Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh
2016-01-01 - 2016-12-31.
Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten:
Förutom årsmötet har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden under året.
Inledning
Alla människor söker och vill ha trygghet och säkerhet. Vi föds i olika länder och har därmed
väldigt varierande förutsättningar att få del av det som skapar trygghet och säkerhet, som mat
för dagen, bostad, kläder, utbildning, inkomst, sjukvård, nära relationer, kunskap om våra
skyldigheter och rättigheter i samhället.
Många av oss som är och har varit aktiva i Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh har på
plats fått uppleva skillnaderna mellan de villkor som erbjuds i våra respektive länder. Att
arbeta för nära och varaktiga förbindelser med Bangladesh via bistånd och kulturutbyte står
inskrivet i Vänortsföreningen stadgar. I 37 år har vi, med stöd av våra medlemmar, arbetat
med detta uppdrag och vi har tagit emot och dessutom med egna ögon sett åtskilliga bevis för
att många människor har fått den trygghet och säkerhet de söker.
Begum Rokeya och organisationen SUS
SUS grundare och ledare under alla år, Begum Rokeya, har i slutet av 2016 firat
30-årsjubileum i organisationen. Hennes mod och styrka överträffar vad vi från början trodde
var möjligt för en kvinna i Bangladesh. Hon lämnar nu SUS med flaggan i topp och vid
jubileet fick Sveriges ambassadör Johan Frisell inviga DREAM-centret som ni kan se på en
bild längre fram. Byggnadens storlek är 250 kvadratmeter på varje plan. Vi hoppas nu att
planerna för detta center, att vara en kursgård och hyras ut till andra organisationer, kan ge
SUS inkomster och göra organisationen än mer självbärande. Vänortsföreningen uppvaktade
SUS med en gåva på 11 000 SEK till personalens pensionsfond i samband med 30-årsjubileet.
Vi har haft tur som fått möjlighet att lära känna Rokeya och se henne förverkliga den
organisation som för 30 år sedan började med några kvinnor och symaskiner i hennes hem.
Idag har organisationen närmare 900 anställda och utför ett otroligt arbete för behövande
människor. Rokeya är värd jubel! Nu tar hennes tidigare medarbetare över ledningen av
organisationen och Rokeya kommer att finnas som "senior adviser".
Projektet för funktionshindrade, Disability Project, har i år erhållit 120 000 kronor. För
projektet ACCESS, som handlar om att ge kvinnor rätt till delaktighet i sociala, ekonomiska
och samhälliga frågor, har 20 000 kronor betalats ut via organisationen Svalorna. Eftersom
Svalorna söker SIDA-bidrag blir summan tio gånger högre.
En stor överraskning i årets redovisning från SUS vad gäller funktionshindrade är att den
sociala myndigheten nu ger kontinuerliga lönebidrag till de svårt skadade. I tabellen nedan
visar vi hur många som fått hjälp av SUS under 2016 med operationer, rehabilitering,
hjälpmedel e d. Ett bevis på att vårt bistånd räcker till många.
CP-skador

Ögon

Hörsel/Tal

1 403

327

427

Övr fysiska
problem
1 610

Psykiska
problem
323

Totalt
4 090

Förutom detta pågår ett förebyggande arbete med att informera olika åldersgrupper och
kategorier av människor och flera tusen har fått del av SUS undervisning.
Vill du läsa hela Annual Report, hör av dig, så skickar vi den via mejl eller post.
Projektet ACCESS, som pågått under tre år och som riktats till de allra fattigaste
människorna, avslutas nu. Kvinnorna som deltagit har fått ökad respekt i samhället och
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tillgång till rättsväsendet för att driva frågor om polygami, hemgift, familjekonflikter, våld
mot kvinnor och landtvister. De har kunnat röra sig friare ute i samhället, t ex gå till
marknaden för att sälja och köpa varor, uppsöka ett sjukhus och delta i demonstrationer för att
göra sin röst hörd. Kvinnorna har även blivit delaktiga i barnens skolgång då de nu förstår vad
utbildning betyder för barnens framtid. De har dessutom lyckats förhindra tidiga giftermål.
I september arrangerades en nätverksträff i Stockholm med tretton personer från fem
organisationer i Norden som ger stöd till SUS. Rokeya var inbjuden och deltog i mötet. Clary
Mörtsell representerade Vänortsföreningen. Övriga deltagande organisationer var Kväkarna,
Friends of SUS från Finland, Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh och Svalorna.
Alla fick möjlighet att lämna synpunkter på SUS femåriga strategiska plan. Dessutom enades
man om att öka samarbetet och förbättra informationsutbytet med varandra. En möjlighet som
diskuterades var att framöver i samarbete göra en ansökan om bistånd genom SMR (Svenska
Missionsrådet) som likt Forum Syd tar emot och fördelar SIDA-medel. Styrelsen i
Vänortsföreningen är positiv till detta, då mer kan uträttas med de medel som samlas in.
På FN:s internationella kvinnodag arrangerade Liberala kvinnor i Jönköpings län och
Studieförbundet Vuxenskolan ett möte i Nässjö, där frågan om våld mot kvinnor var temat.
Lars-Olov Nilsson och Ulf Linderholm från Vänortsföreningen var med och lyssnade på
riksdagsledamot Birgitta Olsson samt Sara Bodelsson från Svalorna. Lars-Olov och Ulf hade i
förväg bokat tid med föredragshållarna och fick en hel timmes samtal med dessa två och Anna
Mårtensson. Förutom att presentera Vänortsföreningens projekt tog de upp för oss och andra
små organisationer viktiga frågor om bistånd, frågor som Birgitta Olsson lovade att föra
vidare till biståndsminister Isabella Lövin.
Vi lever i ett informationssamhälle där en liten organisation som Vänortsföreningen inte
besitter de resurser som behövs för att "slå igenom" detta flöde av fakta som strömmar emot
oss varje dag. Vi gör dock våra tappra försök att nå utanför medlemskretsen. Som medlem
kan du självklart hjälpa oss att informera och kanske t o m värva en ny medlem.
Ulf Linderholm har berättat om Vänortsföreningen på ett SPF-möte i Huskvarna.Vi har vår
digitala fotoram, hemsidan, foldrar och just nu pågår framtagandet av två roll-ups. Stort tack
till Kuvertteamet som gör dessa utan kostnad och tack till Simon Hjälmarö som designat!
En återkommande fråga i styrelsen under året har varit "Rena kläder". Detta med tanke på
den undermåliga arbetsmiljö som textilarbetarna i Bangladesh har. Clary Mörtsell har deltagit
i en kemikaliekonferens på Högskolan som handlade om kemikalier i våra kläder. Boken
"Modeslavar" kan rekommenderas!
Cykelrickshawn har fått en ny framgaffel, levererad från Bangladesh. Första turen med
cykeln efter reparationen fick ett brudpar i Ystad, dit cykelrickshawn fraktades av Flygfrakt
utan kostnad. Hjärtligt tack! 1 500 kronor lämnades i hyra av brudparet. Tipsa gärna vänner
och bekanta som har ungdomar som ska ta studenten att de kan hyra vår cykelrickshaw för
färden till balen. Den väcker uppmärksamhet!
Vänortsföreningen har gjort ett tillfälligt uppehåll på sitt medlemskap i Forum Syd men vi är
fortlöpande medlemmar i Föreningen SUS kvinnoprojekt och i Föreningen för byskolorna i
Mymensingh. Den senare föreningen har i år gett oss en fin fotobok "Joy of solidarity" som
handlar om Taizébrödernas verksamhet i Bangladesh.
Årets dela lika-brev, vår och höst, har inbringat 30 553 kronor. Övriga gåvor har gett
30 451,50 kronor. Vi vill särskilt tacka eleverna i årskurs 6 i Lekerydsskolan som på eget
initiativ samlat in och skänkt 2 127 kronor till Vänortsföreningen. Och alla ni andra - som gör
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att vi fortsättningsvis kan bidra till att göra tillvaron tryggare och säkrare för en grupp
människor i Bangladesh - hjärtligt tack för ert trogna stöd.
Medlemsantalet
Vid verksamhetsårets slut fanns 141 medlemmar varav en del betalar familjeavgift samt
dessutom 4 föreningar.
Ekonomi
Föreningen har inga skulder. Tillgångarna är 156 431,53 kronor. 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 Hansson

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

Avslutning

Begum Rokeya , senior adviser fr o m 2017

DREAM-centret

TACK Rokeya, för all kunskap och inspiration du har gett oss under alla år som vi samarbetat!
Nu står Dream-centret på plats liksom övriga byggnader som successivt byggts upp vartefter SUS
arbete har utvecklats. Där finns administrationsbyggnad, Model farm, Kvinnohuset, Sjukhuset och
den lilla butik som säljer de hantverksprodukter som kvinnorna tillverkar. Det är stort men ännu större
är det som SUS "byggt in" i alla de människor som har sökt och fått hjälp till självhjälp genom ditt och
personalens outtröttliga arbete. Vi fortsätter vårt stöd och gratulerar till de 30 åren!
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Visingsö i januari 2017
Styrelsen
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Ulf Linderholm
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Göran Hansson

_________________________________
Inger Forsberg

4

