Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh för
tiden 2011-01-01 – 2011-12-31.
Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten:
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden, ett diskussionsmöte med anledning av
redovisning till SIDA och ett heldagseminarium.
Vänortsföreningen bjöd in Sangjogs ledare, Shafiqur Rahman (Mahfuz), till Jönköping
under 12 dagar i oktober. Syftet var att diskutera en fortsättning av arbetet i Narsingdi
District. Det visade sig dock att Mahfuz, av privata skäl, planerat för att avsluta arbetet med
sin organisation i och med att vår 3-årsperiod i Narsingdi redovisats år 2012.
Efter 20 års samarbete är det således dags att sätta punkt men vi är glada över alla de
möjligheter som erbjudits människorna i byarna genom Sangjogs verksamhet. Det är många
som under dessa år har fått en bättre livskvalitet och en ny chans i livet.
Styrelsen avtackade Mahfuz vid en enkel ceremoni med mat och tal. Minnena flödade.
Ett gemensamt arbete är avslutat men inte vänskapen. Mahfuz fick som gåva ett sigill i brons
där en sjöman tar sig fram med hissade segel men också med en åra i handen – vilket Lars
Forsberg anspelade på i sitt tal: ”Sangjog har inte bara gett människorna vind i segel utan
också en åra att styra sina liv med.”
Ett par dagar av besöket användes till att utvärdera pågående projekt utifrån frågor som ska
besvaras vid kommande redovisning till Forum Syd.
Förändringar är ett normalt tillstånd, har någon sagt.
Även inom SUS pågår en del förändringar. Rokeya startade organisationen år 1986 och har
allt sedan dess lett den med energi, entusiasm och kraft. Nu har hon, av ålders- och hälsoskäl
men också ur ett framtidsperspektiv, beslutat sig för att successivt överlämna ledarskapet i
nya händer. Mr Dilu och Mr Swapoun har numera huvudansvaret tillsammans med sex andra
medarbetare inom olika delar av projektverksamheten. Rokeya finns dock fortfarande med
som rådgivare och samtalspartner för den nya ledningen. Vänortsföreningen har under 2011
gett 30 000 kronor i stöd till rehabilitering av funktionshindrade och styrelsen har fattat beslut
om att under 2012 och 2013 bidra med 60 000 kronor per år till ovannämnda verksamhet.
Eftersom inga SIDA-bidrag ges för rehabilitering står föreningen själv för dessa bidrag.
Myndigheterna i Bangladesh har ställt nya krav på de biståndsorganisationer som tar emot
pengar från andra länder. Vi har fått skicka ”letter of intent”, en avsiktsförklaring, till SUS
som ska vidare till myndigheterna. Regelbundna kontroller från myndigheterna genomförs
numera.
En studiecirkel om Bangladesh har genomförts av Ulf Linderholm och Lars-Olov Nilsson
med 15 deltagare. Innehållet i cirkeln har handlat om landets historia, dess hälso- och
sjukvård, politik, journalistik och korruption, hur klimatförändringar påverkar Bangladesh
samt bangladeshisk matlagning. Flera gästföreläsare har medverkat och när Mahfuz var i
Jönköping deltog även han vid ett av studietillfällena. Cirkeln avslutas med en resa till
Bangladesh. Mahfuz kommer att bistå gruppen under vistelsen där och 13 av cirkelns
medlemmar följer med på resan som genomförs i februari 2012.
Tack Ulf och Lars-Olov för er insats!
En delrapport till Forum Syd om Sangjogs projekt i Narsingdi District lämnades 1 mars.
Förutom en sakrapport ingick också en ekonomisk rapport. Numera måste både en
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bangladeshisk och en svensk auktoriserad revisor granska även en delrapporter. Rapporten
blev godkänd av Forum Syd.
Under ett heldagsseminarium i oktober arbetade styrelsen, inkl en suppleant, Marianne
Nilsson, och vår hemsidesansvarige, Simon Hjälmarö, med framtidsfrågor och med det
uppdrag som vi fått från valberedningen, nämligen att se över våra stadgar. Förslaget till
ändringar skickas ut till våra medlemmar i januari 2012 tillsammans med ett brev som kort
beskriver vår inriktning framöver. Vår ambition är att öka medlemsantalet och insamlingen av
biståndsmedel.
Vi i styrelsen är stolta över att vi har kunnat ge stöd till byutveckling som påverkar många
delar i människornas liv, såsom utbildning, hälsa, mikrokrediter, demokrati och mänskliga
rättigheter. Förändringarna i det svenska biståndet innebär dock att vi inte längre kan söka
SIDA-bidrag för denna form av arbete. Bistånd ges numera huvudsakligen till demokrati och
mänskliga rättigheter.
Under de två kommande åren ska vi försöka göra en nyorientering i vårt arbete men vi
fortsätter med att ge stöd till funktionshindrade inom SUS. Vi hoppas kunna hitta fonder eller
sponsorer som tillsammans med medlemmarnas gåvor ger oss bra ekonomiska möjligheter att
bistå Bangladesh även framöver.
Vad har hänt i Narsingdi 2011?
Undervisning har bedrivits i 15 skolor med 450 ”överåriga” barn, 280 flickor och 170 pojkar.
Tre år i Sangjogs skolor kan förvandla dessa barns framtid från att leva som analfabeter och
daglönare till att fortsätta sin utbildning och därefter få ett bra arbete.
Förvandling sker också hos de 375 kvinnor som deltagit i Reflect-programmet.
Diskussionerna i grupperna är som lyktor med vars hjälp man söker kunskaper och utvidgar
sin värld. Kunskap är ett vaccin mot det förtryck och den utsatthet som kvinnorna ofta blir
föremål för.
Inom hälsoprojektet har 40 latriner och 10 handpumpar distribuerats. Arseniktester har gjorts
på 100 tidigare utsatta pumpar och 40 möten har hållits i syfte att propagera för hälsoåtgärder.
En latrin i byn har stor betydelse för kvinnorna som annars avhåller sig från att dricka vatten
för att slippa gå till skogen i dagsljus. När de i stället går i skydd av mörkret är risken stor att
de utsätts för våldtäkt. En latrin är en mänsklig rättighet!
Ett omfattande program om HIV/AIDS har genomförts i profylaktiskt syfte. Man har hållit 45
allmänna möten, 12 ”open dramas” har framförts, 5 skolbesök har gjorts och vid 7 tillfällen
har information getts med hjälp av folksånger. Dessutom har 5000 broschyrer spridits i
området. Personalen har fått utbildning i HIV/AIDS frågor.
I programmet om mänskliga rättigheter och rättshjälp har 60 möten hållits för att upplysa
människorna om deras rättigheter och skyldigheter i samhället. För att en verklig
demokratisering ska genomföras måste människorna förstå sin roll i samhället, vilket inte är
så lätt om man saknar utbildning. Ett populärt sätt att informera är därför ”open dramas” och
5 föreställningar har uppförts för ca 1500 åskådare. Vid 11 tillfällen har sammanlagt 550
studenter fått kunskaper om vad lagen säger om jämställdhet. Sangjog har också bistått
människor vid 23 medlingar och 20 rättsfall.
.
Klimatfrågan är en angelägenhet för alla länder i världen. I Narsingdi ”drar man sitt strå till
stacken”. Förutom 21 informationsmöten har man installerat 50 bränslesnåla spisar, anlagt 2
och förberett 8 biogas-anläggningar, dragit upp och distribuerat 1750 trädplantor och satt ut
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en handpump på högt fundament för att ha tillgång till rent vatten under
översvämningsperioden. Träning har getts för katastrofsituationer. ”De gör det de kan, med
det de har, där de är”.
Vad har hänt i Netrakona och Mymensingh 2011?
Vänortsföreningen ger stöd till funktionshindrade (fh) i dessa områden och vår insats
omfattar 32 % av SUS verksamhet för denna grupp av barn och vuxna. Målet är att
rehabilitera fh och att ge dem sina rättigheter i samhället. Under året har 2550 människor fått
någon form av hjälp för sina handikapp. Fysiska skador och CP är vanligast förekommande
men även blinda och hörselskadade samt människor med psykiska problem, får rehabilitering
eller hjälpmedel av något slag. På SUS eget sjukhus har 111 operationer utförts. Ett steg
framåt är också en hel resa för dem som tidigare har betraktats som odugliga och hjälplösa.
SUS bistår inte bara de fh på detta sätt utan gör en enorm insats för att integrera dem i skola
och arbetsliv, vilket kräver att omgivningens attityder förändras till människor med fh.
Åtskilliga möten har arrangerats med olika målgrupper i samhället. Frågor som tas upp är:
Vad är funktionshinder och anledningar till dessa, olika typer av fh och hur man identifierar
och förebygger, system för remittering, information och utbildning för fh samt självklart
upplysning om deras lika rätt i samhället.
SUS arbete med fh leder till att många barn och vuxna inte längre bara existerar utan – de
lever.
Med hjälp av Simon Hjälmarö ska vår hemsida bli mer aktuell och intressant. Vi har tyvärr
inte kunnat svara upp mot önskemålet från årsmötet att skicka regelbunden information via
mejl till våra medlemmar. Vi hoppas att hitta lösningar så att fortlöpande information
framöver ändå ska kunna nå ut via mejl till dem som så önskar.
Clary Mörtsell har gjort ett sammandrag av Reflect-metoden som numera finns att läsa på
hemsidan.
Vänortsföreningen är medlem i Forum Syd, i Föreningen för SUS- kvinnoprojekt i
Bangladesh som finns i Stockholm och i Föreningen för byskolor i Mymensingh som har sitt
säte i Ölmstad. Styrelsen har haft utbyte med föreningen i Ölmstad som bjöd in till en träff i
maj. Lars-Olov Nilsson och Ulf Linderholm medverkade dessutom på deras årsmöte 2011.
Lars-Olov har också medverkat på en träff med SUS-föreningen i Stockholm.
I vårens dela lika-brev beskrev Anna Mårtensson sina upplevelser från sitt första besök i
Bangladesh. Rokeya skrev höstens dela lika-brev om funktionshindrades situation i landet.
Vårens och höstens dela-lika-kampanj inbringade 24 366 kr.
Vi är oerhört tacksamma för detta gensvar.
Övriga gåvor och inkomster under året har gett 29 916 kr samt 37 909 kr från Galleri
Persgården. För att kunna sälja konst på galleriet krävs numera en kortdragare och hyran för
den är 5 616,42 kr en summa som galleriet måste ta från den gåva som skänks till
Vänortsföreningen. Arbetet på galleriet är helt ideellt.
Medlemsantalet
Vid verksamhetsårets slut fanns 145 medlemmar varav en del betalt familjeavgift samt
dessutom 4 föreningar. Tyvärr får vi varje år medlemsinbetalningar utan namn och att spåra
dessa är ibland inte möjligt eller också kostsamt. Vi är måna om våra medlemmar och
hoppas att ni hörsammar vår vädjan om att alltid uppge ert namn vid inbetalning.
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Ekonomi
Föreningen har inga skulder. Tillgångarna är 187 583,30 kronor. I övrigt hänvisas till
bifogade kassarapport.
Föreningens styrelse
har under året bestått av:
Ledamöter
Lars Forsberg, kassör
Inger Forsberg, sekr
Clary Mörtsell
Ulf Linderholm
Anna Malmström
Lars-Olov Nilsson
Lisa Björsne

Suppleanter
Marie-Louise Stålbark
Marianne Nilsson
Charlotta Zackrisson
Greta Johansson
Malin Backlund

Avslutning
År 2011 har landet Bangladesh funnits i 40 år. Vi framför här vår hyllning till människorna
och landet.
I över 30 av dessa år har Vänortsföreningen funnits med och vi har sett hur landet stegvis
förändrats från ”tonåringens” vilsna tid till en medelålders, medveten nation, där mycket har
blivit bättre men där fortfarande 40 procent av befolkningen lever i fattigdom, d v s på mindre
än 10 kronor om dagen. Många biståndsorganisationer, såväl inhemska som utländska, har
gjort och gör insatser för befolkningen men landet är det klimatkänsligaste i världen, vilket
inom några årtionden kommer att skapa stora svårigheter för människorna. Detta kräver
internationellt stöd.
Bangladesh är världens mest tätbefolkade land med 1142 invånare per kvadratkilometer. I
Sverige är motsvarande siffra 21. Familjeplaneringen har ändå lyckats då man idag föder 2-3
barn per familj mot tidigare 6-7 barn. Att befolkningen fortfarande växer har naturligtvis med
tidigare generationers födelsetal att göra. Det går inte att tvärbromsa. Barnadödligheten har
minskat påtagligt liksom kvinnors möjlighet att överleva graviditet och förlossning.
Medellivslängden har ökat med nästan 20 år.
Det finns många saker på ”pluskontot” men mycket återstår för att de mest behövande ska
komma i närheten av ett rättvist och harmoniskt liv.
Visingsö i januari 2012
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