Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh tiden
2013-01-01 - 2013-12-31.
Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten:
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden, två offentliga informationstillfällen och
flera arbetsgruppsmöten.
År 2012 avslutades samarbetet med Sangjog. Forum Syd har vid genomgång av vår
slutrapport funnit den tydlig och intressant och därför rekommenderat SIDA att godkänna
den. De uppsatta målen har i de flesta fall uppnåtts, ibland t o m över förväntan. En finansiell
avvikelse, som innebar att Sangjog inte utnyttjat bidraget fullt ut, skulle dock ha rapporterats
till Forum Syd under projektets gång. Överskottet berodde på att Sangjog begränsat sitt
geografiska område och anlitat fler volontärer. Pengar har återbetalats till Forum Syd, som
dock lät oss behålla 60 000 kr för hälso- och utbildningsprogrammet, som de tidigare hade
strukit i ansökan.
Kontakterna med organisationen SUS (Sabalamby Unnayan Samity) fortskrider och under
2013 har 75 210 kr betalats ut av våra egna medel till projektet för funktionshindrade. Vi har
dessutom bidragit med pengar till en dator för handikappsektionen inom SUS.
I december, då en budget för 2014 presenterades av SUS, gjorde föreningen en delbetalning
på 65 956 kr. Beslut har tagits om att öka bidraget till att omfatta hela projektet för
funktionshindrade under en 2-årsperiod.
Dessutom har 15 000 kr skickats till SUS med anledning av en olycklig händelse på sjukhuset
som ledde till att fundamentalister gjorde åverkan både på SUS ambulans och sjukhuset.
Kväkarhjälpen i Sverige och SUS supportgrupp i Finland bidrog också med pengar. SUS har
redovisat hur dessa bidrag har använts. Efter denna händelse har SUS undersökt möjligheten
att försäkra bil och byggnader, däremot går det inte att teckna ansvarsförsäkring. I samband
med denna händelse fick SUS ett fantastiskt stöd av lokalbefolkningen.
I SUS årsrapport kan vi läsa att 10 miljoner människor i Bangladesh är i omedelbart behov
av hjälp för sina funktionshinder. SUS har sedan 1998 arbetat för att minska antalet
funktionshindrade genom förebyggande arbete men också för att ge dessa personer sina
rättigheter i samhället vilket regeringen åsidosatt. Problem under graviditet och förlossning,
undernäring och tidiga giftermål är de vanligaste bakomliggande orsakerna till
funktionshinder.
Hur arbetar då SUS för att hjälpa människor som inte är medvetna om dessa problem?
Jo, de arrangerar sammankomster på olika nivåer: med myndigheter, med folk i byarna och
med blivande mammor. Ger kunskap till volontärer, träning för mödrar med CP-skadade barn,
remisser för mer avancerade insatser och information till olika utbildningsverksamheter. Ger
fysioterapi i hemmen, rådgivning på SUS sjukhus, operationer och ständig träning av
personal. I samverkan med andra organisationer kämpar de för att lyfta de funktionshindrades
situation i samhället.
CP-skadade barn är mycket vanligt förekommande men genom rehabilitering och ständig
träning lyckas flera av barnen att steg för steg klara av att sitta själva, tala, hålla i saker, tugga,
uppfatta tilltal och gå på egen hand. Många berättelser om detta finns på vår hemsida
www.bangladesh.nu Klumpfot och kluven gom är också två vanligt förekommande problem
som ofta rättas till med operation. Möjlighet till olika hjälpmedel, skolgång och senare i livet
till ett arbete är ofta ett resultat av SUS insats.
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Rokeya kommer att under 2014 ge ut en bok om sitt liv. Den kommer först på bengali men
senare också på engelska. Rokeya, som var i Sverige under hösten, medverkade i ett TVprogram ”Go straight home” med efterföljande samtal.
Vår handläggare på Forum Syd, Margoth Sonnebo, besökte SUS i november-december
2012 med anledning av att Svalorna i Sverige fått bistånd till ett projekt, ACCESS, som
innefattar stöd till SUS, Thanapara och Nijera Kori. Vi har undersökt möjligheterna att söka
SIDA-medel till ett liknande projekt inom SUS men Forum Syd lät meddela att denna
ansökan troligtvis inte skulle beviljas eftersom två föreningar inte kan få bidrag till samma
organisation. Vänortsföreningen kan alltså inte söka SIDA-bidrag för projekt inom SUS så
länge Svalornas projekt pågår. Styrelsen har haft frågan om framtidens arbete på
dagordningen under året och förslag finns som kommer att prövas under kommande år.
Den 13 april, på den bengaliska nyårsdagen, uppmärksammades Bangladesh på
Stadsbiblioteket i Jönköping, med ett väl sammansatt program planerat i samarbete med
Föreningen för byskolorna i Mymensingh, initiativtagare till dagen. Svalorna i Sverige
inbjöds också att delta. Konferencier för dagen var Paul-Ragnar Melin. Förutom att tre
föreningar fick presentera sin verksamhet i ord och bild fanns inbjudna gäster som gav
bengalisk touche åt sammankomsten. Lars-Olov Nilsson presenterade Vänortsföreningen.
Dilruba Jahmil sjöng sånger av Tagore och författaren Helena Thorfinn berättade entusiastiskt
om tillkomsten av sin bok ”Innan floden tar oss”. Bibliotekets program ”Lördagsnovellen”
blev en del i vårt firande då Pär Sjöstrand bl a läste en novell av Tagore. Det var 100 år sedan
Tagore, som första asiat, fick Nobels litteraturpris. Värt att uppmärksamma, tyckte även Saleh
Mustafa Jamil som visade två korta, unika filmer om Tagore. Vänortsföreningens
cykelrickshaw fick stå i bibliotekets entré en hel vecka innan arrangemanget och kanske
bidrog det delvis till att ca 200 besökare tog del av vår tillställning. Efter programmet fick de
som så önskade följa med till restaurant Radhuni och äta en bengalisk måltid. Clary Mörtsell
och Göran Hanson ingick i arbetsgruppen som gjorde programmet för denna dag.
Anna Mårtensson, en av föreningens medlemmar, tog initiativ till en träff om Bangladesh som
genomfördes den 14 november. ”Kvinnors rättigheter i Bangladesh – vad kan göras?” var
rubriken för kvällens föredragshållare, Khusi Kabir, från organisationen Nijera Kori.
Khusi Kabir, som 2005 nominerades till Nobels fredspris, berättade fängslande om det arbete
som pågår för att stärka kvinnors rättigheter i Bangladesh. Cecilia Ward från Svalorna, som
ger stöd till detta kvinnoprojekt, gav god information om deras mål och övriga arbete i
Bangladesh. ”Bonde söker frö” var ett sätt att få in pengar till deras jordbruksprojekt vilket
innebar att man sålde jul- och gratulationskort tillsammans med en fröpåse! Publiken denna
torsdagskväll uppgick till ca 100 personer. Som arrangörer stod Anna Mårtensson, Föreningen
Amalia, Ladies Circle 13, Ladies Circle 100, Liberala kvinnor, Svalorna Indien Bangladesh,
Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh, Zonta International/Jönköping, Zonta
International/ Jönköping II – alla med en koppling till verksamheter om kvinnors situation i
världen. Tillfälle gavs också till utbyte av erfarenheter. Clary Mörtsell var delaktig i
förberedelserna av denna kväll.
”Bonde söker frö” var även namnet på Cecilia Wards föredrag när Föreningen för byskolor i
Mymensingh arrangerade sin Bangladeshdag i Ölmstad. Lars och Inger Forsberg deltog.
Det känns väldigt bra att vi är flera föreningar med gemensamt intresse för landet Bangladesh.
Vi kan dela erfarenheter och kunskap med varandra. Vänortsföreningen är också medlemmar i
”Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh” som har sin verksamhet i
Stockholmstrakten. Vårt utbyte sker via medlemsblad.
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Forum Syd inbjöd under våren till ett föredrag med professor Hans Rosling,
”Fattigdomsbekämpning - hur mäta behov och resultat?” En otroligt intressant och givande
föreläsning där publiken fick möjlighet att testa sina kunskaper om tillståndet i världen. Lars
och Inger Forsberg representerade Vänortsföreningen.
Kunskaper om Bangladesh skaffar sig de som fortfarande deltar i studiecirkeln efter resan till
Bangladesh 2012. Flera böcker om landet har lästs och legat till grund för diskussioner.
Hur många känner till Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh som nu funnits i 35 år? Det
är en alltid lika aktuell fråga för styrelsen. Nya informationskanaler finns idag och självklart
har vi en hemsida. Simon Hjälmarö är sidans administratör. www.bangladesh.nu
Vi fortsätter ändå att sprida information på ”det gamla sättet”, d v s med en folder. Dessutom
har vi låtit ta fram information om föreningen på serveringsbrickor i fyra olika utföranden
med både text och bild, brickor som vi säljer för 200kr/st.
Vårt försök att få företag att sponsra oss kontinuerligt har inte lyckats så bra. Ett av företagen
vi kontaktade, ”Fiket i Gränna” har dock skänkt en gåva. Det tackar vi för!
Cykelrickshawn har varit uthyrd en gång i samband med studentexamen. Ulf Linderholm har
satt upp affischer på gymnasieskolorna om denna möjlighet till praktfullt färdmedel till
studentbalen.
Vårens dela lika-brev skrevs av Erik Wellander och höstens av Helena Thorfinn. Vi är
mycket glada och tacksamma för denna insats och vad den i förlängningen ger ekonomiskt till
vårt projekt inom SUS. Vårens och höstens dela lika-kampanj inbringade 33 855 kr. Övriga
gåvor har gett 35 030 kr samt 33 023 kr från Galleri Persgården. Stort och varmt tack till alla
er som givit gåvor, stora som små, alla med avgörande betydelse för barn och vuxna med
olika funktionshinder, som genom operationer, rehabilitering och hjälpmedel fått en ny chans
i livet.
Alla medlemmar som önskar få våra utskick via mejl ombeds meddela detta till
inger.b.forsberg@telia.com
Medlemsantalet
Vid verksamhetsårets slut fanns 141 medlemmar varav en del betalt familjeavgift samt
dessutom 4 föreningar.
Ekonomi
Föreningen har inga skulder. Tillgångarna är 204 894,66 kr. 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
Charlotta Zackrisson
Greta Johansson
Simon Hjälmarö
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Avslutning
”Världen har blivit bättre – men inte bra!” sa professor Hans Rosling i sitt föredrag. Extrem
fattigdom har halverats de senaste 50 åren. Detta till trots finns det idag en miljard extremt
fattiga människor i vår värld. 1990 dog mer än 12 miljoner barn före 5 års ålder. Nu är den
siffran nästan nere i 6 miljoner. Bättre – men inte bra!
Stor oro har präglat Bangladesh under det gångna året. Demonstrationer och ständiga
generalstrejker i huvudsak beordrade från politiskt håll har hindrat människor att arbeta och
barn att gå till skolan. Inte alls bra!
Textilfabriker har brunnit och en har, p g a fuskbygge, rasat ihop. Detta har lett till åtskilliga
familjetragedier. Det finns ca 5000 textilfabriker i Bangladesh och textilvaror är landets
största exportvara och skapar arbete till många kvinnor – men ofta i dålig arbetsmiljö och med
usla löner. Bättre ekonomi för kvinnor och deras familjer – men ändå inte bra.
Vad gäller utbildning i Bangladesh ligger nu kvinnorna i linje med männen men skolgång är
ändå inte något bra mått på jämställdhet. Självmord är mycket vanligt bland kvinnor mellan
15 och19 år beroende på att de inte får bestämma över sig själva. Utbildningen har blivit
bättre - men ur jämställdhetssynpunkt ändå inte bra.
Det finns all anledning att troget fortsätta att stödja människorna i landet Bangladesh – det är
ofta de små och långsamma förändringarna som gör livet lite bättre och i vissa fall till och
med riktigt bra.
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