocean i 2004 og blev formelt igangsat i 2006 med en målsætning om at hjælpe 100.000 
kvinder gennem oprettelsen af 5.000 selvhjælpsgrupper. I 2010 nåede projektet over dette 
mål. Der findes nu mere end 6.000 ETW-selvhjælpsgrupper med flere end 100.000 kvinder, 
der deltager over hele Indien. På de nærliggende Andaman øer er der oprettet ekstra 1000 
selvhjælpsgrupper. 

ETW arbejder på at give arbejdsløse og økonomisk sårbare kvinder færdighederne til at starte 
deres egne små forretninger derhjemme. Kvinderne får erhvervstræning, startkapital, hjælp 
til markedsføring, adgang til mikrolån og små opsparinger fra regeringsregulerede banker. 
Forskningen har vist, at en af de mest effektive måder at nedsætte fattigdom i hele samfund 
er ved at give kvinder lige økonomiske muligheder.

ETWs selvhjælpsgrupper er baseret på anvisninger, der er opstillet af den indiske Reserve 
Bank og den Nationale Bank for udvikling af landbrug og landområder. Frivillige koordina-
torer af programmet identificerer først behovene i det aktuelle samfund. De undersøger 
eksisterende færdigheder og resurser, inden de sætter erhvervsuddannelsen i gang. Kurser 
udvælges blandt forslag fra de lokale deltagere og udbydes på velanskrevne erhvervsuddan-
nelsesinstitutioner. Endelig dannes der lokale selvhjælpsgrupper, som hver. består af ca. 20 
kvinder (Mænd, som er familiemedlemmer til kvinderne i hver gruppe, kan også kandidere til 
at modtage erhvervstræning.)

Selvom selvhjælpsgrupperne fungerer på egen hånd, hjælper ETW dem hen imod at få suc-
ces med at stå på egne ben. Ud over at give erhvervsvejledning hjælper ETW hver gruppe 
med at skabe bæredygtige forretningsplaner, og de hjælper med at pakke og markedsføre 
gruppernes produkter. 
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Mikrofinanciering
Embracing the World giver hver selvhjælps-
gruppe en startkapital. For at styrke gruppens 
indtjeningsmuligheder oprettes der også en 
bankkonto for hver gruppe, hvor beløbet 
sættes ind. Hvert medlem af gruppen skal 
ugentligt sætte minimum 10 rupee ind på 
kontoen. Når beløbet på gruppens konto når 
op på 1000 rupee, kan gruppen begynde at 
hæve penge og låne penge til en meget lav 

rente. I de første seks måneder vurderer banken gruppens evner til at håndtere pengene 
og udvælger egnede grupper til mulighed for ekstra lån. Derudover bliver alle penge, som 
indsættes på gruppens konto i de første seks måneder, fulgt op af en bankrate, der er fire til 
en – herved bliver gruppens oprindelige indskud øget med 400%.

Foreløbig har ETW hjulpet 4.000 grupper med at modtage mikrolån til at udvide deres for-
retning, og mere end 60.000 familier har fået gavn af det. For at sikre at mikrolånene virker til 
fordel for gruppen, arbejder ETW kun sammen med banker, der styres af den indiske regerings 
Reserve Bank. Disse bankers mikrolånepolitik bliver kontrolleret af staten.

Økonomisk uafhængighed
Når erhvervsuddannelsen er gennemført, overgår gruppen til en mere autonom og indkomst-
skabende egen virksomhed. ETW hjælper grupperne til at finde et fælles center, hvor gruppen 
kan udføre arbejdet. Nogle grupper beslutter at anvende et af gruppemedlemmernes hjem 
som center. Mens ETW tilbyder uddannelse og råmaterialer tilskyndes grupperne til at tage 
hovedinitiativet til at starte virksomhederne og oppebære indkomsten derfra. Herefter mod-
tager gruppemedlemmerne den totale indkomst fra de produkter, der er blevet solgt. ETW 
modtager ikke nogen form for kompensation eller økonomisk tilbagebetaling for arbejdet med 
disse selvhjælpsgrupper.

ETWs selvhjælpsgrupper har i øjeblikket deres egne selvstændige virksomheder kørende inden 
for en lang række områder, blandt andet håndværk, bogføring, kvindelige hygiejneprodukter, 
brevpapir, bageri, skrædderi, kulinariske produkter og andre områder. 

ETW SØRGER I ØJEBLIKKET FOR 
ERHVERVSUDDANNELSE OG 
STARTKAPITAL TIL 100.000 KVINDER. 
FORSKNING HAR VIST AT DENNE 
TYPE STØTTE TIL KVINDER ER EN AF DE 
MEST EFFEKTIVE MÅDER AT NEDSÆTTE 
FATTIGDOMMEN PÅ I HELE SAMFUND 
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livs- og ulykkesforsikring  
for 100.000 kvinder og deres familier

Som del af Embracing the Worlds støtte til 
kvinder er hvert medlem af Amrita SREE 
selvhjælpsgrupperne – i marts 2011 mere 
end 100.000 kvinder – blevet optaget i 
en plan for en tilskudsberettiget indisk 
Livsforsikrings-sammenslutning. Planen 
vil sikre familiens fremtid, hvis den person, 
der har policen bliver syg eller dør. Som en 
del af aftalen får 15%, der har police, sko-
lestipendier til deres børn af Livsforsikrings-
sammenslutningen. ETW planlægger at 
rotere stipendierne årligt, så alle familier 
får gavn af dem.  

Uddannelse af 
100.000 social- og 
sundhedsassistenter
I de senere år har der i Indien været en 
markant stigning i antallet af ældre med 
handicap og sygdom, som ikke har nogen i 
hjemmet, der passer og plejer dem. For at 
imødekomme dette alarmerende problem 
og give kvinder et meningsfuldt og meget 

efterspurgt erhverv oprettede ETW i 2011 Amrita Santvanam. Det er et program, der hjælper 
til at træne 100.000 social - og sundhedshjælpere. Embracing the World sørger for seks 
måneders uddannelsesprogram gennem sit eget netværk af sundhedsinstitutioner. Ud over 
undervisning, kost og logi, vil hver deltager også modtage et stipendium. 1000 deltagere er 
allerede blevet optaget på programmet. 
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Byggeri af ikke kun 100.000 boliger til hjemløse, men 
også af hele samfund med rådhuse, veje, brønde, 

elektricitet, kloaksystemer og rent drikkevand

Mere end 1.600 familier er flyttet fra slumkvarterer og ind i nye lejligheder. 

Hus-
bygning



Hjem til de hjemløse: Amrita Kutiram
En ud af seks mennesker lever dagligt uden at have tilstrækkeligt husly. Som følge af dårlige 
husforhold, forurenet vand og utilstrækkelige sanitære forhold dør der dagligt 50.000 men-
nesker, og de fleste af dem er kvinder og børn. Problemet er især stort i udviklingslandene. 
Alene i Indien findes der mere end 2,3 millioner hjemløse – og disse tal inkluderer ikke de 170 
millioner, som opholder sig i slumkvartererne. 

Men hjemløs behøver ikke at være det samme som håbløs. I 1997 startede Embracing the 
World Amrita Kuteeram projektet, som har taget initiativ til byggeriet af 25.000 boliger til de 
hjemløse over hele Indien. I 1998 overrakte Atal Behari Vajpayee, Indiens daværende pre-
mierminister, den symbolske nøgle til modtagerne af de første 5.000 gratis hjem i Kerala. I 
2002 var det oprindelige mål på 25.000 hjem i hele Indien nået. Der bor i gennemsnit seks 
mennesker i hvert hus, som ETW har bygget, og det vil sige, at 150.000 mennesker er blevet 
flyttet fra gaden eller utilstrækkelige forhold hen i sikre og trygge forhold i deres eget hjem. 
Da projektet var blevet gennemført, opstillede Amma straks det næste mål, som var at bygge 
i alt 100.000 boliger til hjemløse i hele Indien. Der er nu blevet bygget mere end 45.000 hjem 
på mere end 75 forskellige steder alle vegne i Indien. 

Kolkata, Vestlige Bengal

Ghaziabad, Uttar Pradesh

DET BEHØVER IKKE AT VÆRE 
HÅBLØST AT VÆRE HJEMLØS: 

SIDEN 1998 HAR ETW BYGGET 
MERE END 45.000 BOLIGER TIL 
HJEMLØSE OG INDBYGGERE I 

SLUMKVARTERER OVER HELE INDIEN.
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Mangalore, Karnataka 

Jaipur, Rajasthan Satyamangalam, Tamil Nadu 

Hassan, Karnataka

Rameshwaram, Tamil Nadu Mysore, Karnataka
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Genopbygning af  
samfund
Statslige regeringer over hele Indien stiller jord til 
rådighed, som Embracing the World kan bygge 
på. Ammas munke og nonner superviserer opfø-
relsen af huse og etablering af veje, elektricitet, 
sikre kilder til rent drikkevand og installation af 
vandtanke. Husene har som regel to værelser, 
en veranda og et badeværelse.

Hvert sted bygger ETW et center, hvor indbyg-
gere i samfundet kan mødes og fejre festivaler 
og offentlige fridage. Fordi indbyggerne i ETW-
samfundene ikke længere behøver at betale 
husleje, har de nu flere penge til rådighed til at 
købe de daglige fornødenheder, som de tidligere 
ikke havde råd til. Lokale Mata Amritanandamayi 
Math - centre støtter ETW-samfundene i deres 
område ved at tilbyde uformel skoling og hjælpe 
de voksne til at komme i arbejde. ETW-samfun-
dene hjælper på denne måde mennesker til en 
helt ny start på livet. 

Ernakulam, Kerala

Bhopal, Madhya Pradesh

Lucknow, Uttar Pradesh 

Cuddapah, Andhra Pradesh 

Durgapur, Vestlige Bengal

embracing the world® | HUSBYGNING | 41 

EMBRACING THE WORLD-DANISH 2013



Jordskælvet, der ramte Gujarat i 2001, dræbte næsten 20.000 mennesker. Amma reagerede 
med det samme. AIMS-hospitalet udsendte et nødhjælpshold bestående af sundhedsperso-
nale, munke og nonner, som blev på stedet længe efter krisen og arbejdede utrætteligt for at 
genopbygge folks liv. ETW byggede tre landsbyer – i alt 1.200 jordskælvssikrede huse såvel 
som rådhus, en skole, adskillige templer og en moske. Ammas støtte havde gjort så stort indtryk 
på indbyggerne, at landsbyens ledere fire år senere rejste i tre dage for at komme til Kerala 
og hjælpe Amma med at genopbygge huse til de overlevende efter tsunamien. 

Huse til indbyggere i slumkvarterer
I 1999 bad regeringen i Hyderabad Amma om at opføre 20 lejlighedskomplekser og sikre boliger 
til 900 familier. Mange havde tidligere levet i slumkvarterer, hvor deres huse var blevet ramt 
af ildebrande, og de havde i årevis ventet på at få nye boliger, mens de levede i interimistiske 
hytter. Da Amma modtog regeringens anmodning, besøgte hun stedet og lovede, at hun ville 
hjælpe. De nye boliger stod klar i 2002.

I 2002 opførte ETW også nye huse til 700 mennesker, som havde boet i et slumkvarter, der 
var spredt over mere end 3000 kvadratmeter. Projektet blev gennemført i samarbejde med 
regeringen. ETW byggede 11 nye boligblokke med lejligheder i 5 etager. Under byggeriet boede 
familierne i tilstødende midlertidige huse, der også var opført af ETW. Ammas ashram i Pune 
sørger for gratis medicinske ydelser en gang om ugen i det nye boligkompleks. I dag fortsætter 
frivillige fra ETW med at støtte beboerne i Ajanta Nagar. Amrita Chetana - projektet er rettet 
mod at nedsætte raten af børn, som holder op med at gå i skole, ved at tilbyde skoleudstyr, 
gratis ekstraundervisning og fritidsaktiviteter for børnene, der tidligere boede i slumkvarteret 
og for de, der stadig bor der. 

Pune, Maharashtra Hyderabad, Andhra Pradesh

En ny landsby til overlevende efter jordskælvet i Bhuj, Gujarat
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rent drikkevand
Amrita Watoto Boma 
Nairobi, Kenya
Den nye udboring til drikkevand i Amrita Watoto 
Boma børnehjemmet i Nairobi, Kenya vil sikre 
den daglige forsyning af rent drikkevand til 
indbyggerne i den nærliggende Jam City slum-
bebyggelse og til medlemmerne af et masai-
stammesamfund. Indtil nu har disse mennesker 
været tvunget til at gå langt og betale for at få rent 
vand. Virkeligheden har derfor været, at de fleste 
mennesker brugte vandet i en nærliggende flod 
til at drikke og lave mad. 80% af sygdommene 
i dette samfund er forårsaget af indtagelsen af 
urent vand. 

Kollam, Kerala
I maj 2007 gav ETW 85.000 USD til at spon-
sorere rent drikkevand til 7.100 familier, som 
levede under fattigdomsgrænsen i Chavara og 
Panmana Panchayats, Kollam distriktet, Kerala. 
Vandet blev hentet og renset fra Shastankotta-
vandområderne.

Center for 
Erhvervsuddannelse til 
indbyggere i slumkvarter
Amrita Watoto Boma 
Nairobi, Kenya
Amrita Center for Erhvervsuddannelse, der er 
udstyret med 35 computere, blev opført for at 
støtte indbyggerne i det nærliggende slumkvarter 
Jam City. På det første kursus, der blev afholdt 
på centret, modtog 50 unge voksne, som var 
blevet tvunget til at gå ud af skolen i en ung 
alder, en grundlæggende undervisning i at bruge 
computere. Ud over selve uddannelsen fortæller 
deltagerne, at centret er blevet som et andet 
hjem for dem. 

Indbyggere i Jam City benytter den nye vandhane

Athifloden uden for Nairobi, Kenya: Indtil 
nu har vandet fra denne flod været den 

primære kilde til drikkevand i området

Elever på et center for erhvervsuddannelse
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RAJASTHAN Sanghaneer, Jaipur
UTTAR PRADESH Telibagh (Lucknow-New Brindavan Yojana Dt.); Koraon (Mirzapur Dt.); 

Pratap Nagar (Ghaziabad Dt.)
Piplani, near SOS Village (Bhopal Dt.)

MADHYA PRADESH Dagara, Mokhana & Modsar (Bhuj, Kutch Dt.)
GUJARAT Ajanta Nagar (PCMC, Pune Dt.)

MAHARASHTRA Puljour Amaravathi & Bidhan Nagar (Durgapur Dt.) Panihatti (Kolkata Dt.)
WEST BENGAL Gudimalkapur (Medipatnam, Hyderabad Dt.)

Filim Nagar (Jubilee Hills, Hyderabad Dt.)
ANDHRA PRADESH Amrita Nagar (Pradhatur, Cuddapah Dt.)

Baleshwar, Bhubaneshwar
near Deepak Cables, Pondicherry Taluk

ORISSA Hirisave (C.R. Pattana, Hassan Dt.); Mulki (Mangalore Dt.); Hosahalli 
(Mandya Dt.); Madhuvanahalli (K.R. Taluk, Mysore Dt.); Gandhi Nagar 
(Mysore Dt.); Gokulam (Mysore Dt.)

PONDICHERRY near Deepal Cables, Pondicherry Taluk
 KARNATAKA Hirisave (C.R. Pattana, Hassan Dt.); Mulki (Mangalore Dt.);

Hosahalli (Mandya Dt.); Madhuvanahalli (K.R. Taluk, Mysore Dt.);
Gandhi Nagar (Mysore Dt.); Gokulam (Mysore Dt.)

TAMIL NADU Amritapuram (Rameshwaram, Ramanathapuram Dt.) Panagudi 
(Rosmiyapuram, Valliyoor, Tirunelveli Dt.) Amirpalayam (Sattur, 
Virdunagar Dt.)
Scavanchers Colony (Sivakasi, Virdunagar Dt.) Aruppukkottai 
(Virdunagar Dt.)
Kollencode, Kaliyakavila, Marthandam, Kuzhitturai, Kulachel & 
Kanyakumari (alle i Kanyakumari Dt.)
Ettimadai, Nallampalayam & Madukkarai (alle i Coimbatore Dt.), 
Arikkambedu & Vellanur, Ambathur, Avadi, & Maduravoyal (alle i 
Tiruvallur Dt.)
Karikattukupam, Ernavur & Kovalam (alle i Chennai) Ramabelur, 
Pinjumedu, Satyamangalam, (alle i Erode Dt.) Kumbakonam

KErAlA Tusindvis af boliger spredt udover distrikterne Alappuzha, Ernakulam, 
Idukki, Kannur, Kasargode, Kollam, Kottayam, KozhikodeMalappuram, 
Palakkad, Pathanamthitta, Trissur, Trivandrum og Wayanad. Landsby 
kolonier i byer omkring Trivandrum (Airport Colony) og Kochi 
(Ambulangal)

KERALA

TAMIL NADU 
PONDICHERRY 

ANDAMAN ISLAND
 SRI LANKA

Kerala: Landsbyer og individuelle boliger i distrikterne Ernakulam, 
Alappuzha og Kollam
Landsbyer i Cuddalore, Kanyakumari og Nagappatinam distrikterne.
Kairakal
Bamboo Flat og Austinabad, South Andaman 
Thekkawatta (Kalutara Distriktet, Vestlig Provins) Periyanilavanai
(Ampara Distriktet, Østlig Provins)
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livsvarige pensioner til mere end 55.000 enker og 
ofre for fattigdom og handicap i Indien.

Plejehjem til ældre
Sponsorerede bryllupper for ubemidlede par

International ungdomsbevægelse orienteret mod samfundstjeneste
Gratis meditationsundervisning til soldater, indsatte 

i fængsler og alle andre indbyggere. 

Hjælp i 
samfundet
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Plejehjem for ældre
De ældre kommer på Ammas plejehjem for at 
få hjælp eller for at tilbringe deres sidste år i et 
stilfærdigt spirituelt miljø. Plejehjemmene har 
en familiær stemning, og indbyggerne deltager 
regelmæssigt i hjemmets aktiviteter. 

Plejehjemmene befinder sig i Sivakasi, Tamil 
Nadu; Kottayam, Kerala (drives af AIMS hospita-
let), Bangalore og Karwar, Karnataka. Plejehjem-
mene har rum til bøn og samling, hvor beboerne 
kan deltage i religiøse, sociale og kulturelle akti-
viteter. Naboer og venner deltager også. 

Hospitalsbesøg og 
hjemmebesøg
Frivillige fra Embracing the World i hele verden 
besøger hospitaler, plejehjem og aflægger hjem-
mebesøg hos ældre og syge. Frivillige skriver 
også støttende breve til dem, der kæmper med 
alvorlig sygdom. 
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Sponsorerede bryllupper for ubemidlede par
I Indien er ægteskabet essentielt for at skabe stabilitet i hele familien. I årtier har Amma spon-
soreret bryllupper for ubemidlede par. Hvert år plejer hun under fejringen af sin fødselsdag at 
gennemføre bryllupper. I 2012 blev der afholdt gratis bryllupper for 59 par, som ikke ville have 
haft råd til et traditionelt bryllup. Embracing the World sørger for alle de ting, som er nødvendige 
ved en traditionel ceremoni, såsom brudens sari, nyt tøj til brudgommen, guldsmykker og en 
fest for alle bryllupsgæsterne. Efter tsunamien i Det Indiske Ocean i 2004 har Amma afholdt 
gratis bryllupper for hundredvis af fattige par, som blev ramt af katastrofen. 

Fangers velfærd
I Nordamerika står Embracing the World for en indsats, som kaldes ”Circle of Love Inside”, 
hvor frivillige skriver breve til håb og trøst for de indsatte fanger i amerikanske fængsler. Bøger 
om Ammas lære bliver sendt gratis til de indsatte og til fængslernes biblioteker. Indsatsen 
fungerer i øjeblikket i 18 stater. På efterspørgsel lærer fangerne at bruge Ammas enkle Ma-
Om meditation via email. ETW-frivillige giver undervisning i Ammas IAM – Integreret Amrita 
Meditationsteknik - til unge og voksne i kriminal-institutioner.

Kvindehostel
trissur, Kerala
Dette hostel ejes og drives af ETW for at sikre et fred-
fyldt sted at overnatte for 100 kvinder, der arbejder 
i private og offentlige institutioner, og for kvindelige 
studerende og tilrejsende. 
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Youth in Action (Unge tager handling)
AYUDH (www.ayudh.org) er en ungdomsbevægelse, som inspirerer unge mennesker til at 
integrere universelle værdier i deres daglige liv. Ved at begynde med sig selv, ønsker AYUDH-
medlemmerne at skabe en fremtid med håb, fred og socialt engagement, hvor man samtidig 
har opmærksomhed på spirituelle principper. AYUDH står for Amrita Yuva Dharmadhara, som 
kommer fra sanskrit og betyder: ”Unge trænger ind i cirklen af dharma (retskaffenhed).” På 
sanskrit betyder ayudh også fred. 

Siden bevægelsen startede i 1985, har AYUDH taget initiativ til ungdomsprojekter i Indien, 
Afrika, Europa, USA, Australien og Japan. Det indbefatter blandt andet samfundstjeneste som 
at passe på ældre, hjemløse og handicappede og hjælpe unge mennesker i slumkvarterer til 
at forandre miljøet. 

AYUDH organiserer også velgørenhedskoncerter og miljøaktiviteter. Årlige retræter i Europa, 
Amerika og Australien giver de unge unikke muligheder for at opleve interkulturel udveksling 
og møde andre unge. Gennem foredrag, samtaler, spirituel praksis og kreative workshops 
udforsker, udvikler og udtrykker de unge deres personlige potentialer og bliver aktive medlem-
mer af samfundet. I Europa modtager mange af AYUDHs projekter og ungdomslejre støtte fra 
Youth in Action-programmet, der støttes af Europakommissionen for Uddannelse og Kultur. I 
Indien har AYUDH været bredt involveret i ABC-indsatsen for at skabe rene offentlige områder, 
sprede opmærksomhed om offentlig sundhed og naturbeskyttelse. 

I Mumbai afholder AYUDH ugentlig klasseundervisning for børn fra slumkvarterer. Hver søn-
dag modtager omkring 80 børn gratis mad, der serveres af frivillige unge. AYUDH-frivillige fra 
Mumbai afholder også regelmæssigt kurser om økologisk landbrug. I Delhi omdeler AYUDH-
medlemmer gratis tæpper og tøj til de fattige, og de har plantet mere end 300 træer i Amrita 
Farmhouse i nærheden af Ammas ashram i New Delhi. 

”GrowIn’ – Et frø ad gangen” (www.ayudh.org/growin9 ) er et internationalt miljøinitiativ, som 
er iværksat af AYUDH for at opmuntre unge til selv at dyrke deres egen mad. 

Kenyanske medlemmer og lokale teenagere arbejder 
sammen om at gøre rent i et slumkvarter i Nairobi

Amerikanske medlemmer laver frivilligt 
arbejde i et suppekøkken
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Meditation til alle
IAM- Integreret Amrita Meditationsteknik®

IAM- Integreret Amrita Meditationsteknik er en kraft-
fuld meditationsteknik, som er sammensat af Amma 
for at hjælpe mennesker til at finde tilfredshed i livet. 
Teknikken forfiner ens sind – ved at bringe afslapning, 
koncentration, bedre opmærksomhed og en mere 
vidtrækkende oplevelse af sig selv. 

En femårig undersøgelse, der blev publiceret i det 
internationale tidsskrift Evidence-based Comple-
mentary and Alternative Medicine, viste, at udøvere 
af IAM-teknikken fik nedsat mængde af stresshormo-
nerne adrenalin og kortisol og desuden oplevede de 
styrket immunforsvar. Embracing the World-frivillige 
underviser gratis i teknikken over hele verden, og 
teknikken tilbydes ikke kun til enkeltpersoner, men 
også i virksomheder og på universiteter. Både i USA 
og Italien er IAM-teknikken blevet tilbudt til fanger i 
offentlige fængsler. 

I øjeblikket har ETW påtaget sig den store opgave 
at undervise Indiens 1,3 millioner paramilitære per-
sonale. ETW har ikke ønsket at få nogen betaling 
for dette arbejde med soldaterne. Der er afholdt 
undervisning af grænsesikkerhedstropperne (nær 
Pakistan, Afghanistan, Tibet, Kina, Nepal, Bhutan, 
Bhangladesh og Myanmar), i Den Centrale Indu-
strielle Sikkerhedsstyrke Sashastra Seema Bal, i de 
centrale reservepolitistyrker og i det indotibetanske 
grænsepoliti. Der har også været undervisning for 
soldater i den indiske hær og flåde. 

Indiske paramilitære soldater praktiserer IAM-
meditation, Vellore Distriktet, Tamil Nadu

IAM-meditationskursus i USA

Studerende ved Amrita Universitetet 
praktiserer IAM-meditation

AMMA SIGER, AT SPIRITUEL VIDEN 
ER MENNESKEHEDENS MEDFØDTE 

RETTIGHED, OG AT MODTAGE BETALING 
FOR MEDITATIONSUNDERVISNING 

ER LIGESOM AT BEDE BABYEN OM AT 
BETALE FOR MODERMÆLKEN. DERFOR 

ER UNDERVISNINGEN I AMMAS 
MEDITATIONSTEKNIK ALTID GRATIS. 
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Pensioner for livet
Siden 1998 har Embracing the World udbetalt 
pensioner til 50.000 enker og andre fattige. I 
2006 blev projektet udvidet til at støtte fysisk- og 
psykisk handicappede og støtter nu i alt 55.000. 
I alt vil ETW sørge for månedlige pensioner til 
100.000 fattige mænd, kvinder og børn, der 
kæmper for deres overlevelse. At få konstateret 
et handiap eller at miste et familiemedlem kan 
henføre mennesker i udviklingslandene til et liv 
i modgang. Pensionerne har ingen udløbsdato, 
men er for hele livet.

Frøuddeling
I 2006 lancerede ETW et gårddrevet økologisk 
grøntsags-dyrkningsprojekt, der skulle tilskynde 
mennesker fra hele Kollam-distriktet til at dyrke 
deres egne grøntsager. Frø blev uddelt til 5.000 
familier.

Amma velsigner frø, der skal fordeles til fattige familierFordeling af pensioner, der udbetales hver måned
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Paripally, Kerala: Børnehjem for 500 børn, hvor børnene 
regelmæssigt vinder priser inden for musik, sport og dans, og 

hvor mere end en ud af tre får en universitetsuddannelse. 

Nairobi: Børnehjem for børn fra fattige samfund i hele Kenya

Børnehjem
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Amrita Niketan  
børnehjemmet
Paripally, Kerala
I 1989 overtog Amma et børnehjem og en 
skole, hvis ejere var gået konkurs. Bør-
nene befandt sig i en ekstremt forsømt og 
underernæret tilstand, og bygningerne var 
faldefærdige. Embracing the World gik straks 
i gang med at sørge for børnene. Man gen-
opbyggede børnehjemmet og genetablerede 
skolen.

I dag bor der 500 børn i Amrita Niketan. 
Halvdelen af dem kommer fra fattige stam-
mesamfund. Med den nærende mad og den 
kærlige omsorg og opmuntring, de modtager 
fra Amrita Niketans dedikerede personale, 
har børnene fået tro på sig selv og styrke til 
at bevæge sig frem i livet. 

Børn fra Amrita Niketan-børnehjemmet sammen med Amma i Amritapuri

Børn fra børnehjemmet optræder med panchavadyam

På Amrita Niketan opfordres piger til at 
deltage i kunstformer, som traditionelt 

har været reserveret til drenge. 
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Den daglige samling på børnehjemmet

VI ER STOLTE AF VORES BØRN: 
AMRITA NIKETANS BØRN VINDER 

KONSTANT PRISER I SANSKRIT, 
MUSIK, SPORT OG DANS – OG 
FLERE END EN UD AF TRE BØRN 
FORTSÆTTER PÅ UNIVERSITETET

I ferierne besøger mange af børnene Ammas ashram. De har udviklet en dyb forbindelse med 
Amma og fortæller, at de føler, hun er deres egen mor.

Børnene udmærker sig inden for musik, sport og dans. De er velkendte for deres talentfulde 
panchavadyam, Keralas traditionelle tempelmusik. Selvom det generelt er drenge, som mod-
tager undervisning i denne kunstform, opfordres pigerne også til at lære den. Børnene øver 
også traditionelle dansestykker som koodiyattom, poorakkali og kolkali, og de lærer at spille 
på instrumenter som veena og tabla. I statslige og lokale konkurrencer vinder børnene ofte 
førstepræmier.

Børnene går på Amrita Sanskrit Skolen, som ledes af Ammas Ashram og befinder sig tæt på 
børnehjemmet. Mere end 35 % af børnene fortsætter med højere uddannelser, som alle er 
fuldt sponsorerede af ETW.
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Amrita Watoto Boma 
børnehjem for forældreløse og udsatte børn

Under Ammas besøg i Nairobi i april 2009 indviede 
hun officielt Amrita Watoto Boma, et børnehjem, 
som skal huse 108 børn. Der var knapt gravet ud 
til fundamentet, og børnehjemmet ville officielt 
først åbne dørene i 2011. Men som tegn på sit 
engagement i de kenyanske børn, mødte Amma 
personligt 54 af de trængende børn og gav hver 
af dem et nyt sæt tøj, udstyr til deres skolegang 
og et skolestipendiat. 

Amrita Watoto Boma, som er spredt over 44.000 
kvadratmeter ved bredden af Athifloden, giver 

børnene husly, mad, uddannelse og sundhedsydelser i et kærligt miljø, som ledes af ETW-
frivillige. Stedet har sovesale, klasseværelser, en legeplads, sportsbaner og en sundhedsklinik. 
Børnene er enten forældreløse eller fra sårbare familier, der lever under fattigdomsgrænsen, 
hvor forældrene har svært ved at forsørge dem. Børnene kommer fra hele Kenya og er blevet 
identificeret med hjælp fra den kenyanske regerings børneofficerer, social- og sundhedsper-
sonale, ledere af landsbyer i slumkvarterer og lokale præster. 

Ved sit besøg i Kenya gav Amma børnene et sæt nyt tøj og skoleudstyr

Et kenyansk barn, som netop har modtaget 
skoleuniform og udstyr fra Amma
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Børn i Amrita Watoto Boma Et billede af bygninger og udendørs 
fællesområde i Amrita Watoto Boma

I april 2011 under Ammas besøg i Nairobi åbnede 
Kenyas vicepræsident, hans højhed Kalonzo 
Musyoka Amrita Watoto-børnehjemmet, som blev 
opført af Embracing the Worlds repræsentant i 
Kenya, Mata Amritanandamayi Math Charitable 
Trust – Kenya. Amrita Watoto Boma er formelt 
registeret som børnehjem i den kenyanske stat. 
Som en begyndelse huser børnehjemmet 50 
børn. 
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Forbedring af offentlig sundhed og genetablering 
af Indiens naturlige skønhed

rengøring af offentlige områder, opførelse af offentlige toiletter
Oplysning om den rette måde at skille sig af med affald

Mere end 1000 rengøringsindsatser er allerede gennemført
Personlige lommetørklæder til mere end en million skolebørn

Folke-
sundhed 



Amala Bharatam Kampagnen 
rent Indien, Smukt Indien
Amrita Bharatam-Kampagnen (ABC) er et program, der er rettet 
mod at forbedre Indiens offentlige sundhed og gendanne Indiens 
fysiske skønhed. Med denne kampagne opfordrer Amma alle 
indbyggere i Indien til at igangsætte nye praktiske initiativer, der 
sikrer, at Indiens offentlige områder bliver rene, at sundheden 
fremmes gennem hygiejne, at affald bliver sorteret, genbrugt og 
smidt korrekt ud. Kampagnen er også rettet mod at få befolk-
ningen til at blive mere opmærksomme på ikke at smide affald, 
spytte og urinere offentligt, men generelt holde miljøet rent. 
Informationskampagnen gennemføres på alle sprog og i alle 
Indiens stater, og budskabet er allerede nået frem til mere end 
en million mennesker over hele landet. 

Gennem ABC samler frivillige affald i offentlige områder, og 
de opfører offentlige toiletter og underviser i skolerne om den 
rette måde at smide affald ud. I Kerala, hvor kampagnen først 
blev sat i værk, har der været rengøringsindsatser i alle større 
og mellemstore byer. Kampagnen har spredt sig til resten af 
Indien. I New Delhi har adskillige højt rangerede fra regeringen 
deltaget personligt i rengøringsindsatserne, herunder New Delhis 
statsminister, Mrs. Sheila Dixit, den overordnede sekretær for 
premierministeren og landbrugsministeren. 

ETW omdeler også lommetørklæder til mere end en million 
skolebørn og lærer dem, hvordan de skal bruge dem i stedet 
for at spytte på jorden. 

LEDER AF DET 
INTERNATIONALE 
PANEL FOR 
KLIMAFORANDRING, 
DR. RAJENDRA 
PACHAURI DELTAGER I 
AMMAS KAMPAGNE 
FOR UDDELING AF 
LOMMETØRKLÆDER 
TIL EN MILLION 
SKOLEBØRN
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National indsats for Offentlig Sundhed  
Miljøfremmende kampagne
Mere end 1000 rengøringsindsatser er gennemført. Den fjerde søndag i hver måned er blevet 
udnævnt som Ren Søndag med afholdelse af rengøringsindsatser på denne dag. Målet er, 
at kampagnen skal sprede sig til hele Indien, hvor Amma opfordrer indbyggere til at danne 
mindre grupper, der hver påtager sig ansvaret for en strækning på 2 km. Hun har sagt: ”En 
hel kæde af sådanne grupper kan virkelig skabe en kolossal forandring. Disse grupper skal 
sikre, at deres områder har skraldespande og skilte, der opfordrer til ikke at smide affald og 
spytte på vejen. Affald skal regelmæssigt samles op og skaffes af vejen på den rigtige måde.”

Amma har også udtalt, at Mata Amritanandamayi Math er klar til at påtage sig ansvaret for at 
bygge toiletter og opsætte affaldsspande i statslige skoler og langs vejene over hele Indien, 
hvis de lokale og statslige regeringer vil støtte op om initiativet og samarbejde. 

Amma opfordrer også alle indbyggere i Indien til at anerkende, at jorden er menneskehedens 
moder, og at renlighed er gudfrygtighed. Hun opfordrer alle til at aflægge et løfte om at arbejde 
dedikeret for at sikre et rent omgivende miljø og hygiejne. Indtil videre har over en million 
mennesker i Indien aflagt dette løfte. 

Amala Bharatam-Kampagnen har potentiale til at 
få meget stærk indflydelse på de mål, der sættes 
for Indiens folkesundhed. Mangel på ordentlige 
sanitære forhold er den hyppigste årsag til infek-
tioner i verden. 
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Uddannelse 
til alle 

100.000 skolestipendier til børn fra landbrugssamfund, 
der er meget hårdt ramt af fattigdom

Særlige skoler for børn med hørehandicap og mentalt handicappede

Priser for læse- og skrivefærdigheder og erhvervsundervisning 
til Indiens indfødte stammebefolkning 
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Amrita-skolen for tale- 
og hørehæmmede
trissur, Kerala
ASHIS er en af de få skoler i Kerala, som med 
videnskabelige metoder underviser hørehandi-
cappede børn i at tale. Mere end 120 børn går på 
skolen, som også giver piger og drenge mulighed 
for at overnatte. Eleverne anstrenger sig for at 
overvinde de begrænsninger, som tale- og høre-
handicap medfører. 100 % af børnene består de 
afsluttende eksamener i Secondary School (sv. 
til folkeskole) og klarer sig godt, når de skal finde 
arbejde. De opfordres også til at udvikle sig gen-
nem dans, kunst og håndværk. 

Indsats for 
stammebefolkningen
Attappadi, Kerala
Idukki, Kerala
I Attapadis landdistrikter arbejder ETW med at 
støtte stammebefolkningen i at opføre uformelle 
skoler. Tre skoler er allerede blevet bygget. I 
Idukki har ETW iværksat en række centre for 
undervisning efter skoletid, som kan komplemen-
tere den almindelige undervisning af stammebør-
nene. Børnene kan ikke få støtte fra forældrene, 
som er analfabeter, og derfor er frafaldsraten høj 
efter 3. klassetrin. På ETWs centre får de den 
faglige støtte, der er brug for, så de kan fastholde 
skolegangen. 

Hørehandicappede elever optræder 
med en danseforestilling

Amrita-skolen for tale- og hørehæmmede

Lektiehjælp efter skoletid til børn fra stammesamfund 

ASHIS-elever lærer at tale
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100.000 skolestipendier til børn 
af kriseramte landmænd
I de senere år har selvmord spredt sig som en epidemi blandt 
indiske landmænd, der er forgældede og ramt af år med dårlige 

afgrøder. Ifølge eksperter har mere end 200.000 landmænd begået selvmord i Indien siden 
1997. Det sker ofte, at hele familien begår selvmord sammen, fordi de ikke længere kan se 
noget håb for sig selv eller de fremtidige generationer. 

I 2007 sendte Sri Vllasrao Deshmukh, den daværende statsminister i Maharashtra, som 
var værst ramt af selvmordsepidemien, en anmodning til Amma om at finde en løsning på 
problemet. Amma satte ind med Vidyamritam-projektet, som tilbyder skolestipendier til bør-
nene i de ramte samfund. Fire år senere sagde Deshmukh: ”Amma har skabt nyt håb blandt 
landmændene”.

Ved at give skolestipendier til 100.000 børn fra landbrugsfamilier, der lever under fattigdoms-
grænsen, sigter Embracing the World efter at skabe et stærkere økonomisk fundament, 
som familierne kan basere deres liv på. Gennem dette program, kaldet Vidyamritam, sørger 
ETW allerede for skolestipendier til 40.000 elever fra staterne Maharashtra, Andra Pradesh, 
Karnataka og Kerala. Mange af modtagerne er børn, som har mistet en eller begge forældre 
ved selvmord. Børnene (i alderen 10-15 år) modtager en månedlig udbetaling, indtil de har 
færdiggjort en uddannelse, der svarer til deres faglige evner. Vidyamritam er et af ETWs 
permanente humanitære programmer, hvor nye elever overtager tidligere elevers stipendier. 

Som tilføjelse til projektet arrangerer ETW lejre og seminarer for modtagere af Vidyamritam 
for at hjælpe dem til at genopbygge værdier og selvtillid. En af disse lejre for børn – for 10.000 
modtagere af Vidyamritam – blev afholdt i Embracing the Worlds hovedkvarter i Amritapuri, 
Kerala i september 2009. Der bliver også afholdt symposier om naturbeskyttelse. Desuden 
skaffer ETW alternative muligheder for arbejde for landbrugsfamilier ved AIMS hospitalet i 
Cochin. I 2009 blev skolestipendie-programmet udvidet til at omfatte AIDS-ramte børn. 
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Amrita Sanscrit Higher Secondary School
Kollam, Kerala 
Amrita Sanskrit Higher Secondary School har 4.000 elever og er den største skole i Kerala, 
hvor eleverne bliver undervist i sanskrit, det traditionelle sprog bag Indiens kultur. Via satel-
litlink til Amrita Universitetet fungerer skolen som et e-lærings resursecenter. Skolen udbyder 
timer i videokonference med undervisere fra universitetet. Dette tilbud er også tilgængeligt 
efter skoletid og om søndagen, hvor det kan benyttes af eleverne, lærerne og offentligheden. 

Børnene fra ETWs børnehjem i Paripally går også på skolen, som sikrer de forældreløse børn 
en undervisning af høj kvalitet. Mere end en ud af tre af de forældreløse børn fortsætter deres 
uddannelse på universitet.

Amrita Sanskrit Higher Secondary School, Kollam, Kerala Skoleklasse af Attappadi stamme børn, Kerala.

Skole for børn med anderledes evner 
Kozhikode, Kerala 
I december 2009 etablerede ETW et nyt institut for børn med anderledes evner, Amrita Institut 
for Differently Abled (AIDA). Det har dedikeret sig til at arbejde for velfærd blandt børn med 
anderledes evner, heriblandt børn med Downs syndrom, epilepsi, autisme og handicap forbun-
det med udvikling af intelligens. 23 børn går i daginstitutionen, som sikrer børnene en ordentlig 
udviklingsterapi, der hjælper dem med at opbygge færdigheder til at klare dagligdagen, tidlig 
social integration og skolegang. Ud fra den enkeltes mentale og fysiske evner tilbydes der 
personligt tilpasset terapi. Det hjælper børnene til at opbygge grundlæggende færdigheder 
og evner, som gør det muligt for dem at fungere så uafhængigt som muligt i deres daglige liv. 
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Prisvindende voksenundervisning
Idukki, Kerala
Sivakasi, tamil Nadu 
For bedst at møde de unikke udfordringer i at give voksenundervisning til Sydindiens indfødte 
befolkning i fjerntliggende områder uden basal infrastruktur har MAM, Embracing the Worlds 
Indiskbaserede NGO, indgået partnerskab med den indiske stat under voksenuddannelses-
programmet (JSS). Via JSS giver staten tilskud til NGOer i hele Indien, som arbejder inden 
for voksenuddannelse. JSS bliver finansieret med statsstøtte, som anbefales af UNESCO i 
samarbejde med den Nationale Indsats for Læseundervisning. I 2008 vandt Embracing the 
Worlds projekt i Sivakasi, Tamil Nadu UNESCO/NLMs nationale pris for at være den mest 
effektive og velorganiserede administrator af JSS støtten. 

Med støtten fra JSS administrerer ETW læseundervisning og erhvervsrettet undervisning, 
som støtter nogle af de fattigste stammesamfund i Idukki, Kerala og Sivakasi, Tamil Nadu. 
ETW udbyder mere end 100 kurser inden for områder, der spænder fra at lave stearinlys 
til computervidenskab. De studerende, som har gennemført kurserne, får også hjælp til at 
lære at pakke, markedsføre og distribuere deres produkter gennem passende kanaler. ETW 
opfordrer også deltagerne til at ”betale det videre” og gøre frivilligt arbejde for deres samfund. 
For eksempel plejer deltagere i ETWs program for fremstilling af skoleuniformer at donere 
den første uniform til et barn, der ikke har råd til selv at købe en. Deltagerne fortsætter også 
indsatsen ved at lære naboer, venner og familie at læse og skrive. Desuden melder deltagerne 
sig frivilligt til ETWs indsats for at forebygge selvmord. Efter at de har gennemført undervis-
ningen med støtte fra ETW–frivillige, går rådgiverne fra dør til dør i deres egne landsbyer for 
at anspore til at standse det stigende antal selvmord og nedsætte antallet af stofmisbrugere. 
Hvert år samarbejder personale og elever om at sørge for 1000 pakker med tørre madvarer 
til ældre, hjemløse og forsømte. 

Læseundervisning i Idukku stammedistriktet
Efter uddannelse i at producere pappadam, 

startede disse stammekvinder egen virksomhed
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UDDANNELSE TIL ALLE HAR VIST SIG AT 
VÆRE EN AF DE MEST EFFEKTIVE VEJE TIL 
AT UDRYDDE RODFÆSTET FATTIGDOM, OG 
PÅ DET INDIVIDUELLE NIVEAU HAR DET VIST 
SIG AT VÆRE DEN MEST BÆREDYGTIGE VEJ 
TIL AT KOMME UD AF FATTIGDOMMENS 
GREB. FRA DE FYSISK UDFORDREDE TIL 
DE VOSKNE, DER ALDRIG BLEV FÆRDIGE 
MED SKOLEN, TIL BØRN SOM IKKE HAR 
RÅD TIL SKOLEUDSTYR – ETW ARBEJDER 
FOR AT SIKRE, AT ALLE, SOM ØNSKER AT 
GÅ I SKOLE, FÅR MULIGHED FOR DET

Industrielt uddannelsescenter
Karunagappally, Kerala 
Embracing the Worlds industrielle uddannelsescenter (ITC) blev grundlagt i 1989 og tilbyder 
uddannelse til 500 teenagere inden for 11 brancher. Institutionen stræber efter at opbygge 
teenagernes selvtillid og give dem en oplevelse af, at de kan være selvforsørgende og arbejde 
inden for deres branche på en lang række arbejdspladser eller som selvstændige erhvervsdri-
vende. Centret har en gennemførselsrate på over 80 % og er velanset blandt arbejdsgivere. I 
2001 og 2005 opnåede skolens elever førstepladser i All-India Trade Test inden for to brancher. 

Efter tsunamien i Det Indiske Ocean åbnede ITC sine døre og tilbød gratis ly til hundredvis af 
lokale unge for at hjælpe dem til at genopbygge deres liv efter katastrofen. 
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Amrita Silpa Kalakshetra  
Skolen for traditionel Kunst
I juni 2009 startede Amrita Universitetet et institut, som er 
dedikeret til at genoplive det traditionelle træskærerhånd-
værk, som del af en større mission, der er rettet mod at 
bevare Indiens kulturarv. Instituttet skal tjene som en model 
for lignende skoler, som hver skal rettes mod at bevare 
udvalgte traditionelle indiske håndarbejder ved at uddanne 
talentfulde kunstnere. 

Instituttets kurser er specielt rettet mod at møde nogle af de 
udfordringer, som kunsthåndværkerfagene har stået over for 
i de senere år. For at højne kvalitet og standard og samtidig 
øge produktionsevnen, indfører kurserne moderne maskin-
baserede formgivende færdigheder. De studerende får også 
undervisning i at forhandle og i at samarbejde effektivt med 
institutioner i den finansielle sektor. Det er skolens mål at 
uddanne 1000 elever i løbet af de næste fem år og sørge 

for at udvælge de elever, som har naturlige evner inden for kunsthåndværket. Der udbydes 
kurser over såvel 30 dage som 6 måneder. Hver elev modtager et månedligt stipendium til at 
dække leveomkostningerne i studietiden. Skolen samarbejder også med nogle af Embracing 
the Worlds selvhjælpsgrupper for kvinder. 

Gratis online undervisning 
for universitetsstuderende i hele landet
Amrita Universitetets Amrita E-learning Research Lab (AERL) er pionerer inden for et initiativ 
til online uddannelse – Gratis Online Undervisningsprogram for alle universitetsstuderende. 
Onlineprogrammet bliver udviklet med støtte fra den indiske stat, ministeriet for udvikling af 
menneskelige resursers Nationale Mission for Uddannelse gennem Informations – og kom-
munikationsteknologi (NME-ICT).

 En begyndende oversigt over markedet viste, at de studerende er meget interesserede i 
læring, der giver dem nye karrieremuligheder inden for deres respektive områder og som 
udvikler deres bløde professionelle færdigheder i spørgeteknik, engelsk m.m.. Derfor besluttede 
AERL som en begyndelse at gennemføre gratis undervisning i karriereudvikling (mere end 
32 livesessioner er indtil videre gennemført). Efterfølgende vil der blive tilføjet andre emner. 
Undervisningen bliver fremvist gennem Amrita Universitetets prisbelønnede e-læringsplatform 
A-VIEW (Amrita Virtual Interactive E-learning World).

For mere information besøg venligst: http://onlinegurkul.in/index.html
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FOr A BEttEr WOrlD
Verdens første trådløse sensornetværkssystem til at opfange jordskred

Virtual reality systemer, som kan bringe erhvervsuddannelse til fjerne områder
Satellit-medieret telemedicinsk netværk

Nye gennembrud indenfor nanoteknologi
State-of-the-art, omkostningsbesparende og 
automatiserede biomedicinske anordninger

Virtuelle laboratorier, distancelæring og banebrydende 
teknologi indenfor uddannelse

Forskning 
for en bed-
re verden



trådløs teknologi til humanitær nødhjælp
Amrita Center for trådløse netværk og anordninger (AmritaWNA) er et banebrydende forsk-
ningscenter, der fokuserer på det nyopdukkede felt inden for trådløse netværk, trådløse 
sensornetværk (WSN), trådløs kommunikation, 3G, 4G og LTE teknologier. AmritaWNA 
udvikler videnskabelige og teknologiske anordninger, som anvendes til humanitært brug, 
med stor gevinst. AmritaWNA integrerer tværfaglige forskningsområder som computerviden-
skab, elektronik og kommunikation, elektronikingeniørstudier, mekaniske ingeniørstudier, 
informationsteknologi, geologi, hydrologi og miljømæssige ingeniørstudier for at opnå en lang 
række mål: - At udvikle omkostningsbesparende systemer til at håndtere katastrofer.- At give 
bedre sundhedsydelser til befolkninger i landdistrikter. - At igangsætte brugen af intelligente 
systemer til at distribuere energi. - At udbrede løsninger til monitorering af miljøet. - At skabe 
omkostningsbesparende cyberfysiske systemer til overvågning og sikkerhed. - At udbrede 
forbedrede uddannelsesteknologier til de fattige.

I 2009 anvendte Embracing the World-forskere ved Amrita Universitetet verdens første trådløse 
sensor netværk, som kan opfange, hvornår der er risiko for jordskred i Munnar, Kerala. I dette 
område, sker der ofte fatale jordskred. Systemet benytter sig af trådløs sensorteknologi, som 
på forhånd kan opdage, hvornår der er risiko for jordskred, og som derved muliggør tidlig eva-
kuering og katastrofeindsats. Dette projekt modtog i oktober 2012 den indiske stats NABARD 
innovationspris i teknologi til gavn for landområder i Indien. 

Centret udvikler også trådløse robotter, som kan hjælpe i opsøgende redningsaktioner, i 
overvågning af katastrofesituationer og hjælpe ofre. De kan også gøre nytte inden for ældre-
omsorg. Centrets arbejde bidrager til at sikre forbedrede sundhedsydelser gennem udvikling 
og implementering af bærbare trådløse sensorer, som giver bedre mulighed for uden ventetid 
at overvåge og diagnosticere ældre og fjerntboende patienter. Centret arbejder også med løs-
ninger inden for energiområdet (vandkvalitet, vandspild, luft, vind, jordkvalitet, klimaændringer) 
(smart grids til at minimere spild af energi i elektriske overførsler, til at opdage og overvåge 
tyveri af energi, opsnappe fejl på linjen, automatisere overvågningsopgaver og udstede reg-
ninger). Centret har bidraget med MikroGrid-Systemer, som kan udvinde fornybare og grønne 
energikilder og derved sikre en selvkørende og bæredygtig energikilde til landbefolkninger. 
Centret har også udviklet globale undervisningssystemer, som giver mulighed for, at fakulte-
ter på førende universiteter kan undervise studerende i andre og nyere institutioner, særligt 
i landlige egne. Desuden er der et fjernstyret virtuelt trådløst netværkslaboratorium, som gør 
læring mere tilgængelig og skaffer forskningsfaciliteter til studerende og forskere, som ikke 
har adgang til egnede resurser.

Munnar, Kerala, Amritas opsporingssystem monitorerer betingelser i jorden 
og sender en alarn, når der er risiko for jordskred
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Menneske-computer Interaktion for Alle
AMMACHI Labs arbejder for at skaffe nyskabende teknologiske løsninger, som er til at betale. 
Løsninger der er designet til at forbedre livskvaliteten blandt de dårligst stillede blandt os. 
AMMACHI Labs sørger for udvikling af færdigheder, livsberigende uddannelse, sundhedsydelser, 
nedsættelse af katastroferisiko og meget mere. Dette gøres ved at bruge menneskecomputer – 
teknologi, som styrkes via modaliteter inden for multimedier og haptics og ved at have forbedret 
adgang til skalerbarhed. Målet for AMMACHI Labs Save projekt , som er delvist finansieret af 
den indiske stats ministerium for menneskelige resurser, er at fremme teknologisk nyskabelse i 
erhvervsuddannelsen for at afhjælpe fattigdom og vedligeholde traditionelt håndværk. SAVE har 
udviklet erhvervsmæssig software ved at bruge multimedia, computerbaserede efterligninger af 
virkeligheden og hapticteknologi til at udvide og berige individets erhvervserfaring. De leverer 
bærbare, omkostningseffektive, skalerbar og standardiserede erhvervsuddannelser og kurser. 

Gennem Woman Empowerment (WE), delvis støttet af United Nations Democrazy Found, 
arbejder AMMACHI Labs for at give 3.000 dårligt stillede kvinder støtte og hjælp gennem SAVEs 
computeriserede, universitetscertificerede erhvervsuddannelse og træning og komplementere 
den med livsberigende uddannelse. Kvinder fra Kerala var i overskrifterne over hele verden, 
da de brød gennem mange barrierer og succesfyldt kunne påtage sig det udfordrende erhverv 
som blikkenslagere . Ud over det sanitære arbejde vil det blive muligt for kvinderne at lære 
at lægge fliser og installere solpaneler som en del af deres erhvervsrettede uddannelse. De 
kan også modtage undervisning inden for ikke-tekniske brancher som f.eks. at dekorere med 
stoftryk, dyrke grøntsager, lave sæbe, fremstille smykker og kunstige blomster. I 2012 havde 
1000 kvinder - fortrinsvis fra fattige samfund - modtaget undervisning gennem dette projekt. 

Ammachi Labs MoVE projekt (Mobile Vocational Education) er en mobil skole, som ”ruller på 
hjul” og udbyder erhvervsuddannelse og livsberigende uddannelse i fjerntliggende samfund. 
70% af Indiens befolkning bor i landlige områder og stammeområder, hvor måden at leve på er 
forbundet med jorden og årstiderne. Den industrielle udvikling forandrer landskabet hurtigere, 
end samfundene formår at tilpasse sig, og det har en negativ indvirkning i mange dimensioner 
af livet. Hvis de fjerne samfund skal overleve og trives, er uddannelse afgørende, for at de kan 
klare sig økonomisk og oppebære indtægter. Af den grund designede AMMACHI Labs MoVE- 
varevognen. Det er fuldt udstyrede vogne, der drives af solenergi, og som sikrer erhvervsuddan-
nelse for at muliggøre en bæredygtig udvikling i logistisk og i geografisk forskellige egne. MoVE 
har øget evnen til at nå ud til mange, reduceret betjeningsomkostningerne og hjulpet med at få 
undervisningen ud på mange flere steder. Den mobile skole gør i øjeblikket nytte i fjerntliggende 
samfund, hvor den er med til at gennemføre projekter i erhvervsuddannelse til kvinder. Indtil 
videre har den medvirket til at træne over 400 modtagere inden for forskellige fag.

Haptic device i erhvervsuddanelsen MoVE Mobile uddannelsesvogn Træning af kvindelige blikkenslagere 
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Uddannelse overalt: 
A-VIEW Distance læring
I 2003 i Amrita Universitetets Amritapuri campus tidlige dage 
var der mangel på erfarne undervisere inden for visse emner. 
Men disse undervisere var tilgængelige på andre universi-
teter. Efter råd fra Amma (Amrita Universitetets rektor) blev 
der oprettet et projekt, som gjorde det muligt for undervisere 
at undervise mange steder. Det førte til udviklingen af Amrita 
E-læring Forskning Lab, som blev igangsat i 2004.

I 2009 kom Indiens tidligere præsident Dr. A.P.J. Abdul 
Kalam og indviede A-VIEW (Amrita Virtual Interac-
tive E-learning World), et alsidigt e-læringsredskab, som 
muliggør langdistance-uddannelse. A-VIEW finansieres 
af den indiske stats MHRD og er udviklet af Embracing 
the World- forskere ved Amrita Universitet. Det muliggør 
distanceuddannelse ved at bruge basale kommunikations-
moduler som audio/video, tavle, deling af dokumenter og 
chat og mere avancerede egenskaber som animation og 
en quiz-mulighed. (www.aview.in)

A-VIEW bruges også til større uddannelsesprogrammer for lærere. Hermed hæves uddan-
nelsesniveauet i en meget bred skala. Brugere kan se de tidligere optagede A-VIEW under-
visningstimer. A-VIEW fungerer på Windows, Mac og Linux-operativsystemer og kører på 
desktops, labtops og android smartphones og tablets.

I 2011 vandt A-VIEW Juryens Pris for Bedste Innovation inden for Åben- og Distancelæring 
ved Verdens Uddannelsestopmøde i New Delhi. Computer World Magasinet (USA) anerkendte 
AERL med computerverdenens Æresdiplom (inden for kategorien træning og uddannelse). 
Ved det Indoglobale Uddannelsestopmøde og Expo i 2012 blev det anerkendt med en Uddan-
nelsespris inden for Uddannelsesteknologi. 

A-VIEW er indtil videre blevet installeret i mere end 2.000 højere uddannelsesinstitutioner over 
hele Indien og bliver gradvist spredt videre til skoler og erhvervscentre.

ETWS FORSKNING SPÆNDER OVER MANGE 
FORSKELLIGE DISCIPLINER OG DELER ET 
FÆLLES MÅL: AT FORBEDRE BRUGEN AF 
MODERNE TEKNOLOGI, SÅ DET ER MULIGT 
AT GIVE EFFEKTIV OG MÅLRETTET HJÆLP TIL 
TRÆNGENDE SAMFUND OG INDIVIDER

A-VIEW ved Verdens Uddannelsestopmøde i 2011

A-VIEW gør det muligt, at en professor 
kan undervise studerende, der 

befinder sig et andet sted.
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Virtuelle labs
For at udfylde gabet mellem institutioner 
og industri, som har råd til dyre fysiske 
laboratorier og uddannelsesinstitutioner 
med færre resurser har Amrita Univer-
sitetets VALUE (Virtual and Accessible 
Laboratories Univerlizing Education) 
projekt udviklet virtuelle laboratorier med 
state-of-the-art computer simulationstek-
nologi. De virtuelle laboratorier simulerer 

miljøet i de virkelige videnskabelige laboratorier. 

Med støtte fra statslige midler (Government of Indias Ministry of Human Resources Development) 
er VALUE pioner inden for virtuelle laboratorier. Det drejer sig om en lang række områder, der 
spænder over bioteknologi og mekaniske ingeniørstudier til kemi og fysik. Webbaserede grafiske 
brugerflader sikrer global tilgang til meget høj kvalitet af uddannelsesmæssige resurser, som 
ikke er afhængige af den geografiske placering. Fordi institutioner med lavere budgetter ofte 
tiltrækker dem, som har lavere indkomst, kan disse virtuelle laboratorier fjerne nogle af de uddan-
nelsesmæssige handicap, som typisk har været barrierer for højere uddannelse blandt de fattige. 

teknologi til uddannelse
Med en målsætning om at designe tilgængelig og økonomisk over-
kommelig teknologi til uddannelse har Amrita Center for Forskning i 
Avanceret Teknologi til Uddannelse, eller CREATE, gennemført en 
række forskningsinitiativer. Især inden for områder som personaliseret 
og adaptiv læring, online videnskabelige laboratorier, mobil læring, 
tabletop teknologi for samarbejdende læring og computerassisterede 
laboratorier for sprogindlæring.

Sociale og uddannelsesmæssige systemer for mindre børn bliver desig-
net på en måde, der sikrer, at kreativitet og værdier næres sammen 
med viden. Over 27.000 elever i landområder bruger Indiens første 
computerassisterede og tilpassede vurderings- og læringsprogram. I partnerskab med Intel, 
sørger centret for gratis ICT træning til kvindelige lærere, som skal lære at bruge computer-
hjulpet undervisningsteknologi.

CREATE har bygget et simulationslaboratorium for STEM-egenskaber til at udvikle og imple-
mentere fordybende uddannelseserfaringer ved at bruge 2D og 3D simulationer. Det arbejder 
som konsortium-partner inden for forskellige forskningsprojekter med anerkendte internatio-
nale institutioner som det Indiske Institut for Teknologi, C-DAC, Carnegie Mellon Universitet, 
UC-Berkeley, HP Global Social Innovation og med forskningsstøtte fra den indiske regering 
(www.amrita.edu/create)
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Biomedicinske 
anordninger til 
økonomisk overkommelig 
styring af diabetes
For en inder, der er ramt af diabetes(sukkersyge), 
går op mod 25 % af familiens indkomst til diabetes-
plejen. På Amrita Universitetet har Embracing the 
World-forskere på Skolen for Bioteknologi udviklet 
state-of-the-art biomedicinske anordninger, der 
er specielt rettet mod at sikre høj kvalitet og lave 
omkostninger i en præcis og personificeret pleje 
for det stigende antal indere, der er ramt af diabe-
tes. Skolen arbejder i øjeblikket på Indiens første 
designede (US patent # 8, 034,019 B2, Oktober 
2011) automatiske insulinpumpe og glucosesen-
sor. Når den bliver introduceret på området, vil den 
gøre det muligt for diabetespatienter at overvåge 
og regulere blodets niveau af glucose på en let og 
økonomisk overkommelig måde. 

Brug af automatisk insulinpumpe vises 
til en patient på AIMS-hospitalet

National forskningspris til Amrita 
Universitetets forskningsdekan
Som markering af en bemærkelsesværdig præstation i Amrita Uni-
versitetets historie modtog forskningsdekanen, Dr. Shantikumar Nair, 
den prestigefyldte Nationale forskningspris fra Ministeriet for Viden-
skab og Teknologi i New Delhi den 28. februar 2011. Denne pris, som 
hvert år kun overrækkes til én forsker i Indien, blev givet til Amritas 
Dr. Nair for hans spektakulære bidrag til det nyopdukkede område 
inden for nanovidenskab og nanoteknologi. Prisen blev overrakt til 
Dr. Nair af Professor C.N.R. Rao, ærespræsident ved Jawaharlal 
Nehru Center for Avanceret Videnskabelig Forskning (eng. forkor-
telse JNCASR) og videnskabelig rådgiver for Indiens premierminister. Dr. Nair er også leder 
af Amrita-centret for Nanovidenskab, som for nylig påbegyndte en succesfuld udforskning af 
anvendelsen af nanoteknologiske anordninger inden for solare photovoltariske celler. 
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Medicinsk forskning
AIMS har vidtrækkende forskningskapacitet med projekter, der støttes af det indiske råd for 
Medicinsk Forskning, departementet for Videnskab og Teknologi og departementet for Indiens 
Medicinske og Homøopatiske system og andre nationale og internationale forskningsenheder. 

Amrita Center for Nanovidenskab og Molekylær Medicin 
Amrita Center for Nanovidenskab og Molekylær Medicin blev etableret i 2006 på Cochin Cam-
pus ved Amrita Universitet. Centrets fokus var at udforske anvendelsen af nanoteknologi og 
nanomaterialer inden for områderne biomedicin og energi. Det har inkluderet nanomedicin, 
vævsmanipulering, solarceller, supercapacitorer og batterier. I øjeblikket har centret 20 ph.d-
ansatte ved fakultetet med post.doc. træning fra hele verden. Lederen af Centret er Professor 
Shantikumar Nair, ph.d (Columbia Universitet), modtager af Præsidentens Pris (USA) og af 
den Nationale Forskingspris fra den indiske stat. Centret var det allerførste nanoteknologi-
center inden for det biomedicinske område, der modtog offentlig støtte fra den indiske stat.

I 2008 blev et større nyt program etableret på dette center inden for området solenergi og solcel-
leenergi, hvor nanoteknologi blev anvendt til at øge effektiviteten. Det nye program modtager 
også støtte fra departementet for Videnskab og Teknologi. Herefter fulgte et stort program 
inden for energibevarende anordninger, som støttes af Ministeriet for Ny og Fornybar Energi 
(MNRE). I 2008 blev der også iværksat en større indsats for at undersøge nanomaterialernes 
giftighed på centret, og projektet er støttet af det indiske departement for bioteknologi.

I 2011 udnævnte den indiske stats Nanomission centret som en “Thematic Unit of Execel-
lence in Tissue Engineering and Medical Bio Nanotechnology”. Der er kun en ud af i alt ni 
Thematic Units of Excellence i landet. Ved siden af nanoprogrammer har centret også aktive 
forskningsprojekter inden for molekylær medicin med fokus på cancerbiologi, neurodegene-
rative sygdomme og infektionssygdomme. Centret har et meget aktivt akademisk program 
med tre MTech programmer – et i nanovidenskab og teknologi (biomedicinsk anvendelse), et 
i nanoteknologi (med anvendelse inden for energiområdet) og et i molekylær medicin (klinisk 
anvendelse). I tillæg hertil giver centret fuld støtte til omkring 75 ph.d-studerende inden for 
forskellige forskningsområder. 

Laserskannende confocalt mikroskop, som gør det 
muligt at se cellers struktur ved optisk sektionering

Raman confocal mikroskop for Raman 
billeddannelse af celler og deres interne struktur
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FOr A BEttEr WOrlD
Mere end 2.6 millioner patienter modtager gratis behandling

Gratis sundhedsstøtte for mere end 307 millioner kroner siden 1998
Opsøgende indsatser bringer banebrydende teknologi 

til fjerne stammeområder, hvor der årligt ydes mere 
end 100 gratis medicinske hjælpeture

Sundheds-
pleje 
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Amrita Institut for lægevidenskab (AIMS)
AIMS-hospitalet (aimshospital.org) blev skabt ud fra Ammas ønske om at tilbyde fremragende 
lægehjælp i en ånd af medfølelse for alle, uagtet evnen til at betale for ydelsen. AIMS er dedi-
keret til at tjene menneskeheden og institutionen tilbyder i videst muligt omfang godgørende 
behandling til de trængende. De fleste patienter modtager gratis behandling eller behandling 
med tilskud. 

Hospitalet med 1.300 sengepladser huser 51 afdelinger og 12 excellence centre. Hospitalet 
har 24 operationsstuer, 210 intensive sengepladser og 240 sengepladser til mere langvarig 
behandling. Et tilstødende medicinsk uddannelseshospital har 500 sengepladser. 

Behandlingen af patienterne fuldendes gennem state-of-the-art diagnostiske kliniske laborato-
rier og scanningsfaciliteter. Det fuldt computerstyrede informati-
onssystem på hospitalet sikrer hurtig overførsel af diagnoser til 
kirurger og læger. AIMS har også et omfattende paramedicinsk 
beredskab (ambulancefolk) og plejemæssige støttetjenester. 

Siden det åbnede dørene i 1998 har AIMS og tilhørende hospi-
taler og klinikker, som drives af Embracing the World, behandlet 
mere end 7,6 millioner patienter. I løbet af den tid har de givet 
mere end 70 millioner USD i form af gratis lægebehandling; 
mere end 2,6 millioner mennesker har modtaget helt gratis 
behandling.

AIMS er det første universitetshospital, som er blevet anerkendt 
af NABH, NAAC, NABL og ISO. 
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Patientenbehandling
AIMS tilbyder avanceret og medfølende behandling i en rolig og smuk atmosfære. Hospitalet 
er anerkendt som et af de bedste i Sydasien. Institutionen har tiltrukket et højt kvalificeret og 
dedikeret hold læger og sundhedspersonale, som har international erfaring. Patienter på AIMS 
kommer fra alle egne af Indien og hele verden. 

Ambulante patienter har hurtig og let adgang til et bredt udvalg af lægehjælp inden for forskellige 
områder, der udbydes til en meget lav pris. Hver patient er sikret en grundig og fremragende 
behandling via krydsspeciale-konsultationer(konsultationer, som krydser grænserne mellem 
forskellige specialeområder). 

AIMS-centret for holistisk medicin tilbyder integreret behandling for forskellige sygdomme og 
kombinerer moderne medicin med yoga, ayurveda og naturmedicin. 

Specielle opsøgende 
indsatser
Diabetes er en alvorlig livstruende sygdom i Kerala. AIMS endokrinologiske (hormonelt betin-
gede sygdomme (incl. Sukkersyge) afdeling har etableret Amrita Diabetes Welfare Society 
for at højne opmærksomheden på sygdommen og sikre gratis insulin til fattige patienter. Den 
organiserer regelmæssigt medicinske opsøgende indsatser for at fremme forebyggelse.

Gane-og læbespalte er verdens fjerde hyppigste misdannelse. 35.000 babyer fødes årligt med 
dem i Indien. I AIMS-afdelingen for hoved og hals tilbydes der genoprettende indgreb, og der 
tilbydes jævnligt screening for at lokalisere og behandle nye tilfælde. I 2010 udførte AIMS 42 
gratis ganespalteoperationer på fattige 

Diabetesbehandling

Før og efter operation for ganespalte 

Intensiv pædiatrisk (børnesygdomme) behandling
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Palliativ og smertelindrende behandling i hjemmet
Denne afdeling har siden 1999 ydet kærlig medicinsk behandling og psykologisk støtte til 
fattige patienter med terminal sygdom. Læger besøger patienterne i deres hjem, udskriver 
medicin, rådgiver familierne og superviserer sygeplejen. 75.000 behandles hvert år – alle 
modtager gratis behandling. 

telemedicin
I 2002 grundlagde AIMS det først telemedicinske 
center i Kerala i partnerskab med den indiske 
Space Research Organisation (ISRO). Centret 
gør det muligt for højtuddannede læger ved 
AIMS at guide læger i fjerntliggende områder 
gennem komplekse procedurer via satellit - video-
transmissioner. Telemedicin blev anvendt i stort 
omfang for at bidrage til Embracing the Worlds 
nødhjælpsarbejde efter tsunamien i Det Indiske 
Ocean i 2004. I januar 2011 betjente AIMS´ tele-
medicinske center mere end 40 hospitaler over 
hele Indien og også Embracing the Worlds egne 
resursecentre i fjerntliggende stammelandsbyer. 
Desuden betjenes de populære pilgrimsrejsemål 
Amritapuri og Sabarimala og Andaman-øerne. 

AIMS driver også en Mobil Telemedicinsk enhed 
på størrelse med en bybus, som bringer sofistike-
ret lægehjælp ud til fjerne områder. Den mobile 
telemedicinske enhed blev sendt til Bihar med 
tog for at hjælpe i ETWs nødhjælpsindsats for 
overlevende efter oversvømmelserne i 2008. I 
november 2011 er den mobile enhed blevet brugt 
til at behandle mere end 500.000 patienter fordelt 
over hele Indien. 

I 2009 blev AIMS telemedicinske Center en del af 
Indiens Pan-afrikanske telemedicinske netværk. Gennem dette telemedicinske netværk yder 
AIMS e-sundhedsstøtte til Benin, Burkina Faso, Gabon, Gambia, Etiopien, Mauritius, Nigeria, 
Rwanda, Senegal og Seychellerne. Netværket gør lægekonsultationer i mange forskellige 
specialer tilgængelige for sundhedscentre og hospitaler i disse landlige områder.

Den mobile telemedicinske enhed

Palliativ omsorg for uhelbredelig syge (døende) i hjemmet
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Gratis lægehjælp til fjerntliggende områder
Hvert år gennemfører AIMS mere end 100 gratis sundhedslejre i fjerntliggende, fattige områder. 
Der screenes for grå stær i øjnene. Når det er nødvendigt, bliver patienterne sendt til AIMS for 
at få gratis operation. I 2010 udførte AIMS 726 gratis stær- operationer. 

AIMS hospitalets Mobile Medicinske Assistance giver gratis sundhedshjælp til fjerntliggende 
stammelandsbyer. Landsbyernes indbyggere bliver screenet for alvorlige sygdomme, og der 
omdeles gratis medicin. De alvorlige tilfælde sendes videre til AIMS.

AIMS-nødhjælpshold har gennemført hundredvis af medicinske lejre under katastrofer som 
Gujarat-jordskælvet i 2001,tsunamien i Det Indiske Ocean i 2004, Mumbai-oversvømmelserne 
i 2005, Chikungunya-epidemien i 2006, Bihar-oversvømmelserne i 2008 og cyklonen i det 
vestlige Bengal i 2009.

Tandlæge - og øjenlægehjælp i fjerntliggende landsbyer

En patient modtager en konsultation via telemedicinsk forbindelse
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Samfundsmedicinsk afdeling
Amrita lægevidenskabelig Uddanelse
Denne afdeling tilbyder familieorienteret sundhedsuddannelse, uddannelse af læger i fore-
byggende medicin og samfundsmedicin med en stærk vægt på praktisk erfaring i felten og 
træning på stedet. Afdelingen leder et landligt sundhedscenter i Njarakkal, som ligger 25 km. 
fra AIMS og et sundhedscenter i byen Kaloor. Disse centre betjener dagligt 200 mennesker. 

På vegne af staten har afdelingen trænet sundhedsarbejdere til at arbejde i lokalsamfund og 
rådgive tusindvis af fattige mødre. Den har også trænet 200 lokale stammefolk fra landsbyer 
i basal sundhedspleje, for at fremme sundhed og hygiejne i deres landsbyer. Studerende fra 
AIMS spiller en aktiv rolle. De afholder seminarer på skoler og universiteter med fokus på 
sundhed i forbindelse med forplantning, graviditet og fødsel, HIV/AIDS og misbrug af stoffer 
og alkohol. 

Sundhedsfremme og forebyggelse i sundhedscentre i Njarakkal og Kaloor

IKKE ALLE HAR MULIGHED FOR AT 
KOMME TIL AIMS, AMMAS HOSPITAL 
I COCHIN. DERFOR HAR ETW 
ETABLERET SATELLIT-HOSPITALER I 
FJERNTLIGGENDE OMRÅDER OG 
AFHOLDER HVERT ÅR MERE END 
100 GRATIS SUNDHEDSLEJRE
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AIMS velgørende hospitaler
Kalpetta, Kerala 
De fleste patienter tilhører stammesamfundene. Op til 200 
mennesker besøger dagligt den ambulante klinik. Med stor 
omsorg for den indfødte befolkning rejser lægerne også 
jævnligt på rundtur ud til de mere fjerntliggende områder. 

Amritapuri, Kerala 
Dette hospital tilbyder behandling til indbyggerne i otte 
landsbyer langs kysten såvel som til beboere og besøgende 
i Amritapuri. Omkring 10.000 mennesker er registeret som 
modtagere af ambulant behandling.

Pampa, Kerala 
Hospitalet tilbyder gratis behandling hele døgnet i nærheden 
af Sabarimala, et populært, fjerntliggende tempel, som befin-
der sig på en bakketop. Hospitalets 25 senge står til rådighed 
for hundredtusinde, som hvert år foretager i pilgrimsrejse til 
stedet. Det har to fuldt udstyrede ambulancer og et lægehold 
med 15 medlemmer, inklusive hjertespecialister. 

Mysore, Karnataka 
Dette hospital med 20 senge sørger for mere end 100 fattige 
landsbyer i Bogadi. 

Velgørende hospital i Kalpetta Velgørende hospital i Amritapuri

Velgørende hospital i Pampa

Velgørende hospital i Mysore
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Amrita Kripa Sagar 
HIV/AIDS-behandlings - 
og plejecenter
trivandrum, Kerala 

Amrita Kripa Sagar er et behandlings - og ple-
jecenter, der er rettet mod økonomisk pressede 
HIV-ramte. Det ligger i Nedumangad, Thiruvana-
thapuram i Kerala. Centret har 25 sengepladser, 
en fysisk rehabiliteringsafdeling og en generel 
OP, som også lever op til de lokale sundheds-
standarder. Centret, som er beliggende i et 
roligt, landligt område, tilbyder en fuldkommen 
rehabilitering for mennesker, der lever med HIV 
og AIDS (PLHAs). 

Ud over høj kvalitet inden for sundhedsydelser 
er der også psykosociale tilbud, der inkluderer 
spirituel rådgivning, gruppeterapi, hjemmepleje, 
skoleuddannelse for børnene til de ramte og 
erhvervsuddannelse. En nærliggende klinik, der 
er drevet af staten, sørger for anti-retroviral (virus-
dræbende) medicin, så ETW kan fokusere på at 
give materiel og psykologisk støtte til mennesker, 
der lever med HIV og AIDS i en kultur, hvor syg-
dommen stadig er stærkt negativt stigmatiseret. 
En ambulant klinik, som er åben dagligt, sikrer 
gratis medicin til de fattige og er særligt gearet til 
at støtte mennesker med HIV/AIDS. 

Amrita Kripa Sagar  
hospice for kræftramte
Mumbai, Maharashtra 
Siden 1995 har dette hospice tilbudt gratis 
behandling og spirituel lindring til mennesker, der 
er ramt af terminale kræftsygdomme. Det sørger 
også for gratis medicin, ris og andre madvarer 
til fattige. Der omdeles regelmæssigt bøger til 
fattige børn. 

Hospice for kræftramte, Mumbai

AIDS-behandlings - og plejecenter, Trivandrum

AIDS-behandlings - og plejecenter, Trivandrum
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Amrita Sundhedscenter
Port Blair, Andaman 
Efter tsunamien i Det Indiske Ocean i 2004 
bad øens indbyggere Amma om at etablere 
en sundhedsklinik med lægehjælp på højeste 
niveau. Centret tilbyder specialistbehand-
ling inden for kardiologi, pædiatri og intern 
medicin. Centret har et fuldt udstyret compu-
terbaseret laboratorium, røntgen, EKG, TMT 
Colour Doppler, en telemedicinsk enhed og 
ambulanceservice. 

Ayurveda-skole, 
hospital og 
forskningscenter
Vallikkavu, Amritapuri, Kerala
Amritaskolen for Ayurveda blev grundlagt for 
at genoplive Indiens traditionelle lægekultur. 
Skolen driver et hospital med 160 senge, som 
er udstyret med nymoderne faciliteter som 
røntgen, EKG, ultralyd, ICU, operationsstuer 
og et fuldt udstyret patologisk laboratorium. 
Der er også akut modtagelse, en fødestue 
og et apotek med et udvalg af 400 forskellige 
slags allopatisk (vestlige lægemidler) - og 
naturmedicin. Hospitalet tilbyder panchakarma 
(traditionel udrensende behandling) til indlagte 
og ambulante patienter. 

Hospitalets have er på er på to hektar, og der 
vokser mere end 750 forskellige lægeurter. 
Hospitalet har også en enhed, som fremstil-
ler medicin, Amrita Life, hvor naturmedicinen 
fremstilles efter de traditionelle forskrifter. I 
Amritapuri-ashrammen tilbyder den ayurve-
diske klinik også panchakarma-behandling til 
de besøgende. 

Amrita Ayurveda Medical College and Hospital

Ayurvediske lægeplanter

Fremstilling af traditionel ayurvedisk medicin

Sundhedscenter, Andaman Øerne
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Bespisning af mere end 10 millioner mennesker 
hvert år fordelt over hele Indien 

Omdeling af ris, mælk og andre fødevarer i fjerntliggende stammeområder
Mere end 100.000 måltider til hjemløse og sultne internationalt, 

indbefattet mere end 75.000 mennesker i 47 byer i Nordamerika

Bekæmpelse 
af sult



Gadebørn får regelmæssige måltider i Mumbai

Palakkad ashram i Kerala, 
servering af varme måltider

Fødevarer omdeles regelmæssigt i 
egne, der kun er tilgængelige til fods

Anna Danam: 
mad som gave
Når flertallet af Indiens befolkning tjener mindre 
end 80 rupee (ca. 7 danske kr.), og når prisen på 
et kilo ris er mellem 20 og 80 rupee, er det ikke 
mærkeligt, at næsten 50 procent af Indiens befolk-
ning lider af fejlernæring. Gennem Amritapuri, 
Ammas hovedashram, og dens forgrenede cen-
tre, giver Embracing the World mad til mere end 
10 millioner fattige mennesker i Indien. 

Centrene byder mennesker velkommen som 
gæster og serverer varme måltider. På denne 
måde lærer de frivillige dem at kende og finder ud 
af, hvad de har brug for. I ashrammen i Mumbai 
har denne service eksisteret i 15 år. 

I de første seks måneder efter tsunamien i Det 
Indiske Ocean i 2004, sørgede ETW for mere end 
seks millioner gratis måltider til overlevende efter 
katastrofen, og der blev omdelt 185 tons ris, som 
ikke var tilberedt, for at hjælpe de overlevende.

Foruden omdeling af mad tilbyder ETW-centrene 
også ofte gratis medicin og lægehjælp, inklusiv 
adgang til speciallæger. 

Mere langvarige forsyninger til mennesker i 
fjerntliggende områder sikres ved omdeling af 
ris, mælk og tøj. 
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Ammas køkken
I USA er der en ud af otte amerikanere (mere end 35 mil-
lioner), som ikke har tilstrækkelig og regelmæssig adgang 
til mad på grund af begrænset økonomi og få resurser, og i 
mindst et år af deres liv vil 60 procent af amerikanerne komme 
under fattigdomsgrænsen, når de befinder sig i alderen mel-
lem 25 og 75 år. 

Embracing the World har forpligtet sig til at gøre en forskel 
hvor og hvornår, det er muligt. Gennem et hjælpeprogram, 
som kaldes Ammas køkken, sørger frivillige for mere end 
75.000 måltider om året i mere end 47 byer i Nordamerika. 
Frivillige fra Ammas køkken støtter samfundstjeneste-grupper 
og bruger deres køkkenfaciliteter til at lave maden, f.eks. sup-
pekøkkener, kvindecentre, plejehjem, behandlingshjem osv.

De frivillige overtager regelmæssigt indkøb, madlavning og 
servering af måltider, og derved får personalet tiltrængt støtte. 
På den måde tjener de frivillige ikke kun de sultne, men også 
dem, som tjener de sultne. Hjælpeprojektet bygger på lang-
varige bånd mellem frivillige organisationer, de frivillige og de 
mennesker, der bliver hjulpet. Nogle af Ammas køkkener har 
nu eksisteret i over 10 år.

I Spanien indsamler Ammas centre madvarer som grøntsa-
ger, frugt, brød, mælk og yoghurt. De omdeler regelmæssigt 
madvarerne til mere end 200 trængende familier. Samlet 
set sørger de internationale frivillige for mere end 100.000 
måltider til hjemløse og sultende over hele verden. 

FRIVILLIGE FRA ETW HAR GIVET GRATIS MÅLTIDER 
TIL HJEMLØSE OG SULTENDE I FORSKELLIGE 
NORDAMERIKANSKE BYER IGENNEM MERE 
END 10 ÅR. I 2009 STARTEDE AMMAS 
CENTER I SPANIEN ET HJÆLPEPROGRAM, 
DER SIKRER REGELMÆSSIG DONATION AF 
MADVARER TIL 200 TRÆNGENDE FAMILIER
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Brug af permakultur, økovenligt byggeri og genbrugsprojekter skaber 
eksemplariske bæredygtige samfund i Ammas centre over hele verden

Medlemsorganisation i FNs kampagne for plantning af en billion træer

Fremmer lokal deltagelse i miljøbeskyttelse over hele verden

Mere end 1 million træer er plantet globalt siden 2001

Grønne 
initiativer
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GreenFriends
GreenFriends er ETWs hurtigt voksende miljøbeskyttende internationale bevægelse, som 
ansporer til en livsstil, som respekterer naturen. GreenFriends opfordrer os til at genoplive 
opmærksomheden på naturens og menneskehedens enhed og opdyrke kærlighed og respekt 
for naturen. Over hele verden arbejder Ammas centre henimod at blive eksemplariske studier i 
praktisk økologi. Ved deres eksempler fremmer disse centre principperne om selvforsynende 
økosamfund. Ved at opfordre til bæredygtige livsprincipper i alle Amrita-institutionerne er Amma 
og hendes frivillige med til at så vigtige frø til en bedre fremtid. 

GreenFriends er også en vigtig aktør i udvikling af uformelle uddannelsesmodeller inden for 
bæredygtig livsstil. Flere projekter og arrangementer er blevet anerkendt af UNESCO som en 
del af FNs årti for uddannelse for bærbar udvikling.

 Gennem konkrete projekter kan deltagerne udvikle viden og færdigheder i permakultur, træ-
plantning, økologisk havebrug og genopbygning og bevarelse af naturområder. GreenFriends 
arrangerer også naturretreats og gruppemeditationer i skove og andre steder i naturen. Green-
Friends- frivillige er desuden med til at bygge økovenlige huse, fremme brugen af effektive 
mikroorganismer (EM) inden for det sanitære område, udvikle genbrugsprojekter og forskellige 
måder at bevare jorden og vandets balance. Som medlemsorganisation af FNs kampagne for 
plantning af en billion træer, har GreenFriends siden 2001 plantet mere end en million træer. 

Earth Charter
I New York underskrev Amma i 2009 Earth Char-
ter, som indeholder de fundamentale principper 
for at opbygge en bæredygtig og fredelig verden. 
Udformningen af Earth Charter blev koordineret af 
den anerkendte filantrop og humanitære aktivist Dr. 
Steve C. Rockefeller, som var til stede og bevidnede 
Ammas underskrift. 

Amma underskriver Earth Charter

GENNEM HELE SIT LIV HAR AMMA UDTRYKT 
DYB BEKYMRING FOR MILJØET. HUN HAR 
OFFENTLIGT BEDT ALLE SINE TILHÆNGERE 
OG HENGIVNE OM AT TAGE KONKRETE 
SKRIDT TIL AT GENOPRETTE NATURENS 
BALANCE. DET INKLUDERER BEVARELSE AF 
NATURENS RESURSER, GENETABLERING 
AF SKOVE OG FORANDRING AF LIVSSTIL.
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Casestudier
I Kerala i Indien, dyrker ETW tre haver med lægeur-
ter, som bevarer planter fra kystens, midtlandets og 
skovenes økosystemer, og de giver arbejde til kvinder 
i det lokale område. Coimbatore Campus ved Amrita 
Universitet har et Institut for Miljøstudier. Det forsker i 
økovenlige teknikker, driver et økologisk landbrug og 
har implementeret brugen af effektive microorganis-
mer i genbrug af universitetets spildevand.

I Frankrig byggede Ammas frivillige et stort bistade 
som del af et uddannelsesprojekt, der modtog støtte 
fra EU-kommissionen, DG Uddannelse og Kultur. 
(www.greenfriends-france.org)

Over hele Europa anvender GreenFriends økologiske 
dyrkningsmetoder og udvikler frøbanker, som kan 
bevare lokale, traditionelle og truede frøarter. 

I 2007 opfordrede Amma til, at der blev plantet 1000 
frugttræer ved M.A. centret i San Ramon (USA). I dag 
er GreenFriends gården med sine bakker af frugttræer 
vokset til at blive et uddannelsescenter for økologisk 
bevidst landbrug. Det er en destination, hvor man kan 
nyde naturen, og et levende sted med aktiviteter for 
frivillige i alle aldre. 

Plastikprojektet
I dette projekt anvendes enkle redskaber og tradi-
tionelle væveteknikker til at genbruge plastikembal-
lage. Blødt plastikmateriale anvendes til hæklede 
genstande, og stive plastikstrimler bliver vævet. Pro-
duktionen inkluderer indkøbsposer, punge, sandaler, 
hatte, etuier til mobiltelefoner osv. Plastikprojektet har 
aktiviteter i Indien, USA, Japan og Europa. I Indien 
har frivillige fra hele verden været med til at benytte 
plastik, der ellers var vanskeligt at genbruge, til at 
væve bunde til foldesenge i metal, som bruges til 
overlevende efter naturkatastrofer. 

Uddannelsesprojekt med bygning 
af bistade i Frankrig

Økovenlig behandling af spildevand 
(Amrita Universitet)

Genbrug af plastik til at lave senge 
til katastrofeoverlende

Frø indsamles til en frøbank i Frankrig

embracing the world® | GrØNNE INItIAtIVEr | 87 

EMBRACING THE WORLD-DANISH 2013



Amrita - 
Institutioner

Amrita Universitetet er et af de hurtigst voksende universiteter i Indien 
med 16 studieretninger fordelt på 5 satellitforbundne fakulteter 

Arbejder i partnerskab med over 30 ledende universiteter over hele verden

57 skoler i hele Indien med mere end 100.000 elever i alle institutioner

Amritapuri Ashram og tilknyttede centre i Indien og hele verden



Amrita Vishwa Vidyapeetham Amrita Universitet
Under rektor Ammas oplyste lederskab er Amrita Vishwa Vidyapeetham (Amrita Universitet) 
et af de hurtigst voksende universiteter i Indien. Ledelsen er i Coimbatore, men universitetet 
har også afdelinger i Amritapuri, Cochin, Bengaluru og Mysore (www.amrita.edu)

Med fokus på at give de studerende værdier som medfølelse, godhed og samfundstjeneste 
til de trængende tilbyder universitetet mere end 150 studieprogrammer på bachelor, kan-
didat og ph.d niveau : ingeniørstudier, handelsskole, lægestudier, tandlæge-, apotek- og 
sygeplejeskole, journalistuddannelse, bioteknologi, Informationsteknologi, kunstvidenskab, 
sundhedsvidenskab, pædagogik, mikrobiologi, hospitalsledelse, kommunikation, socialrådgi-
verskole, nanovidenskab og ayurveda. Universitetet har modtaget karakteren A i en national 
evaluering, som har gennemgået alle fakulteter og studieretninger med peer review, og som 
gennemføres af NAAC (National Assessment and Accreditation Counsil). Amrita Universi-
tetet har over 17.000 studerende og 2.000 ansatte, hvoraf 300 har ph.d/ DM kvalifikationer. 
Universitetet har også 25 forskningscentre og 300 projekter, som i de seneste år har givet et 
afkast på mere end 2.500 publikationer i videnskabelige tidsskrifter, 300 priser, 125 bøger, 
250 kapitler i bøger og 50 patenter. 

Forskningen på Amrita Universitet er fokuseret på at gavne samfundet. Professorerne opfordres 
til at orientere sig uden for deres laboratorier og bruge forskningen til at gøre en positiv forskel 
for de mennesker, som er mindre heldigt stillede. Alle Amritas forskningsprojekter har et tvær-
fagligt præg på grund af det eminente niveau inden for fagområderne, der indgår i ingeniørud-
dannelsen, medicin, bioteknologi, nanoteknologi og ledelse. Amrita Centret for Internationale 
programmer fremmer internationale udvekslingsprogrammer mellem studerende fra forskellige 
universiteter. Ved at studerende tilbringer et semester i udlandet, er det Amritas mål at give 
de studerende meningsfulde erfaringer, som vil kvalificere dem til deres universitetsgrader. 

Internationale samarbejdsaftaler i USA, Europa og Asien
Mere end 30 førende universiteter i hele verden samarbejder med Amrita Universitetet for at 
styrke kvaliteten af den højere uddannelse og forskning i Indien: UC Schools i Californien, 
Stanford, USc, MIT, New Mexico Universitet, UT School i Texas, SUNY Buffalo, Carnegie 
Mellon, Michigan Universitet, NYU, Maryland Universitet, EPFL i Schweiz, VU i Amsterdam, 
TU München, Roma Tre, ETH Zürich og Tokyo Universitet. Partnere i industrien inkluderer 
Infosys, IBM, Philips, NSN, Bosch, National Instruments, Qualcomm, HP, ISRO og TCS. 
Amrita Universitetet er også partner i Erasmus Mundus udvekslingsprogrammet mellem ni 
europæiske og adskillige asiatiske universiteter. 
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Schools of the Amrita Universitet

Dette er ikke blot endnu et universitet, men et universitet i verdensklasse med en meget 
høj standard. Fokus er på teknologi og forskning inden for helt konkrete områder, som 

umiddelbart kan anvendes.  
Prof. Muhammad Yunus, Modtager af Nobels fredspris i 2006 

AMRITAPURI :Skole for Kunst og Videnskab amrita.edu/asas

Skole for Ingeniøruddannelse engineering.amrita.edu

Skole for Ayurveda ayurveda.amrita.edu

Skole for Bioteknologi biotech.amrita.edu

Handelsskole amrita.edu/asb

Socialrådgiverskole amrita.edu/msw

Amrita Forskning amrita.edu/research

Amma Center for Internationale Programmer amrita.edu/global

BANGALORE : Skole for Ingeniøruddannelse engineering.amrita.edu

Handelsskole amrita.edu/asb

COIMBATORE : Skole for Ingeniøruddannelse engineering.amrita.edu

Handelsskole amrita.edu/asb

Skole for Kommunikation amrita.edu/ascom

Afdeling for Socialrådgiverarbejde amrita.edu/msw

Amrita Forskning amrita.edu/research

COCHIN: Skole for Lægeuddannelse aims.amrita.edu

Skole for Tandlægeuddannelse aims.amrita.edu

Sygeplejeskole aims.amrita.edu

Farmaceutuddannelse aims.amrita.edu

Handelsskole amrita.edu/asb

Center for Nanosciences amrita.edu/acns

Amrita Forskning amrita.edu/research

MYSORE: Skole for Kunst og Videnskab amrita.edu/asas

Skole for Uddannelse amrita.edu/ased
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Amrita Vidyalayam Skoler
MAM har grundlagt 51 Amrita Vidyalam engelske mellem-
skoler i hele Indien, fem malayalam-mellemskoler og en 
sanskrit-mellemskole. Amrita Vidyalayam har nymoderne 
undervisningsfaciliteter. De anvender Amrita Learning, 
som er et uddannelsessoftware, der er udviklet af Amrita 
teknologi og indviet af Indiens tidligere præsident Dr. A.P.J. 
Abdul Kalam. Et lyd-og talebaseret program giver børnene 
sproglige færdigheder. Internetforbindelser giver mulighed 
for at udforske godkendte uddannelseshjemmesider. Alle 
Amrita Vidyalams har en gennemførselsprocent på 100 
ved afsluttende eksamener. 

Værdier spiller en central rolle. Børnene bliver opfordret 
til at udvikle både hoved og hjerte og at praktisere usel-
viskhed, medfølelse og respekt for andre i alle deres akti-
viteter. De studerende bliver introduceret til Indiens rige, 
traditionelle kulturarv gennem kunst, yoga, meditation og 
chanting af sanskrit-bønner. Der gives rige muligheder for 
at deltage i sport, kampkunst og miljøaktiviteter. 

Amrita Vidyalayam-eleverne vinder regelmæssigt nationa-
le priser og modtager endda international opmærksomhed. 
I en konkurrence mellem 10.500 skoler vandt skolerne 16 
ud af 100 priser inden for national sanitet og miljøbeskyt-
telse. To Amrita Vidyalayam-elever blev udvalgt blandt 10 
elever i hele landet. De skulle repræsentere Indien ved en 
messe for International Videnskab og Ingeniørfaglighed, 
som blev holdt i maj 2013 i Phoenix, Arizona (www.amri-
tavidyalayam.org)

Amrita Vidyalam-elever sammen med 
den daværende indiske præsident 

Dr. A.P.J. Abdul Kalam
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Amritapuri: Ammas ashram
Mata Amritanandamayi Math (MAM)
Vallikkavu, Kerala: Internationalt Hovedkvarter
Amritapuri Ashram er hovedkvarter for Mata Amritanandamayi Math (MAM), Ammas indisk-
baserede spirituelle og humanitære organisation og internationalt hovedkontor for Embracing 
the World. Det er også hjem for et internationalt samfund med mere end 3.000 mennesker. 
Indbyggerne inkluderer munke, nonner og familier fra Indien og hele verden. Med inspiration 
fra Amma har de viet deres liv til at opnå selvrealisering og tjene verden. Det er her, de bor 
sammen med Amma og tilegner sig hendes lære, praktiserer meditation og engagerer sig i 
uselvisk tjeneste. 

Amritapuri er også et internationalt pilgrimssted, hvor mennesker søger til fra hele verden for 
at finde trøst, inspiration og indre fred. Tusindvis af mennesker besøger ashrammen hver dag 
for at opleve Ammas ubegrænsede kærlighed. Amma stiller sig selv til rådighed dag og nat 
for at møde alle, som kommer og for at rådgive disciple og frivillige, som leder Embracing the 
Worlds mange humanitære projekter. Amma leder dagligt aftenbønnen og hengivne sange. 
Flere gange om ugen mediterer hun sammen med alle og holder åbne spørgsmål-og-svar 
sessioner om spirituelle emner. 

Internationale Embracing the World blev startet af MAM og i Indien bliver Embracing the Wor-
lds projekter udtænkt og ledet af MAM. Det er i Amritapuri at Ammas disciple og frivillige får 
anvisninger til, hvordan de skal lede MAMs institutioner og tilknyttede centre og lede offentlige 
programmer i Indien og udlandet. 

Amrita - Familier
Mennesker, hvis liv er blevet rørt af Amma, holder forbindelsen med hinanden via ”Amrita – 
familier” eller satsanggrupper. Gennem den lokale satsanggruppe kan familie og venner mødes 
regelmæssigt og chante, synge hengivne sange, meditere og engagere sig i frivilligt arbejde. 
Disse samlinger skaber fred og harmoni i familien, i lokalsamfundet og i samfundet som hel-
hed. I dag findes der tusinder af sådanne satsanggrupper i Indien og hundredvis i udlandet. 

AMMAS FØDESTED ER NU HJEMSTED 
FOR MERE END 3.000 MENNESKER. 
DET ER BLEVET ET CENTER FOR 
PILGRIMME, DER KOMMER FRA 
HELE VERDEN, OG DET HUSER 
HOVEDKVARTERET FOR AMMAS 
VERDENSOMSPÆNDENDE SPIRITUELLE 
OG HUMANITÆRE ARBEJDE. 
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tilknyttede centre
MAM har grundlagt hundredvis af tilknyttede centre og frivillige grupper i Indien og i udlandet. 
Mange centre har også templer og skoler. De ledende munke og nonner afholder offentlige 
programmer og organiserer frivilligt uselvisk arbejde, som møder de lokale behov. Større centre 
findes i USA, Europa, Brasilien, Japan, Singapore, Malaysia, Australien, Reunion Island og 
Mauritius såvel som i hele Indien.

Brahmasthanam - templer
I 1989 begyndte Amma at indvie Brahmasthanams, templer, som understreger den essentielle 
enhed bag Guds forskellige former. Ud over at fungere som bedesteder er formålet også at 
genuddanne mennesker, så de forstår de sande principper bag tilbedelse i templer. Amma 
indvier templerne personligt. Hun var den første spirituelle leder i Kerala, som indsatte kvin-
delige præster i templerne. I maj 2011 fandtes der 20 Brahmasthanam-templer i Indien og 
et i Mauritius. 

Amrita Keerti - Prisen
MAM etablerede denne pris i 2001 for at fremme og støtte indisk kultur. Den 
gives til personer, som udmærker sig inden for samfundstjeneste og giver 
betydningsfulde bidrag til indisk kulturarv. Prisen gives både på statsligt 

og nationalt niveau. 
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Udgivelser
MAM har udgivet flere end 30 bøger med Ammas lære. Der er også kommentarer til skrifterne, 
bøger med hengivne sange, poesi og sanskrit-mantraer. Bøgerne er tilgængelige på 25 sprog. 

To magasiner Matruvani og Immortal Bliss præsenterer Ammas lære og bringer inspirerende 
artikler og historier om mennesker, hvis liv er blevet berørt af Amma. Matruvani er tilgængeligt 
på engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, finsk og japansk og på malayalam, gujarati, hindi, 
marathi, bengali, telugu, kannada og tamil. 

CD’er og DVD’er
Ammas besjælede hengivne sange og andet spirituel musik findes på et bredt udvalg af 
CD’er. MAM producerer også uddannelsesmateriale på CD-ROM, som gennemgår essentielle 
principper i dharma og spiritualitet. Ammas ture i Indien og i hele verden, hendes taler ved 
internationale begivenheder og hendes humanitære arbejde er præsenteret på DVD.

アンマの声
vol. VII - Nº 3  |  Dec 2010

La voz de Amma
Vol. XI - Nº 2 | Diciembre 2010
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www.embracingtheworld.org

INDIEN - DEt INtErNAtIONAlE CENtEr
Mata Amritanandamayi Math Amritapuri P.O., 
Kollam District,
Kerala, 690525, India
telefon: (int+91) (0)476 289 6278, 289 5888 
E-mail: inform@amritapuri.org
Website: www.amritapuri.org

HOVEDCENtrEt I USA
MA Center, P.O. Box 613, San ramon, 
CA 94583-0613, USA
telefon: (int+1) 510 537 9417
Fax: (int+1) 510 889 8585
E-mail: macenter@amma.org 
Website: www.amma.org

CANADA
Amma Foundation of Canada
9158 trafalgar road, Georgetown, ON l7G 4S5
telefon: (int+1) 289 344 0840
E-mail: info@ammacanada.ca 
Website: www.ammacanada.ca

MEXICO
Amma Center Cancun
Plaza Comercial Zona Zentro.
Av. Kabah Esq. Con Calle Holbox - 
SM 13 Mz 1 - lote 22 - 2do Nivel
telefon: (int+52) (998) 1 85-30 21
E-mail: info@ammamexico.org.mx 
Website: www.ammamexico.org.mx

AUStrAlIEN
MA Centre Australia, 842 Dandenong /Frankston 
road, Carrum Downs, Melbourne, Victoria, 320, 
Australia 
telefon: (int+61) 3 9782 9927
E-mail: info@ammaaustralia.org.au 
Website: www.ammaaustralia.org.au

JAPAN
MA Center Japan, 206-0804 tokyo-to, Inagi-shi, 
Momura, 1620-1 Japan 
telefon: (int+81) 42 370 4448
Fax: (int+81) 42 370 4449
E-mail: info@amma.jp 
Website: www.amma.jp

SINGAPOrE
Amriteswari Society, MA Center, No. 3, Hindoo 
rd., (off Serangoon rd.), Singapore 
telefon: (int+65) 6234 3132
E-mail: amrita@amma.org.sg
Website: www.amma.org.sg

FrANKrIG
Centre Amma, Ferme du Plessis 
28190 Pontgouin, France
telefon: (int+33) (0)2 37 37 44 30 
E-mail: france@amma-europe.org 
Website: www.amma-france.org

tYSKlAND
MA Center Germany, Hof Herrenberg 1
64753 Brombachtal, Germany
telefon: (int.+49) (0) 6063 57 99 33
Fax: (int.+49) (0) 6063 57 99 53
E-mail: germany@amma-europe.org 
Website: www.amma.de

SPANIEN
Centro Amma, Can Creixell, 08784, 
Piera-Barcelona, Spain
telefon: (int.+34) (0) 931 022043 
E-mail: spain@amma-europe.org 
Website: www.ammachi.es

BElGIEN
Amma Center, Broekstraat 6
9140 tielrode, Belgium
telefon: (int+32) 3 771 5227
Fax: (int+32) 3 771 3034
E-mail: belgium@amma-europe.org

SCHWEIZ
M.A. Center Switzerland
Ziegelhuette, 8416
Flaach, Switzerland
telefon: (int+41) 52 318 1300
E-mail: macenter@amma.ch 
Website: www.amma.ch

KENYA
Amrita Centre Kenya
P.O. Box 39712
Nairobi 00623, Kenya
telefon: (int+254) 731 226 622, 717 226 622. 
E-mail: info@amritakenya.com 
Website: www.amritakenya.com

MAUrItIUS
MA Center, St. Jean rd. Quatre Bornes
Mauritius
telefon: (int+230) 466 2718 
Fax: (int+230) 454 5031 
E-mail: macmru@intnet.mu
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AMMAs DRøM
Alle i verden skulle have lov til at sove 
uden frygt, i det mindste én nat. Alle 
i verden skulle få lov at spise sig mæt, 
i det mindste én dag. Der skulle i det 
mindste være én dag, hvor hospita-
lerne ikke oplevede mennesker, der 
kom på grund vold. Gennem uselvisk 
tjeneste i det mindste én dag, skulle 
alle hjælpe de fattige og trængende. 
Det er Ammas bøn at denne lille drøm 
må blive til virkelighed.

LÆR  |  DEL  |  BLIV INVOLVERET
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