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”SÅ LÆNGE DER ER STYRKE NOK TIL AT RÆKKE UD TIL DEM, DER KOMMER
TIL MIG, TIL AT LÆGGE MIN HÅND PÅ EN GRÆDENDES SKULDER, SÅ LÆNGE
VIL JEG FORTSÆTTE MED AT OMFAVNE MENNESKER. AT HOLDE KÆRLIGT OM
DEM, AT TRØSTE DEM OG TØRRE DERES TÅRER - DET ER MIT ØNSKE, INDTIL
AFSLUTNINGEN AF DETTE LIV.”
- Amma

GRUNDLÆGGEREN AF EMBRACING THE WORLD™
ri Mata Amritanandamayi — humanitær visionær og spirituel leder — har tjent
Sbetyder
verdenssamfundet i årtier. Hun er kendt over hele verden som Amma, der
mor på hendes modersmål. Hun formidler visdom, styrke og inspiration

til alle, som kommer for at møde hende. Amma har vundet indpas i millioner
af menneskers hjerter for sine ekstraordinære kærlighedshandlinger, sin indre
styrke og selvopofrelse, og hun har inspireret tusinder til at følge hendes vej
af uselvisk tjeneste.
Da hun var en lille pige, oplevede Amma på første hånd verdens store uligheder og undrede sig over meningen med lidelse. Hendes søgen kulminerede i en
beslutning om at dedikere sit liv til at give kærlighed til så mange mennesker
som muligt.
HISTORIEN OM AMMAS
TIDLIGE SØGEN EFTER
MENINGEN MED LIDELSE
SKAN KODEN MED DIN
SMARTPHONE FOR AT SE NU
ELLER FIND DET SENERE PÅ:
bit.ly/amma-story

Som en sand verdensborger afholder Amma gratis offentlige programmer i hele
Indien, Europa, USA og Australien, såvel som i Japan, Sri Lanka, Singapore, Malaysia,
Canada, Afrika og Sydamerika. I sine taler tilbyder hun både visdomsord og vejledning til egen personlig udvikling, så vel som til de mest presserende emner i vor tid.
Med hendes observationer lige fra klimaforandringer, terrorisme, tværkulturelle
uenigheder, ligestilling og fattigdom til seksuel udnyttelse på nettet, inviterer
Amma os alle til at involvere os i at genopbygge et omsorgsfuldt samfund, hvor
man tager hensyn til hinanden.
Amma inviterer os alle til at involvere os i at genopbygge et omsorgsfuldt
samfund, hvor man har fokus på at tage hensyn.
Amma afslutter altid sine programmer med personligt at omfavne alle de mennesker, som har deltaget i eventet. I modsætning til f.eks. en kort bogsignering
eller en gåtur bag en afspærret løber, optager disse personlige én-til-én-møder
det meste af Ammas tid. Amma har givet denne moderlige omfavnelse, som er
kendt som hendes darshan, til flere end 39 millioner mennesker, og hun har
givet darshan i mere end 22 timer uden af brydelse.
embracingtheworld.org
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HVORDAN DET HELE BEGYNDTE
HISTORIEN OM DET FØRSTE EMBRACING THE WORLD™ PROJEKT OG VISIONEN BAG ALT
DET, VI GØR
SKAN KODEN MED DIN SMARTPHONE FOR AT SE NU ELLER FIND DET SENERE PÅ:
bit.ly/etw-begins

or næsten 30 år siden, fortalte lederne af et lokalt børnehjem, at de ikke
Fandet
havde flere midler. De fortalte Amma, at de inden længe ikke ville have
valg end at sende børnene på gaden.

Amma omdirigerede de penge, der var blevet sparet op til at bygge den
første bedehal i hendes ashram og brugte dem i stedet til at påtage sig
omsorgen for de forældreløse. Således blev Embracing the World™ født.
Hvert eneste af vores projekter er blevet søsat som svar på de behov, verdens fattige har. Vores historie handler om kraften bag den idé — at enhver
af os har ansvar for at hjælpe dem, der er ringere stillet end os selv. I sidste
ende er det historien om det, der skete, da én person besluttede sig for at
give sit liv helhjertet til andres vé og vel.
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VORES MÅL

mbracing the World™ er et verdensomspændende netværk af humanitære
Eunder
organisationer, inspireret af de indisk-baserede humanitære initiativer
Mata Amritanandamayi Math*.
Vi er til for at lette byrden for verdens fattige ved at hjælpe med at imødekomme hver af deres fem basale behov — mad og vand, husly, sundhedspleje,
uddannelse og levebrød — når som helst og hvor som helst det er muligt. Vi
er især fokuseret på at hjælpe med at imødekomme disse behov i kølvandet
på store katastrofer.
For at forstærke denne indsats arbejder vi med miljøbeskyttelse og bæredygtighed, for at beskytte vores skrøbelige planets fremtid. På Amrita Universitet udvikler vores forskere nye måder til at levere varer, viden, information,
energi og sundhedspleje, således at vi kan få hjælp ud til de nødstedte så
hurtigt som muligt, uanset hvor de befinder sig.

AT GØRE MERE MED MINDRE

a hovedparten af vores initiativer bliver udført af frivillige, og da der ikke
Dniveauer,
er lønnede administratorer hverken på nationale eller internationale
er vi i stand til at udrette mere med færre midler.
Mata Amritanandamayi Math er en NGO med speciel rådgivningsstatus
hos FN

embracingtheworld.org
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2005 – Kollam-distriktet, Kerala, efter tsunamien i Det Indiske Ocean

”JEG TROR PÅ, AT HUN
STÅR HER FORAN OS
SOM GUDS KÆRLIGHED I
MENNESKELIG SKIKKELSE.”
- Dr. Jane Goodall,
FN Fredsbebuder
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MIN RELIGION ER KÆRLIGHED.
- Amma

2014 – Vatikanet: Ledere fra forskellige trosretninger forfatter deklaration mod slaveri

Amma har aldrig bedt nogen om at ændre deres religion, men
udelukkende om at gå dybere ind i deres egen tro og leve efter dens
essentielle principper.

2018 – Tværreligiøst topmøde for børns beskyttelse
online, Abu Dhabi
embracingtheworld.org
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de sidste 25 år har Amma jævnligt været
Iverdensfred
hovedtaler på internationale fora for
og religiøs harmoni. Hun er
blevet æret med priser og udmærkelser
for sin vision og sit eksempel.
Den første store begivenhed fandt
sted i 1993 på hundredeårsdagen for
Parlamentet for Verdensreligioner, hvor
hun blev udnævnt til præsident for den
hinduistiske trosretning.
Igennem årene har Amma talt ved flere
større begivenheder i FN. I 2002 overrakte FN’s særligt udnævnte Fredsbebuder
Dr. Jane Goodall hende Gandhi-King
prisen for ikkevold.

”AMMA PÅTALER DE ANLIGGENDER, SOM ER RELEVANTE FOR DET
21. ÅRHUNDREDE. AMMA GØR DET, SOM REGERINGER SKULLE GØRE.”
- Narendra Modi, Indiens premierminister
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NOGLE AF AMMAS PRISER OG KONFERENCER
2019

Æresdoktorat i Humanitære Videnskaber fra Mysores Universitet for sine
bidrag til spirituel uddannelse og socialt arbejde

2018

Taler ved Abu Dhabis Tværreligiøse Topmøde for beskyttelse af børn i den
digitale verden

2017

Modtager Mindes guldmedaljen fra sammenslutningen af Internationale
Soldater for Fred

2015

Taler ved FNs akademiske konference for indflydelse i New York

2014

Underskriver en deklaration i Vatikanet imod menneskehandel og slaveri

2012

Taler til FN’s Civilisationers Alliance i Shanghai

2010

Modtager Æresdoktorat i Humanitære Videnskaber fra Universitetet i
Buffalo, New York

2009

Indvielse af Vivekananda Internationale Foundation i Delhi

2008

Hovedtaler ved Kvindernes Globale Fredsinitiativ i Jaipur, Rajasthan

2007

Modtager Prisen fra Cinéma Vérité for sine humanitære aktiviteter og sit
arbejde for fred ved Cinéma Vérité Filmfestival i Paris

2006

ModtagerJames Parks Mortons Tværreligiøse Pris i New York
Modtager filosoffen Sankt Sri Jnaneswara Verdensfreds Pris i Puna,
Maharashtra

2005

Modtager Mahavir Mahatma Prisen
Modtager Århundredets Legendariske Pris af Rotary Club International

2004

Deltager som hovedtaler ved Verdensreligionernes Parlament

2002

Modtager Gandhi-King Prisen for Ikkevold i FN i Geneve
Hovedtaler ved det Globale Fredsinitiativ for Kvindelige Religiøse og Spirituelle
Ledere i FN, Geneve

2000

Hovedtaler ved Millennium-topmødet for Verdensfred, FN’s Generalforsamling

1995

Taler ved den tværreligiøse fejring af FN’s 50-års jubilæum

1993

Taler ved 100-års jubilæet for Parlamentet for Verdensreligioner, hvor hun
bliver udpeget som præsident for den hinduistiske troretning.

embracingtheworld.org
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BASALE BEHOV: MAD OG VAND

”DET ER SKAMMELIGT FOR ALLE NATIONER, HVIS DER I NOGEN DEL
AF VERDEN FINDES TUSINDER, DER DØR AF SULT ELLER LIDER UNDER
FATTIGDOM”

1948 erklærede den Universelle
Iheder,
Deklaration for Menneskerettigat alle mennesker har ret

til nok mad.
Ifølge FN-statistikker er sult
imidlertid stadig en af de mest
presserende udfordringer. Dette
til trods for, at verden producerer
mere end mad nok.
Faktisk lider 815 millioner af
verdens 7,6 milliarder mennesker af kronisk underernæring.
Heraf bor 11 millioner i ilande.
Sult findes overalt.
Den samme formel gælder for
vand. Selvom der er nok vandforsyning til hele verden, er der
områder med alvorlig knaphed.
Det er vores absolutte prioritet
at tackle denne mangel på vand
og mad hvor og når, det er muligt.

- Amma

ET UDSNIT AF VORES PROJEKTER
RENT VAND TIL 5000 LANDSBYER
10 millioner mennesker på landet i Indien vil
få vandfiltrerings-systemer
10 MILLIONER MÅLTIDER HVERT ÅR
Uddeling af mad til Indiens hjemløse og
sultne, især i stamme-områder
MOTHER’S KITCHEN
Mad til mere end 150.000 nødlidende i
50 byer i Nordamerika
ET CENTER FOR MADUDDELING I MEXICO
Frivillige indsamlede penge til at bygge et
køkken og laver og serverer nu måltider
MAD OG TØJ TIL FAMILIER
Program Acolher i Brasilien indsamler
forsyninger til fattige mødre og brødføder
også de hjemløse
LEVERING AF MAD I HJEMMET
Familier i nød i Spanien får den støtte, de
har brug for, leveret til deres eget dørtrin
ØKOLOGISK HAVEBRUG TIL DYRKNING
AF AFGRØDER
Frivillige i Frankrig dyrker økologiske
afgrøder til de hjemløse

SKAN MED DIN
SMARTPHONE FOR
MERE INFO PÅ VORES
HJEMMESIDE

embracingtheworld.org
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Kvinder i Nani Borvai, Gujarat, har nu rent vand tæt ved deres hjem.

RENT VAND TIL 10 MILLIONER MENNESKER

er et filtreringssystem, der giver folk i 5.000 landsbyer over hele
Jtilivamritam
Indien sikkert drikkevand i nærheden af deres hjem. Hvert system er designet
at imødekomme de daglige behov hos 400 familier med fem medlemmer.

Ifølge WaterAid mangler cirka 76 millioner mennesker adgang til rent
drikkevand i Indien, og størstedelen bor i landdistrikterne. Sundhedsrisikoen
er især høj for børn under fem år, da diarrésygdomme forårsaget af dårlig
sanitet fører til, at mere end 60.000 børn dør hvert år.
Derudover skal folk mange steder - især kvinder og piger - bære kar på
hovedet over lange afstande bare for at få adgang til vandkilder. De tunge
belastninger kan forårsage langvarige ryg- og nakkeskader.
Jivamritam-filtre har en indgangstank på 2.000 liter og en udløbstank på
1.000 liter for at holde behandlet og ubehandlet vand adskilt. Systemet er
forbundet til distributionskredse i hele samfundet.
Præsidenten for Indien, Ram Nath Kovind, lancerede projektet som en del
af Ammas fødselsdag i 2017. Embracing the World™ finansierer alene de
anslåede omkostninger på 100,8 millioner kr. Systemet er designet af Amrita
Center for Trådløse Netværk. Konstruktionen er i gang.
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V

ores centre i hele Indien byder de fattige velkommen som deres
gæster og serverer varme måltider til dem. For eksempel har vi i
Mumbai serveret måltider for sultne mennesker hver uge i de sidste
25 år.
På denne måde lærer de frivillige de nødlidende og deres problemer
at kende. Dem, der har behov for yderligere hjælp, hjælpes økonomisk
eller med medicinsk behandling, bolig, vejledning m.m.
embracingtheworld.org
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COSTA RICA: måltider for de hjemløse siden 2007

USA: Mother’s Kitchen i 50 byer

CANADA: måltider til folk på gaden i Montreal

MEXICO: frivillige byggede og driver nu et køkken, som tilbyder måltider til de fattige
16
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BRASILIEN: mad og forsyninger til hjemløse og lavindkomst-familier

KENYA: spisetid på børnenes center

SPANIEN: uddeling af fødevarer til folks hjem
embracingtheworld.org

INDIEN: måltider til 10 millioner hvert år
17

BASALE BEHOV: HUSLY

“ALLE I VERDEN SKAL KUNNE SOVE UDEN
FRYGT.”

- Amma

og hendes disciple fremstillede deres egne mursten
Alavermma
i hånden til de første bygninger i hendes ashram. I dag
vi stadig vores egne mursten til boligprojekter, fordi

in-house konstruktion holder omkostningerne nede og giver
os mulighed for at gøre mere med mindre.
For os betyder husly mere end et tag over hovedet. Vi
arbejder på at bygge hele samfund, komplet med rådhus, veje,
elektricitet, brønde, spildevandsanlæg og rent drikkevand.
Vores hjem for forældreløse og underprivilegerede børn
er bemandet med dedikerede frivillige, der fokuserer på
at opbygge børnenes selvtillid. De opfordrer børnene til at
forfølge deres drømme.

embracingtheworld.org
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Børn fra vores børnehjem i Kerala vinder priser i musik, sport og dans.

HVEM SIGER, AT DE ER FORÆLDRELØSE?

or næsten 30 år siden kom administratorerne af et børnehjem i Paripally,
Fhende,
Kerala, til Amma og erkendte, at de ikke havde flere midler. De fortalte
at de inden længe ikke ville have andet valg end at sende deres 500

børn ud på gaden.
Amma omdirigerede de penge, der var blevet sparet op til at bygge den
første bedehal i hendes ashram, og brugte dem til at tage sig af de forældreløse. Med dette blev Embracing the World™ født.
I årenes løb fandt disse børn - hvoraf mange kom fra dysfunktionelle
hjem med alkoholisme og alvorlig vold - et sted, hvor de fik den kærlighed,
uddannelse og støtte, der var nødvendig for at blive voksne med stabile og
succesrige liv.
”De fleste af børnene kom fra Attapadi-stammeområdet, hvor de endda
ikke havde råd til at spise et helt måltid,” forklarer Suresh, en studerende på
børnehjemmet. ”Amma bragte os alle hertil, uddannede os indtil gymnasiet
og støttede os - endda efter skolen, hvis vi ville studere videre. Det ændrede
vores liv, eller rettere sagt gav os et liv i sig selv.”

20
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ET UDSNIT AF VORES PROJEKTER
KONSTRUKTION AF HJEM
47.000 huse for hjemløse på mere end
75 steder over hele Indien
UDSATTE BØRN FINDER ET HJEM
Børnehjem i Kerala giver husly, mad og
uddannelse til 500 børn
AT FÅ ET NYT LIV
Flytning af slum-beboere i Maharashtra
til nye, rene lejligheder
BØRNEHJEM I KENYA
Et samfundscenter og en dagskole i
Nairobi, der sørger for mere end 160
børn ved at dække deres basale behov

Omsorgshjem i Nairobi, Kenya

ET KÆRLIGT STED AT VOKSE OP

Nairobi, Kenya, er Amrita Watoto
Icenter
Boma-børnehjemmet et samfundsog en dagskole, der tager sig af

160 børn fra de nærliggende landsbyer, hvis familier ikke har råd til deres
grundlæggende behov.
I dette kærlige miljø får børnene
nærende mad, en gennemsnitlig engelsk
uddannelse og sundhedsydelser. De
studerer også kreativ kunst, fysisk
træning og permakultur.
Centret drives af en gruppe lærere,
kokke og frivillige. Siden starten i 2011
er det blevet et levende sted for både
uddannelse og samfundsudvikling.

embracingtheworld.org

SKAN MED DIN
SMARTPHONE FOR
MERE INFO PÅ VORES
HJEMMESIDE

Find ud af på Ammas
tourné hvordan du kan
støtte vores initiativer ved
Embracing the World infobordet.
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Japanske universitetsstuderende rejser hvert
år til Indien for at deltage i bygningsprojekter.
Børnehjem i Kenya

Efter jordskred i Uttarakhand i 2013 genopbyggede vi 500 hjem til de nødstedte.
22
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Disse piger og deres familier bor nu i lejligheder, vi opførte i Pune, Maharashtra,
til folk, der plejede at bo i byens slumkvarterer.

Vi byggede 1.000 nye hjem i Raichur, Karnataka, efter oversvømmelserne i 2015.
embracingtheworld.org
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BASALE BEHOV: SUNDHED

SOM LILLE PIGE DRØMTE
AMMA OM AT BYGGE ET
HOSPITAL, HVOR FATTIGE
KUNNE FÅ ADGANG TIL
SUNDHEDSPLEJE AF HØJ
KVALITET I EN ATMOSFÆRE
AF KÆRLIGHED OG
MEDFØLELSE.
I 1998 BYGGEDE HUN DET.

ET UDSNIT AF VORES PROJEKTER
4.7 MILLIONER PATIENTER ER
BLEVET BEHANDLET GRATIS
Siden 1998 har nødlidende patienter
modtaget for 637 millioner kr. i
velgørende sundhedspleje.
AMRITA HOSPITALER
Et velgørende hospital i Kerala med
1.300 senge er et af de bedste
hospitaler i Sydasien, mens et hospital
med plads til 2.000 senge er under
konstruktion i Delhi-distriktet.
FEM SATELIT-HOSPITALER
Fire velgørende hospitaler i Kerala og et
på Andaman-øerne for at kunne nå små
og isolerede samfund
SPECIALISEREDE SUNDHEDSCENTRE
Et cancerhospice (Mumbai), en klinik for
HIV/AIDS-ramte (Kerala) og en palliativ
klinik (Kerala)
ØJENOPERATIONER I AFRIKA
Genoprettelse af synet for fattige i
Kenya, Burkina Faso og Zambia
UNDERVISNING I YOGA OG
MEDITATION
Amrita Yoga og Integreret
Meditationsteknik (IAM) skaber velvære

SKAN MED DIN
SMARTPHONE FOR
MERE INFO PÅ VORES
HJEMMESIDE
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Avancerede robot-teknologier har udvidet vores kirurgiske muligheder.

AMRITA HOSPITAL

Enestående teknologi, medfølende pleje

Institut for Medicinske Videnskaber og Forskningscenter (Amrita
Aensmrita
Hospital) er dedikeret til at yde fremragende medicinsk behandling, uanset
betalingsformåen. Hospitalet tilbyder avancerede sundhedsydelser til
mennesker, der ikke har andre steder at henvende sig.
Siden vores tertiære plejehospital i Kochi i Kerala åbnede i 1998, har Amrita Hospitalet leveret mere end 632 millioner kr. til velgørende medicinsk
behandling. Over 4,7 millioner patienter har modtaget fuldstændig gratis
behandling.
Amrita Hospital tilbyder sofistikeret og medfølende pleje i en fredfyldt og
smuk atmosfære og er anerkendt som et af de førende hospitaler i Sydasien.
Samlet set betjener det mere end 1.000.000 ambulante patienter og 70.000
sengeliggende patienter om året.
Vores forpligtelse til at tjene de fattige har tiltrukket et dedikeret team af højt
kvalificerede medicinske fagfolk fra hele verden. Hospitalet med 1.300 senge
huser 43 specialafdelinger. Institutionen er også et undervisningshospital.

26
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Det nye Delhi-distrikt Hospital fokuserer på omsorg for mødre og børn

2016 tog vi det første spadestik til et nyt Amrita-hospital i Delhi-NCR-reIforpligtelse
gionen, der er planlagt til at huse 2.000 senge. Med en stærk velgørende
til at yde kvalitetspleje til de fattige, vil den avancerede institution

være et undervisningshospital. En hel blok vil blive dedikeret til enestående
forskning, der fokuserer på lave omkostninger til sundhedsydelser.
”Må dette nye hospital blive til tjeneste for menneskeheden og til trøst
for de syge,” sagde Amma. ”Vi må aldrig glemme, at vi har brug for to typer
sundhed - ekstern og intern. Mens kroppens sundhed uden tvivl er vigtig,
indebærer indre sundhed, at vi deler med de mindre heldige og udvikler
omsorg og medfølelse. Det er lige så vigtigt. ”
Delhi-hospitalet vil omfatte et højt specialiseret børnehospital med alle
specialiteter og underspecialiteter til komplet mor-barn pasning. Dette er
en funktion, som mange hospitaler i Indien mangler, da nogle private institutioner ikke ser mødre-pleje som økonomisk bæredygtig.
Derudover vil institutionen bestræbe sig på at minimere dens indvirkning
på miljøet. Det vil have et lavt CO2-aftryk og nul spildevandsudledning. I
sidste ende vil det være fuldt solcelledrevet.

embracingtheworld.org
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ENHVER AF DE
4,7 MILLIONER
PATIENTER, SOM VI
HAR BEHANDLET
VEDERLAGSFRIT, HAR
EN HISTORIE. HER ER
DALIYAS:

a Daliya blev født, græd hun
DLægerne
ikke som andre babyer gør.
fandt et alvorligt problem
med hendes hjerte, som krævede
øjeblikkelig operation, for at hun
kunne overleve.
De normale omkostninger ved
en sådan procedure i Indien er
33.600 kr. - et beløb langt uden
for rækkevidde for Daliyas far, der
havde et job som en auto-rick
shaw-chauffør.
Amrita Hospitalet forlangte
ingen betaling af Daliyas forældre
for proceduren. Operationen var
vellykket og holdt Daliya i live,
men hendes kamp var langt fra
forbi. Hun ville have brug for et
enormt livsmod.
Heldigvis havde Daliya ingen
mangel på det.

SKAN MED DIN
SMARTPHONE FOR AT
FINDE DALIYAS VIDEO

embracingtheworld.org
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Vores HIV/AIDS-plejecenter i Kerala

Sundhedslejre i Indiens landdistrikter

Pædiatrien lægger vægt på forebyggelse
30

Telekonferencer til fjerntliggende områder

Blandt de første af sin slags indenfor geriatri

Humanitære aktiviteter af Sri Mata Amritanandamayi

Amrita Yoga tilbyder praktiske wellness-programmer for forskellige aldersgrupper.

Integreret Meditations-teknik (IAM) kombinerer traditionel praksis med moderne behov.

embracingtheworld.org
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ØJENOPERATIONER I
AFRIKA TIL FATTIGE
MENNESKER
Jeg troede, at jeg aldrig ville se
”sagde
vidunderne i denne verden igen,”
en af patienterne efter sin
operation for grå stær i Burkina
Faso.
Læger fra Spanien slutter sig til
lokale i Afrika for at tilbyde gratis
øjenoperationer til mennesker,
der lever i fattigdom. På deres
sidste besøg opererede lægerne
518 patienter i hele Zambia, Kenya
og Burkina Faso.
Lokale frivillige deltager sammen med Syn uden Grænser
og Embracing the World™ i at
organisere alle niveauer af pleje
- og det er ikke risikofrit arbejde.
Burkina Faso har for eksempel lidt
under tilbagevendende tørke og
militærkup.
”Vi tager hen til de steder, der
har brug for mest hjælp,” forklarer
øjenlæge Dr. Isabel Signes Soler,
der rejser verden rundt.
”På hvert sted, vi tjener, er de
blinde menneskers ansigter konstant i mit sind - og derfor siger
jeg ja til udfordringen.”

Denne dreng fra Kenya havde en vellykket operation.

SKAN MED DIN
MOBIL FOR DENNE
HISTORIES VIDEO

Et nyt liv for en mand i Burkina Faso
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En pige kan nu se længere end til sine hænder

Dr. Signes Soler med en patient og en sygeplejerske

Undersøgelse før operation

Holdet fra Spanien samarbejder med lokale læger og studerende i Afrika.
embracingtheworld.org
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BASALE BEHOV: UDDANNELSE

“VI GIVER STOR ANERKENDELSE TIL EN FREMTRÆDENDE
UDDANNELSES-LEDERS VIDTRÆKKENDE BIDRAG.”
- Dr. John B. Simpson,
Præsident for New Yorks Statsuniversitet i Buffalo,
veralt i udviklingslandene er
OStuderende
det sjældent gratis at gå i skole.
skal betale deres egne

transportomkostninger og købe
uniformer, lærebøger, notesbøger
og skriveredskaber.
Mange familier er for fattige til at
have råd til disse udgifter. Alligevel
har universel uddannelse vist sig at
være det mest effektive middel til at
eliminere udbredt fattigdom.
Amma er dybt engageret i at skabe
adgang til værdibaseret uddannelse
for alle. Overalt i Indien driver vi
mere end 75 uddannelsesinstitutioner, der betjener mere end 100.000
studerende. Vi giver også mere end
50.000 stipendier til børn i nød
i Indien, Japan, Haiti, Singapore,
Filippinerne og Spanien.
I mellemtiden udvikler Amrita
Universitetets laboratorium AmritaCREATE digitale løsninger til
overkommelige uddannelses-teknologier for alle. De bruger tablets i
landdistrikternes efter-skolecentre
til at give undervisning, læseuddannelse og sundheds- og sociale
bevidsthedsfærdigheder for børn
og voksne. De arbejder i landsbyer i
21 stater i Indien.

embracingtheworld.org

ET UDSNIT AF VORES PROJEKTER
MERE END 50.000 STIPENDIER
At holde børnene i skole i Indien, Japan,
Haiti, Singapore, Filippinerne og Spanien
EFTER-SKOLE UNDERVISNING
Ekstra hjælp til børn fra slumområder og
landområder
LÆSEFÆRDIGHEDER FOR VOKSNE
Uddannelse af voksne i fjerne landsbyer,
især stamme-kvinderne
UDDANNELSE MED TABLET-TEKNOLOGI
Udvikling af prisvindende indlærings-apps
for børn og voksne
SKOLE FOR HØRE-HANDICAPPEDE
At lære høre-handicappede børn at tale
SKOLE FOR BØRN MED ANDERLEDES
EVNER
Hjælp til børn med anderledes evner til at
opdage deres skjulte talenter

SKAN MED DIN
SMARTPHONE FOR
MERE INFO PÅ VORES
HJEMMESIDE
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Amrita Universitetets AmritaCREATE
skaber digitale løsninger for at sikre billige
uddannelses-teknologier til alle.

36
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Med tablet-teknologi underviser de børn
og hjælper med til at udvikle de voksnes
læsefærdigheder i fjerne landsbyer i 21 stater
over hele Indien.

embracingtheworld.org
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INGEN SKAL LADES I
STIKKEN
Pradesh er en af vores priItilMadhya
oriteter at vejlede børn, som er nødt
at tilbringe deres dage i marken.
”Før i tiden generede det mig meget,
at mange forældre prioriterede at
sende deres børn ud for at deres køer
og geder kunne græsse,” forklarer Anju
Singh, der er koordinator for Amrita
SeRVe, vores projekt i udvikling af
landsbyer.
Disse børn kunne ikke gå i skole, da
de var væk fra kl. 8 til 17. Anju kunne
ikke overtale forældrene til at ændre
deres mening. De spurgte hende:
”Hvem skal så udføre dette job?”
Men Raju ville noget andet. Han var
en dreng, der bad Anju om at begynde
at få undervisning i læsning og skrivning efter kl. 17 hver dag. Han ville
ikke forblive analfabet resten af sit liv.
”Før jeg vidste af det, var klassestørrelsen vokset. Der var 10 børn, og
jeg underviste dem alle i hindi,” siger
Anju med et smil.
”Min drøm er, at alle disse børn
vokser op til at være ansvarlige medlemmer af samfundet. Jeg kommer
også fra en landsby, og kun fordi mine
forældre motiverede mig til at afslutte
min college-eksamen, er jeg her i dag.
Ingen skal lades tilbage - det er mit
ønske for min landsby og min nation. ”

På arbejde med at passe geder

Anju Singh vejleder børn
38
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I skole i landsbyen Maira, Punjab

Høre-handicappede børn lærer at tale

Tablets inspirer til interessen i at lære

I 2008 vandt vi en UNESCO-pris for vores voksenundervisnings-program.
embracingtheworld.org
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BASALE BEHOV: EKSISTENSGRUNDLAG

“AMMA UDVISER DEN SLAGS LEDERSKAB, SOM VI HAR BRUG FOR, HVIS
VORES PLANET SKAL OVERLEVE. HUN ER NOK DEN MEST HEROISKE PERSON,
JEG NOGENSINDE HAR MØDT.”

- Alice Walker,
Pulitzer Pris-vindende forfatter

har tilbudt erhvervsuddannelser
Vmedisiden
1989 for at give mennesker
behov for det styrken til at

opretholde deres eget liv.
Efter tsunamien i Det Indiske Ocean
i 2004 begyndte vi at fokusere på at
uddanne især kvinder, og AmritaSREE
(Amrita Self-Reliance, Education og
Employment) blev grundlagt. Kvinder
danner selvhjælpsgrupper og bliver
selvhjulpne og aktive medlemmer af
samfundet.
Til dato har vi udstyret 200.000
kvinder med erhvervsuddannelse og
startkapital til at starte deres egne
hjemmebaserede virksomheder.
Deltagerne lærer erhverv lige fra
skræddersyning og håndværk til røntgen-svejsning og udgravningsdrift.
I Kenya underviser vores center
folk fra byens slum i erhvervs-og
computerfærdigheder. AMMACHI
Labs afholdt også et edb-kursus til
reparation af motorcykler i Rwanda.
Det er stadig en presserende prioritet at støtte dem, som ingen midler har, til at tjene til livets ophold.
Vi distribuerer økonomisk hjælp
til 100.000 enker, mennesker med
handicap og til kvinder, der lever i
fattigdom.

embracingtheworld.org

ET UDSNIT AF VORES PROJEKTER
AMRITASREE SHGER
Selvhjælpsgrupper med 200.000
medlemmer over hele Indien trænes i
videreuddannelse, opstartskapital for små
forretninger og billig sundhedsforsikring
JOBUDDANNELSE I AFRIKA
Værktøjer til unge til at bryde ud af
fattigdom
FINANSIEL STØTTE TIL LIVET I INDIEN
Livsstids-pensioner for 100.000 enker,
mennesker med handicap og kvinder i
fattigdom
KERALA SKOLE I TRADITIONEL KUNST
Bevarelse af uddøende kunstformer og
oprettelse af jobs
KERALA INDUSTRIELLE
TRÆININGSCENTER
Forberedelse af unge mennesker til at
komme ind i arbejdsstyrken

SCAN MED EN
SMARTPHONE TIL
MERE INFO PÅ VORES
WEBSIDE
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På sin 65-års fødselsdag donerede Amma 400.000 sarier til fattige kvinder.

Genoplivning af traditionelt arbejde med ler

Modtager af livslang finansiel støtte
42

11 fag ved vores Industrielle Trænings-center
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Træning i reparation af motorcykler i Rwanda

Selvhjælpsgrupper i en landsby

Center i erhvervstræning i Nairobi, Kenya

I landdistrikterne i Indien læres skræddererhvervet for at få en ekstra indtægt til familien.
embracingtheworld.org
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KATASTROFER

ET UDSNIT AF VORES PROJEKTER

AMMAS EMPATI OG BEKYMRING
OVER FOR OVERLEVENDE FRA
KATASTROFER ER SÅ KOMPLET,
AT HUN TAGER VARE PÅ
ETHVERT ASPEKT AF DERES
SITUATION.
HUN OPFYLDER IKKE KUN DERES
ØJEBLIKKELIGE MATERIELLE OG
FØLELSESMÆSSIGE BEHOV, MEN
HJÆLPER MED AT PLANLÆGGE
DERES FREMTID.
VORES LANGSIGTEDE STØTTE
HAR FØRT TUSINDER GENNEM
DE MØRKESTE PERIODER I
DERES LIV.

KERALA OVERSVØMMELSERNE, 2018
Katastrofe-telefonlinje, rednings- teams,
nødlejre, nødhjælp for 10 millioner kr.
KERALA OG TAMIL NADU CYKLON, 2017
Nødlejre, økonomisk hjælp, rekonstruktion
CHENNAI OVERSVØMMELSERNE, 2015
5.038.000 kr. i nødhjælp, rednings-operationer
og husly
NEPAL JORDSKÆLV, 2015
100.000 stivkrampe-vaccinationer, mad og
drikke nødhjælp, tæpper og husly
JAMMU OG KASHMIROVERSVØMMELSERNE, 2014
27 millioner kr. i nødhjælp og mobile
lægeklinikker
TYFON PÅ FILIPPINERNE, 2013
6,7 millioner kr. i nødhjælp, støtte til
forældreløse børn og genopbyggelse af
samfund
UTTARAKHAND OVERSVØMMELSER OG
JORDSKRED, 2013
72 millioner kr. i nødhjælp, mobile
lægeklinikker og genopbygning af huse
JAPAN JORDSKÆLV OG TSUNAMI, 2011
6,7 millioner kr. til uddannelse af forældreløse
børn
HAITI JORDSKÆLV, 2010
Forsyning af medicin, husly materialer og
stipendier
KARNATAKA OG ANDHRA PRADESH
OVERSVØMMELSER, 2009
1.000 huse til de fordrevne

SKAN MED DIN
SMARTPHONE FOR
MERE INFO PÅ VORES
HJEMMESIDE
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DET INDISKE OCEAN TSUNAMI, 2004
For 310 millioner kr. nødhjælpspakker til
tsunami-overlevende
GUJARAT JORDSKÆLV, 2001
Tre landsbyer genopbygget fra grunden
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”JEG ER MEGET IMPONERET OVER, HVOR MANGE AF DE PENGE, DER
SAMLES IND, SOM RENT FAKTISK GÅR DIREKTE TIL DE NØDLIDENDE. JEG
TROR, AT DE INTERNATIONALE NGO’ER OG FN’S AGENTURER KAN LÆRE
MEGET AF AMMAS ARBEJDE, OG HVAD HUN HAR VÆRET I STAND TIL AT
OPBYGGE.”
- Olara Otunnu,
Tidligere formand for FN’s Menneskerettighedskommission
ragisk nok er de steder, der er hårdest ramt af klimaforandringer og de
Tdårligst
deraf følgende øgede naturkatastrofer ofte de mindst forberedte - og de
rustede til at komme sig igen.
Vores arbejde begynder med øjeblikkelig hjælp, men det slutter ikke der.
Med vores forpligtelse til langsigtet nødhjælp hjælper vi sårbare samfund
med at komme tilbage på fast grund. Denne hjælp kommer i form af mad og
medicinsk hjælp samt stipendier, erhvervsuddannelse og permanent husly.

Medicinsk hold i Gujarat efter
jordskælvet i 2001

Amma i Japan efter tsunami i 2011
46

Mad og vand efter tyfon i 2013 på Filippinerne
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Hjælp til børn med at overvinde deres frygt for vand efter tsunamien i Det Indiske Ocean

ores hjælpe-og rehabiliteringsarbejde i kølvandet på tsunamien i Det Indiske
Vkatastrofehjælps-projekter,
Ocean i 2004 er i dag et af de mest komplekse, omfattende og vedvarende
der nogensinde er iværksat af en organisation udenfor

regeringen.
Det, der gjorde vores arbejde unikt, var det holistiske. Hvert aspekt af de
overlevendes liv blev overvejet og forbedret. Mange af dem sagde, at når det gjaldt
deres livskvalitet og økonomiske uafhængighed, var de bedre stillet efter tragedien,
end de havde været før.

embracingtheworld.org

47

NØDHJÆLPSLINJE
REDDER LIV UNDER
OVERSVØMMELSERNE I
KERALA

august 2018 ramte oversvømmelser
Inesker
staten Kerala. Mere end 500 menblev dræbt og 1.000.000 var

fordrevne.
Da katastrofen ramte, besluttede
studerende og fakultetet ved Amrita
Vishwa Vidyapeetham (Ammas universitet) at oprette en 24-timers hjælpelinje for at nå mennesker i nød og
redde liv. Holdet bestod af mere end
400 frivillige, der arbejdede på skift.
I løbet af fem dage modtog de mere
end 25.000 opkald og forbandt over
100.000 ofre for oversvømmelsen
med passende rednings- og hjælpetjenester, herunder marinen og
luftvåbenet.
For eksempel modtog hjælpelinjen
et opkald fra en kvinde, der desperat forklarede, at hendes ældre mor
klamrede sig fast på hendes ryg, mens
hun også holdt en baby i armene over
det stigende vand.
Frivillige fra call-centeret fik kontakt til en nærliggende fiskerbåd, og
inden for 10 minutter blev kvinden,
hendes mor og hendes barn alle reddet. I taknemmelighed sendte kvindens mand lastbiler med forsyninger
til vores nødhjælpslejre.

Vores hjælpelinje fungerede 24 timer i døgnet.

Vi drev mere end 30 nødhjælpslejre.
48
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10 millioner kr. i donation til nødhjælpsarbejde

Medicinhold tog ud til fjerntliggende områder.

Redning fra en oversvømmet landsby

På sin 65-års fødselsdag gav Amma yderligere hjælp til overlevende fra katastrofer.
embracingtheworld.org
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Genopbygning i Uttarakhand, 2013

Mobile lægeklinikker, jordskælvet i Haiti, 2010 Tæpper efter oversvømmelserne, Jammu og Kashmir, 2014

Fordeling af mad og vand efter jordskælvet i Nepal, 2015
50
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Med vores støtte fik 480 overlevende fra tyfonen på Filippinerne i 2013 en studentereksamen.

Oprensning i Japan efter tsunamien i 2011
embracingtheworld.org

Redningsteam, oversvømmelserne Chennai 2015
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VORES UNIVERSITET, AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM, ER BLANDT

DE TI BEDSTE I INDIEN. DET ER DEDIKERET TIL AT FINDE LØSNINGER

PÅ VERDENS MEST PRESSERENDE PROBLEMER VIA BANEBRYDENDE
FORSKNING.

AMRITA UNIVERSITET

A

mmas koncept om uddannelse,
fokus på forskning og engagement i at indføre universelle
værdier er samlet under ét i Amrita
Vishwa Vidyapeetham. Det er et
universitet, hvor de nyeste fremskridt og opdagelser kombineres
med medfølelse og tjeneste for
verden.
Denne fordomsfri tænkning har
ført til innovativ forskning inden
for en række områder, fra teknik
til læringsteknologier til virksomhedsstyring.
Mere end 20.000 studerende
studerer på vores seks campusser
i hele Sydindien. Tallene er næsten
lige fordelt mellem mænd og kvinder, og de studerende ankommer
fra hele Indien og fra hele verden.
Studerende deltager også i
undervisningsprogrammer for at
udvide deres vision for verden.
F.eks. deltager mere end 100 studerende sammen med fakultetet
hvert år i praktik i landsbyer over
hele Indien. Da det er her, cirka
77 af landets fattige bor, lærer de
studerende, hvordan livet er for
dem, der står over for ekstrem
fattigdom.
I 2018 rangerede Indiens nationale ministerium for udvikling af
menneskelige ressourcer Amrita
Vishwa Vidyapeetham som det
ottende bedste universitet i landet.
Det er det eneste private universitet blandt de ti bedste.

embracingtheworld.org

ET UDSNIT AF VORES PROJEKTER
CENTER FOR NANOVIDENSKABER OG
MOLEKYLÆR MEDICIN
Anerkendt som en foregangsinstitution
inden for solcelleforskning, nanoteknologi
og molekylær medicin
AMMACHI LABS
Menneske-computer-interaktion som øger
teknologiens muligheder for at hjælpe de
fattige
CENTER FOR AT STYRKE KVINDER OG
FOR LIGESTILLING
Samarbejder med Unesco for at udvikle
deltagelse i hele samfundet og samtidig
tage sig af kvinders sårbarhed
AMRITACREATE
Tablet-baseret læsetræning for børn og
voksne i fjerntliggende bebyggelser
CENTER FOR TRÅDLØSE NETVÆRK OG
APPLIKATIONER
Udvikler løsninger på problemer så som
rent drikkevand, forsyning af elektricitet
og tidlig advarsel af katastrofer i
udkantsområder
LIVE-IN LABS
Praktik for studerende fra Indien og andre
lande hvor de bor i landets landsbyer

SKAN MED DIN
SMARTPHONE FOR
MERE INFO PÅ VORES
HJEMMESIDE
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“DETTE ER IKKE BARE ET
UNIVERSITET, MEN ET UNIVERSITET
AF HØJ KVALITET OG I
VERDENSKLASSE. DET FOKUSERER
PÅ TEKNOLOGI OG FORSKNING,
DER UNDERSØGER MEGET
KONKRETE PROBLEMER OG FINDER
UMIDDELBARE LØSNINGER.”

Rangerer som det 8. bedste universitet i Indien

- Muhammad Yunus,
2006 Nobelprismodtager
Et multi-fokuseret forsknings-universitet

Mere end 20.000 studerende med næsten samme antal mænd og kvinder
54
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Forskning i nanovidenskaber i at bruge zincoxid nanokrystaller til at dræbe kræftceller

Samarbejder med FN for at styrke kvinder
embracingtheworld.org

Studerende i praktik i landområder i Indien
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Installering af elektricitet i isolerede landsbyer

Sol-energi til et stammesamfund i Kerala

Trådløse jordskreds-sensorer installeret i fjerntliggende områder i Sikkim og Kerala
56
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AMMACHI Labs træner kvinder i at bygge toiletter for at undgå forrettelse af nødtørft i det fri.

Toilet-konstruktion giver en ny mulighed for indkomst. Læsefærdigheder for alle via computer-undervisning.
embracingtheworld.org
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MILJØET

”MODER JORD TJENER OS. SOLEN, MÅNEN OG STJERNERNE TJENER OS ALLE.
HVAD KAN VI GIVE TILBAGE FOR DERES USELVISKE TJENESTE?”
- Amma

mma har observeret, at der
Anoget
tidligere i vores historie ikke var
specifikt behov for indsatser

for at bevare miljøet, fordi menneskeheden så guddommelighed
udtrykt gennem naturen. Derfor
behandlede folk naturen med
ærbødighed og respekt.
Vores bestræbelser på at bevare
miljøet er baseret på tanken om, at
selv om pleje af naturen er i vores
egen bedste interesse, er det også
det rigtige at gøre.
Initiativerne er rettet mod
at udvikle løsninger inden for
bæredygtighed defineret ved
enkle, praktiske initiativer. Disse
kan implementeres både lokalt
og globalt.
Vores frivillige har plantet
mere end en million træer over
hele verden som en del af FN’s
Billion Tree Campaign. Flere af
vores initiativer er også formelt
anerkendt af UNESCO som en
del af FN’s tiår for uddannelse til
bæredygtig udvikling.

ET UDSNIT AF VORES PROJEKTER
SWACHH BHARAT MISSION (ET RENT
INDIEN)
Et initiativ fra den indiske regering for at
opnå tilgængelig sanitet og renhed i det
offentlige rum
202 MILLIONER KR. TIL AT BYGGE
TOILETTER
Forbedret sanitet langs med floden
Ganges og i indiske landsbyer
GREENFRIENDS
Vores internationale organisation for
bevarelse og omsorg for naturen
TRÆPLANTNING
Mere end en million træer plantet globalt
BIAVL
Bikuber i centre over hele verden, da bier
er afgørende for bestøvning af afgrøder
REDUCERING, GENBRUG, RECYCLING
En fremgangsmåde med nul-affald fra
top til bund i alle vores institutioner
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Indiens premierminister, Narendra Modi, overrakte Amma en pris for hendes arbejde med Swachh Bharat.

Bygning af toiletter på landet i Indien
60

GreenFriends planter frugttræer i USA
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Centeret for affaldshåndtering i Amritapuri

Biavl for at støtte bestøvning af afgrøder

Vores frivillige har plantet over én million træer over hele verden.
embracingtheworld.org
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AYUDH: VORES UNGDOMSORGANISATION

”HVIS VORES UNGE REJSER SIG OG HANDLER, SÅ HAR
DE STYRKEN OG DYNAMIKKEN TIL AT SKABE EN STOR
FORANDRING I SAMFUNDET.”

- Amma
styrker unge til at integrere
Adag.YUDH
universelle værdier i deres dagligIdet de starter med sig selv, er

målet at skabe en fremtid med håb,
fred og socialt engagement. Vores
internationale ungdomsbevægelse
er aktiv i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Australien og Afrika.
Organisationen er baseret på
Ammas lære om, at vi ikke er isolerede øer, men er knyttet til hinanden
som led i en kæde; at vores liv ikke er
beregnet til kun at blive levet for os
selv. Amma siger, at vi i stedet skal
afsætte tid til at gøre en forskel i livet
for dem, der er mindre heldige.
AYUDH-projekter hjælper unge
med at udtrykke kreativt potentiale,
få selvtillid og implementere ideer
til, hvordan man kan gøre verden til
et bedre sted. Fokus ligger på fire
områder: social tjeneste, personlig
udvikling, interkulturel udveksling
og grønne initiativer.
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INTERNATIONALE UNGDOMSMØDER
Fra Indien til Europa til Amerika lægger
ungdomsmøderne vægt på tjeneste,
styrkelse og kærlighed i vores globale
samfund
LEDERSKAB MED SOCIAL PÅVIRKNING
Et-årigt program der uddanner til
medfølende lederskab, socialt ansvar og
interkulturel læring
2018 KERALA
OVERSVØMMELSESHJÆLP
Ayudh India etablerede en 24-timers
hjælpe-telefonlinje for at redde ofrene
for oversvømmelse og arbejdede i
nødhjælpslejre
HVIDE STOKKE
Indsamling af penge til at købe hvide
stokke til blinde børn i Kenya
TRÆER FOR FRED
En kampagne for træplantning som
kombinerer konkrete klima-indsatser med
uddannelse i bæredygtig levevis
RENSNING AF SAMFUND
At samle affald sammen i slumområder i
Nairobi, i Indiens landsbyer og på gader i
storbyer over hele verden
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1.200 unge fra hele landet deltog i AYUDH
India 2018
topmødet.
Children’s
home in Kenya

Træning i lederskab indenfor social påvirkning

Uddeling af stokke til blinde børn i Kenya

AYUDH Europa startede Træer for Fred for at fokusere på træplantning.
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Humanitære aktiviteter af Sri Mata Amritanandamayi

Under oversvømmelserne i Kerala i 2018 arbejdede AYUDH India i nødhjælpslejre.

Støtte til flygtninge i Danmark
embracingtheworld.org

AYUDH Amerika fjerner affald
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SELVFORSYNENDE LANDSBYER

”DET ER VORES LANDSBYER, DER OPRETHOLDER OS VED AT FREMBRINGE
DE FØDEVARER, VI HAR BRUG FOR TIL AT OVERLEVE. DET ER PÅ TIDE AT
ANDERKENDE, AT VORES LANDSBYER ER SELVE VORES FUNDAMENT OG GÅ
FREMAD MED ÉT HJERTE OG ÉT SIND FOR AT BESKYTTE OG TJENE DEM.”
- Amma
ennem vores Amrita SeRVe-initiativ
Gdigheder,
lærer vi Indiens landsbyboere de færde har brug for til at opbygge

selvhjulpne og velstående samfund. Steder, hvor folk er sunde og uddannede.
Steder, hvor mennesker lever et liv med
værdighed i et miljø uden forurening.
Det landlige Indien er hjemsted
for 900 millioner mennesker, 69 %
af landets befolkning. En tredjedel
af dem - 300 millioner - lever under
fattigdomsgrænsen. De kæmper for
grundlæggende behov som adgang til
sundhedsydelser, mad, vand og husly.
Mange af disse fattige i landdistrikterne er landmænd og leverer det meste af
Indiens fødevareforsyning sammen med
stor eksport til den globale økonomi.
Amma understreger, at disse bidrag
fortjener vores taknemmelighed.
Ved festlighederne på sin 60-års
fødselsdag lancerede Amma adoptionen
af 101 landsbyer over hele Indien. Fokus
er at hjælpe de fattige i landdistrikterne
med at blande moderne teknologi med
oprindelig bæredygtig levepraksis, der
alt for ofte er gået tabt i den moderne
tid.
Disse 101 landsbyer er beregnet til at
fungere som både bevis for konceptet
og en model for bæredygtighed og
selvforsyning for landsbyer i hele landet.

embracingtheworld.org

ET UDSNIT AF VORES PROJEKTER
LANDMANDS-GRUPPER
Små landmænd slår deres ressourcer
sammen for at dyrke som kollektiver og
også eksperimentere med økologiske
afgrøder
ADGANG TIL SUNDHED
Sundhedsarbejdere bliver udpeget i
landsbyerne, da de fleste ligger langt fra
essentielle sundhedstjenester
OMSORG FOR MENSTRUATIONSSUNDHED
Kvinder støttes med information om
personlig pleje, og vores saukhyam-projekt
tilbyder træning i, hvordan man producerer
genanvendelige hygiejnebind
DYRKNING AF CITRONGRÆS
Med støtte fra Indiens regering udvikles
der en ny kilde til indkomst ved at dyrke
citrongræs og udtrække dets essentielle
olie
ADGANG TIL STØTTE FRA REGERINGEN
Landsbyboerne bliver informeret om
borgeres rettigheder til at få socialhjælp,
sundhedtjenester, id-kort, offentlig
uddannelse og udviklings-støtte

SKAN MED DIN
SMARTPHONE FOR
MERE INFO PÅ VORES
HJEMMESIDE
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Vores første landmandsgruppe lå i Tamil Nadu og hjalp 20 familier til at blive fri af en uoverskuelig gæld.

Undervisning af skolebørn i hygiejne
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Grundlæggende sundhedstjek

Humanitære aktiviteter af Sri Mata Amritanandamayi

Produktion af genanvendelige hygiejnebind

Citrongræs-olie til at sælge på markederne

I Bihar arbejder vi på at bringe Musahar-folk af lav kaste ud af dyb fattigdom
embracingtheworld.org
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NOGLE FÅ AF VORES CENTRE OVER HELE VERDEN
INDIA - INTERNATIONAAL CENTRUM
Mata Amritanandamayi Math
Kollam District, Kerala
Tlf. +91 476-289-7578 eller 476-289-6399
inform@amritapuri.org
amritapuri.org
TYSKLAND - Amma Zentrum
(Hof Herrenberg)
Tlf. +49 6063-579933
zentrum@amma.de
amma.de
FRANKRIG - Centre Amma (Pontgouin)
Tlf. +33 2373-74430
centreamma@etw-france.org
etw-france.org
NEDERLANDENE - Amma Centrum
(Zeist)
info@amma.nl
amma.nl
SPANIEN - Centro Amma (Barcelona)
Tlf. +34 9310-22043
actividades@amma-spain.org
amma-spain.org
SCHWEIZ - MA Centre (Flaach)
Tlf. +41 5231-81300
macenter@amma.ch
amma.ch
USA - MA Center (San Ramon)
Tlf. +1 510-537-9417
macenter@amma.org
amma.org

USA - MA Center (Chicago)
Tlf. +1 630-387-5077
chicago@macenters.org
amma.org
CANADA - Amma Canada (Toronto)
Tlf. +1 905-785-8175
info@ammacanada.ca
ammacanada.ca
MEXICO - Centro de Amma (Cancun)
Tlf. +52 998-865-5617
info@amma.mx
amma.mx
SINGAPORE - Amriteswari Society
Tlf. +65 6341-7701
amrita@amma.org.sg
amma.org.sg
JAPAN - MA Center (Tokyo)
Tlf. +81 42370-04448
info@amma.jp
amma.jp
AUSTRALIEN - MA Centre (Melbourne)
Tlf. +61 3978-29927
info@ammaaustralia.org.au
ammaaustralia.org.au
KENYA - Amrita Centre (Nairobi)
kenya@embracingtheworld.org
ke.amma.org
MAURITIUS - MA Centre
mauritius@embracingtheworld.org
ammacentremauritius.org

Vi er aktive i mere end 40 lande over hele kloden. Besøg
embracingtheworld.org/get-involved
for en omfattende liste over kontaktoplysninger.
70

I Danmark: www.amma-danmark.dk

en mest personligt tilgængelige åndelige leder, der lever i dag, Amma,
Di verden.
kan meget vel være på fornavn med flere mennesker end nogen anden
Når folk åbner deres hjerte og fortæller Amma om deres sorger,

giver hun dem følelsesmæssig trøst, åndelig vejledning og konkrete løsninger
på deres problemer.
Efter at have modtaget Ammas omfavnelse føler mange sig inspireret til at
tilbyde uselvisk tjeneste til de nødlidende. På denne måde er denne enkle,
men alligevel magtfulde handling - en mors omfavnelse - blevet både katalysator og symbol for det voksende internationale netværk af humanitære
initiativer, der omfavner verden.
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”DER FINDES I DAG TO SLAGS FATTIGDOM I VERDEN: DEN FATTIGDOM DER
ER FORÅRSAGET AF MANGEL PÅ MAD, TØJ OG HUSLY, OG DEN FATTIGDOM
DER ER FORÅRSAGET AF MANGEL PÅ KÆRLIGHED OG MEDFØLELSE. AF
DISSE TO SKAL DEN ANDEN SLAGS FATTIGDOM BEHANDLES FØRST, FORDI
VI HELHJERTET VIL TJENE DEM, SOM LIDER UNDER MANGEL PÅ MAD, TØJ
OG HUSLY, HVIS VI HAR KÆRLIGHED OG MEDFØLELSE I VORES HJERTER.”
- Amma

embracingtheworld.org

Mata Amritanandamayi Math

da.embracingtheworld.org

Amritapuri, Kerala, India

facebook.com/embracingtheworld
youtube.com/embracingtheworld
instagram.com/embracingtheworld.official

© 2019 M.A. Math
Alle rettigheder forbeholdes.

