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Henkinen opettaja ja hyväntekijä Sri Mata Amritananda Mayi eli Amma lahjoitti tänään 

Intian valtiovarainministerille Arun Jaitleylle 13,4 miljoonan euron (15 miljoonan 

dollarin) shekin vessojen rakentamista varten Ganges-joen köyhimpien kylien asukkaille. 

Hanke on osa pääministeri Narendra Modin Swachh Bharat (Puhdas Intia)- ja Namami Gange 

(Puhdas Ganges) -kampanjoita. Hankkeilla pyritään hävittämään ulosteista leviäviä 

tauteja, jotka haittaavat miljoonien elämää. Loput 13,4 miljoonaa euroa Amma lahjoittaa 

myöhemmin tässä kuussa. 

 

- Tämä hanke antaa keinot käyttöön todellisessa tarpeessa oleville. Rakentamisen ohella 

myös koulutus on tärkeää. Kyläläisille täytyy opettaa miten ulkona tarpeidensa tekeminen 

johtaa veden ja maaperän saastumiseen, mikä taas johtaa ruoan saastumiseen ja moniin 

erilaisiin loistauteihin, sanoi Amma. Amman hyväntekeväisyysjärjestö Embracing the World 

(ETW) tarjoaa kyseessä olevan koulutuksen. 

 

Pääministeri Modi ja Amma keskustelivat Ganges-joen puhdistamishankkeesta Amman Delhin 

vierailun aikana maaliskuussa. Tuolloin pääministeri ilmaisi kiitollisuutensa Amman 

ympäristönsuojeluun liittyvistä aloitteista, jotka ovat samansuuntaisia kuin Puhdas Intia 

-hanke. Puhdas Intia -hanke on maan laajin ympäristöön ja puhtauteen pyrkivä hanke, joka 

sisältää tavoitteen luoda vessat yli 60 miljoonaan talouteen vuoteen 2019 mennessä. Tällä 

hetkellä noin 600 miljoonaa ihmistä Intiassa joutuu tekemään tarpeensa taivasalla. 

 

ETW on kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö, joka eri tavoin pyrkii poistamaan 

köyhyyttä ja kärsimystä eri puolilla maailmaa. Järjestö on opettanut naisia rakentamaan 

vessoja itselleen. Antamalla teknisiä ja ammatillisia taitoja naiset oppivat hygienian, 

sanitaation, oikeanlaisen vessan käytön ja korjaamisen sekä ylläpidon merkityksen. Hanke 

aloitettiin Odissassa viime vuonna ja nyt se on käynnissä 17 osavaltiossa Intiassa. 

 

Embracing the World –järjestö lanseerasi koko Intian kattavan Amala Bharatham – Puhdas 

Intia, Kaunis Intia –kampanjan vuonna 2010. Koko hankkeen ajan tuhansia siivoustempauksia 

on järjestetty julkisilla paikoilla ympäri Intiaa. Vapaaehtoiset työskentelevät myös 

kouluissa ja julkisissa tilaisuuksissa levittämässä tietosuutta asianmukaisista jätteiden 

hävittämistavoista sekä julkisilla paikoilla syljeskelyn ja virtsaamisen lopettamisen 

puolesta. Nämä ponnistukset sisältävät muun muassa yli miljoonan nenäliinan jakamisen 

koululaisille syljeskelyn lopettamiseksi, kuin myös massiivisia vuosittaisia 

siivoustapahtumia maailmankuulun Sabarimalan pyhiinvaelluskohteen ja Pamba-joen 

puhdistamiseksi. 

 

Muita Embracing the World  -järjestön aloittamia ja rahoittamia kehitysprojekteja sekä 

kestävän teknologian hankkeita ovat muun muassa: 

 

Yhdistyneiden kansakuntien Akateemisen vaikuttamisen konferenssi teknologian 

hyödyntämiseksi kestävässä kehityksessä, heinäkuu 2015, järjestämisestä vastasivat 

yhdessä Amrita Yliopiston 700 valtuutettua mukaan lukien edustajia 93 kansainvälisestä 

yliopistosta. Aiheet käsittelivät terveyttä ja lääketiedettä, langattomia yhteyksiä, 

haptista viestintää ja robotiikkaa, energiavarastoja ja katastrofien hallintaa. 

Tieteentekijöitä ja teknologia-asiantuntijoita osallistui huippuyliopistoista eri 

puolilta maailmaa, sellaisista kuten Oxford, Cambridge, Stanford, EPFL, Monash, Twente ja 

Singaporen kansallinen yliopisto. 

 

Amma allekirjoittaa Uskonnollisten johtajien yleismaailmallisen julistuksen orjuutta 

vastaan Vatikaanissa 

 

2.12.2014. Amma liittyi Paavi Franciscusin ja 10 muun maailman uskonnollisen johtajan 

seuraan Vatikaanissa allekirjoittaakseen "Uskonnollisten johtajien yleismaailmallisen 

julistuksen orjuutta vastaan". Johtajat edustivat yli puolta maapallon väestöstä ja he 

allekirjoittivat vetoomuksen ihmiskaupan lopettamiseksi vuoteen 2020 mennessä. 

 

Koteja, lääkkeitä ja toivoa katastrofista selvinneille ihmisille ja pakolaisille 

 

Vastauksena vuosien saatossa tapahtuneille katastrofeille, kuten järkyttäville tulville 

ja maanvyörymille Uttarakhandissa ja Karnatakassa tai maanjäristykselle Gujaratissa, ETW-

järjestön vapaaehtoiset ovat jälleenrakentaneet kokonaisia kyliä perustuksista alkaen. 

Filippiineillä taifuuni Haiyanin jälkeen, Japanissa maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen 



sekä Haitissa 2010 järistyksen jälkeen, ETW on tarjonnut stipendejä, luokkahuoneita ja 

muuta siirtymään joutuneille lapsille. Nepalin huhtikuussa 2015 tapahtuneen 

maanjäristyksen jälkeen ETW tarjosi suurimman yksittäisen lahjoituksen 

jäykkäkouristusrokotteita Nepaliin kuin mikään muu maailmanlaajuinen organisaatio. 


