Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen Jönköping- Bangladesh
2015-01-01 - 2015-12-31.
Inledning
Vi hoppas och tror att besluten på klimattoppmötet i Paris, som ansågs vara en framgång,
kommer att ge invånarna i Bangladesh möjlighet att leva kvar i sina hemområden. Stigande
halter av växthusgaser får annars katastrofala följder för människorna i detta land. I delar av
landet blir torkan svårare och i kustområdena försaltas mark och grundvatten när havsnivån
stiger.
Politisk oro, som idag sargar tillvaron i många länder, finns även i Bangladesh där
oppositionella har fängslats och till och med dödats under året. Organisationen SUS
(Sabalamby Unnayan Samity) är dock politiskt obunden.
Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten:
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden.
Rokeya och organisationen SUS
Det är med glädje som vi ser fram mot att Rokeyas biografi, som gavs ut på bangla 2014, nu
också kommer i en engelsk översättning 2016. Rokeya, som startade organisationen SUS för
snart 30 år sedan, har verkligen något att berätta om sitt liv och sitt livsverk som kan lära oss
mycket om bengalisk kultur och om biståndets värde.
Vi vill hylla Rokeya för hennes enträgna arbete, hennes mod och drivkraft, hennes
framsynthet och outtröttliga engagemang. Hon startade organisationen i sitt hem där hon gav
utsatta kvinnor en fristad samtidigt som de fick lära sig ett hantverk för sin egen försörjning.
Nu vill Rokeya sätta "kronan på verket" genom att bygga ett utbildningscenter (DREAMproject) där andra organisationer i landet kan få del av SUS sätt att arbeta. SUS har blivit en
förebild.
Vi är mycket glada över att föreningens medlemmar hörsammade höstens dela likauppmaning om bidrag till DREAM-projektet. Nu kan vi skicka 37 000 kr till detta projekt.
Vänortsföreningen är en av 25 bidragsgivare till SUS och har 2015 skickat 123 900 kr till
projektet för funktionshindrade, Disability Project. Vi har dessutom bidragit med ytterligare
10 000 kr för inköp av viss utrustning till sjukhuset.
Enligt en aktuell rapport från Världsbanken behöver 10 miljoner funktionshindrade människor
i Bangladesh omedelbar hjälp. Eftersom regering och myndigheter underlåter att göra särskilt
mycket åt detta är vi glada över att SUS införde rehabilitering av handikappade som projekt
redan 1998. För närvarande arbetar man i 7 områden i Netrakona District men också i
Mymensingh.
I december 2015 fanns 3 897 barn och vuxna med olika handikapp registrerade hos SUS.
Fördelningen av hjälpsökande är följande: CP-skada 1 316, annan fysisk skada 1 543,
synskada 324, hörsel- och talproblem 408 och psykisk sjukdom 306. Några aktuella exempel
på konkreta resultat: ett tiotal barn har getts möjlighet att börja skolan, flera personer har
erhållit statligt stöd, åtskilliga har fått hjälpmedel av olika slag, många har opererats för
klumpfot och kluven gom och lever nu ett normalt liv, en stor grupp får kontinuerlig
sjukgymnastik i hemmet och ett tusental människor har fått ökad kunskap om orsaker till
handikapp.
Informationsmöten är en viktig del av det förebyggande arbetet och man riktar sig till tonåriga
flickor, gravida kvinnor och deras svärmödrar, elever (både manliga och kvinnliga) i High
school och flickor i Koranskolor. Man håller dessutom allmänna möten för bybefolkningen.
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Att ändra omgivningens attityder till och skapa kunskap om olika handikapp är ett givet mål i
SUS verksamhet med funktionshindrade - ett projekt där man riktar sig till de mest eftersatta
och sårbara människorna i samhället.
Under 2015 har SUS anordnat två dagar då man uppmärksammat de handikappades situation
genom demonstrationer och andra aktiviteter. Allmänhetens intresse och medvetenhet för
dessa frågor har ökat enligt SUS.
Projektet ACCESS inom SUS, som vi ger stöd till via organisationen Svalorna
Indien/Bangladesh, har 2015 erhållit 17 500 kr från Vänortsföreningen. Eftersom projektet får
SIDA-bidrag blir den totala biståndssumman tio gånger högre.
Projektets mål är att ge kvinnor rätt till delaktighet i samhällets ekonomiska, sociala och
politiska sfärer. Det handlar också om kvinnors och mäns rättigheter och att förhindra
kulturellt våld och förtryck.
Projektdeltagare: 400 kvinnor, 337 män, 30 flickor och 20 pojkar. I den årliga rapporten kan
vi läsa att kontakten med och hjälp från offentliga myndigheter har ökat inom sektorerna
hälsa, utbildning och jordbruk. Intressant att notera är att 111 kvinnor fått försörjningsbidrag
motsvarande vår änkepension. Vi får också veta att 85 kvinnor, efter utbildning inom olika
departement, bidragit med förslag i den lokala myndighetens budgetplanering och att 38
kvinnor är anknutna till den lokala skiljenämnden. 15 av dessa har rest frågor i nämnden och 9
har tjänstgjort som medlare. 4 kvinnor har beslutat sig för att ställa upp i nästa lokala politiska
val.
I den 25-sidiga redovisningen finns många siffror som visar vad arbetet lett fram till vilket är
omöjligt att fullständigt referera i denna berättelse. Men här kommer ett exempel på vad en
kvinna har gjort efter att ha fått del av projektet. Dilruba Khanon, nu 33 år, giftes bort redan
som 15-åring p g a familjens dåliga ekonomi. Hennes man är cykelreparatör och de har en son
som nu går i klass 2.
Dilruba anslöt sig 2013 till en av de grupper som ACCESS startade i hennes hemby och efter
att ha deltagit i gruppens diskussioner och insett betydelsen av att engagera sig i samhället
deltar hon nu aktivt i det lokala parlamentet, i skiljedomsnämnden och i en kommitté som
arbetar med barn- och kvinnofrågor. Dilruba har genom sin medverkan i det lokala
parlamentets budgetarbete lyckats omfördela 20 000 Taka till kvinnors utveckling inom
samhällets olika sektorer. Hon arbetar dessutom för gravida kvinnors hälsa. Hennes kunskaper
och medvetenhet har växt och nu har hon meddelat att hon ställer upp i valet till vice
ordförande i Union Parishad (lokala parlamentet).
Studiecirkeln om Bangladesh är nu inne på tredje året och en av böckerna som diskuterats,
"Bangladesh - på upptäcktsfärd i verkligheten" av Bo Kramsjö, ledde till att fyra personer från
studiecirkeln passade på att lyssna på författaren då han besökte Hökerum.
Elisabet och Lennart Kilander, medlemmar i vår förening, som startade en jordenruntresa
med att besöka Bangladesh har berättat för styrelsen om sin vistelse där. Våra egna
erfarenheter efter besök i landet gör oss alltid intresserade även av andras intryck och
upplevelser. Tack Elisabet och Lennart!
Styrelsen diskuterar ständigt hur vi bäst kan nå ut till människor i vår kommun. Det blev dock
inte som vi tänkt med den digitala fotoramen som skulle installeras på en indisk restaurang.
Restaurangen lade ner sin verksamhet så nu erbjuder vi er alla att låna fotoramen i samband
med ett arrangemang eller en fest där information om Vänortsföreningen kan passa.
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Hemsidan har varit ur funktion en kort tid under året p g a att vi förbisett förnyelse av
Webbadress. Vi fick sedan möjlighet att köpa tillbaka den med samma adress
www.bangladesh.nu. Ta gärna ett titt på sidan då och då.
Årets dela lika-brev, vår och höst, har inbringat 49 897 kr. Vårens brev handlade om en
kvinna som deltog i ACCESS-projektet medan höstens brev innehöll en vädjan från Rokeya
om bidrag till DREAM-projektet, vilket som tidigare nämnts gav 37 000 kr!
Övriga gåvor har gett 58 458 kr - en fantastisk summa - beroende på att föreningen har
erhållit en minnesgåva och en födelsedagsgåva under året. Vi tackar dessa familjer för deras
initiativ! Vi tackar också för alla andra generösa gåvor som gör det möjligt för
Vänortsföreningen att även fortsättningsvis bistå människor i deras utsatthet. HJÄRTLIGT
TACK!
Medlemsantalet
Vid verksamhetsårets slut fanns 145 medlemmar varav en del betalar familjeavgift samt
dessutom 5 föreningar.
Ekonomi
Föreningen har inga skulder. Tillgångarna är 240 593:03 kr. I början av 2016 kommer
120 000 kr att betalas ut till "Disability project" och 37 000 kr till "DREAM project".
Dessutom 20 000 kr till ACCESS projektet. I övrigt hänvisas till bifogade kassarapport.
Föreningens styrelse
har under året bestått av:
Ledamöter
Lars Forsberg, kontaktperson Bangladesh och kassör
Clary Mörtsell, kontaktperson Sverige
Inger Forsberg, sekr
Ulf Linderholm
Anna Malmström
Lars-Olov Nilsson
Göran Hanson

Suppleanter
Marie-Louise Stålbark
Marianne Nilsson
Greta Johansson
Simon Hjälmarö
Ingegerd Östergren

Avslutning
I september 2015 enades FN:s medlemsstater om 17 mål som ska forma framtiden. Till
skillnad från tidigare millenniemål, ska dessa 17 mål omfatta alla världens länder oavsett
utvecklingsnivå. Målen går under namnet Agenda 2030. Förhoppningsvis finns handlingskraft
och ekonomi för att genomföra dessa mål fram till 2030. Det är djärva mål som t ex dessa tre:
1. Utrota all form av fattigdom överallt.
2. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt.
3. Garantera rättvis utbildning av god kvalitet och ge möjlighet till livslångt lärande för alla.
Vänortsföreningen är en rännil i denna omfattande process. Under åren har vi ändå sett bevis
på att det vår logotyp vill visa, nämligen att gåvofloden från Jönköping flyter ut i ett
omfattande grenverk i deltalandet Bangladesh - att lite här blir mycket där - verkligen
stämmer.
Gåvofloden flyter enbart på grund av alla våra trogna medlemmar som har varit och
fortfarande är en livlina för utsatta grupper av människor i Bangladesh.
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Visingsö i januari 2016
Styrelsen

__________________________________
Lars Forsberg

______________________________
Clary Mörtsell

___________________________________
Ulf Linderholm

______________________________
Lars-Olov Nilsson

___________________________________
Anna Malmström

_______________________________
Göran Hanson

___________________________________
Inger Forsberg
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