Vi tycker bistånd är bäst när det...
• når ut till de allra fattigaste
• är målgruppens behov som styr
• låter hela familjen ingå i projektet
• leder till ökad demokrati
• passar in i landets kultur
• inte gör människor passiva och beroende
• har en avvecklingsplan och blir självbärande
• utvecklar självkänsla och kunskap
• är ömsesidigt utbyte mellan parterna
• präglas av Agenda 21:s miljösyn och FN:s millenniemål.

Vi har en äkta cykelrickshaw, traditionell asiatisk cykeltaxi för
uthyrning vid t.ex. studentfirande, bröllop eller födelsedagsfester. Kontakta oss om du vill hyra den!

Vänortsföreningen Jönköping - Bangladesh
Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh är en politiskt
och religiöst obunden förening som bildades efter en motion i Jönköpings kommunfullmäktige 1979.
Att studera tillsammans är en möjlighet till förändring.

Vänortsföreningens verksamhet finansieras genom frivilliga gåvor. Vill du stödja människorna och utvecklingen i
Bangladesh, jobba med biståndsfrågor i en liten organisation, förkovra dig i Bangladesh eller träffa engagerade
medlemmar, så är du varmt välkommen som medlem eller
bidragsgivare!
Medlemskap
Medlemsavgift och bidrag sätts in på plusgiro 441 76 45-1.
Enskild medlem
Studerande
Familj, 2 eller fler
Föreningar

SUS stöd ger funktionshindrade nya möjligheter.

100 kr/år
50 kr/år
150 kr/år
150 kr/år

Hemsida: www.bangladesh.nu
E-post: info@bangladesh.nu
Kontaktperson Sverige: Clary Mörtsell, 070-64 59 379

Vänortsföreningen Jönköping - Bangladesh har ända sedan
starten gett stöd till byutveckling i Bangladesh genom
ett flertal organisationer. Projekten har omfattat utbildning, hälsa, HIV/AIDS, mikrokrediter, miljö, demokrati och
mänskliga rättigheter. Vi har dessutom gett ett 2-årigt stöd
till trädplantering och gjort separata insamlingar i samband
med katastrofer.
Numera inriktar vi oss på att bistå människor med funktionshinder genom den inhemska organisationen SUS, i Netrokona
District i norra Bangladesh. SUS står för Sabalamby Unnayan
Samity, som betyder ”Hjälp till självhjälp”.

”Människor blir lyckliga
när de funktionshindrade
barnens liv förändras, det
inger hopp och lugn.”

Netrokona
Distrikt

Begum Rokeya
grundare av SUS som varit en
drivande och entusiastisk ledare under alla år.

SUS arbetar i nätverk med 150 frivilliga organisationer för påverkansarbete på lokal, regional och nationell nivå. Målet är att
genom lagstiftning ge möjlighet till delaktighet i samhället.
Vad gör SUS för barn och vuxna med funktionshinder?
• Söker upp familjer.
• Informerar och medvetandegör.
• Förmedlar kunskap om vikten av tidig upptäckt.
• Ger personalen utbildning i habilitering och
rehabilitering.
• Erbjuder hjälp till operationer, remittering,
sjukgymnastik och hjälpmedel.

Bangladesh är ett vackert och bördigt land som gränsar till
Indien och Burma. Här lever idag ca 170 miljoner människor
(2012) på en yta som motsvarar en tredjedel av Sverige.

• Integrerar barn i skolor.
• Ger mikrokrediter som lån till inkomstskapande
verksamheter.
• Ger hjälp under graviditet och vid traditionell
födsel hemma.

Organisationen SUS förändrar människors villkor. Här finns en
okuvlig tro på att man tillsammans kan skapa en människovärdig
framtid. Vi har mött många av dem som arbetar i projektet och vi
vill stödja deras kamp för förändring!

Huvudstaden heter Dhaka. 80% av befolkningen bor i byar
på landet. Förväntad livslängd för män är 64 år för kvinnor
66 år. Läs- och skrivkunnigheten är 55 % (2008). 10% av
befolkningen har funktionsnedsättningar av något slag.

