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LEDEREN HAR ORDET

Kjære fadder
Jeg vil starte med å takke deg for at du støtter
vårt arbeid med å hjelpe barn i Bangladesh så
de får en trygg oppvekst, utdanning og
muligheten for et bedre liv for seg og sin
familie.
For mange er utdanning nøkkelen til å kunne
komme seg ut av fattigdom. Dette gjelder
spesielt for jenter i et muslimsk land som
Bangladesh. Tradisjonelt sett har Bangladesh
vært moderat muslimsk land, men mer
fundamentalistiske strømninger har gjort seg
mer gjeldende den siste tiden. Den beste
måten å bekjempe disse på er gjennom
opplysning og utdanning. Norsk Bangladesh
forening støtter barnehjem uavhengig av
religiøs tilhørighet. I en periode med mer
fundamentalisme er det trolig ekstra viktig å
støtte dem som ikke tilhører den religiøse
majoriteten i landet.
Bangladesh er et av verdens mest tett
befolkede land. Situasjonen har ikke blitt noe
lettere ved at det den siste tiden har kommet
over 620 000 Rohingya-flyktninger fra
Myanmar. Dette setter hjelpeapparat og
helsevesen på prøve. I en slik tid er det godt at
vi med hjelp fra dere kan gi så mange barn
som mulig en så god og trygg oppvekst som
mulig.
NBF støtter ikke bare barn så de kan få
grunnutdanning. Vi støtter også noen av
barna slik at de kan få høyere utdanning. Et
eksempel er Kakoli som med hjelp av stipend
fra NBF har klart å ta bachelor grad. Hun har nå
begynt å ta mastergrad. Mange av studentene
som tar høyere utdanning gir tilbake ved å
hjelpe barn på barnehjemmene og i
nærområdet med utdanning.

Vår lokale representant i Bangladesh, Alamin,
besøker og rapporterer fra barnehjemmene
jevnlig. Sist uke besøkte han Bottomley og
Old Dhaka.
Styret i NBF jobber kontinuerlig med å prøve å
samlet inn midler slik at vi kan opprettholde
støtten til barnehjemmene på dagens nivå,
eller aller helst øke denne. Grunnpilaren i
dette arbeidet er dere faddere. I tillegg jobber
vi med å få til samarbeide med norske
bedrifter med aktivitet i Bangladesh samt å få
støtte fra norske organisasjoner og
foreninger.
Vi har også fått laget en informasjonsbrosjyre
om NBF som er under trykking.
Forhåpentligvis kan denne føre til at vi på sikt
får flere faddere. Vi har også bestilt
håndlagede julekort fra Bottomley, noe som
gir økonomisk støtte til dem, samt at det kan
gi noen inntekter til NBF sitt arbeide. Disse
kortene vil trolig komme for salg over
sommeren.
På vegne av alle barnehjemmene og styret i
NBF vil jeg takke deg for støtten. Lederne ved
barnehjemmene har bedt meg sende sine
varme hilsener og velsignelser.

Vennlig hilsen
Ernst-Otto Ropstad
Leder NBF
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RAPPORT FRA SKOLENE

Agrasara
Rapport fra Sumittanda Thera, Secretary General

Agrasara mottakelse

Agrasara, fasade

Agrasara er den eneste skolen som holder til ute på landsbygda, i Raozan-distriktet øst for storbyen Chittagong.
Den ble etablert i 1944 for å ta hånd om forlatte barn under den store sultkatastrofen i Bengal. Nå er det et
barnehjem og skole fortrinnsvis for minoritetsbefolkningen i sør-øst Bangladesh, mange av dem buddhister.
Skolen og barnehjemmet har 364 barn i alderen 6-18 år. De har tilgang på mange aktiviteter innenfor
skoleområdet, og plassen de har til rådighet er den beste av alle skolene vi støtter. Sikkerhet har tidligere vært et
tema, men med separate soveavdelinger, vakter, og solcelledrevet utendørs gatelys er situasjonen langt bedre.
Støtten fra NBF går for det meste til mat og innkvartering, utdanningsaktiviteter, sport- og kulturaktiviteter, og
andre grunnleggende behov.

Agrasara, skolearbeid

Agrasara, meditation
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I tillegg til skoleutdanning har skolen ekskursjoner til fabrikker, historiske steder, byer og geografisk interessante
plasser. Hver helg arrangeres det et kulturprogram med elevene. Det er opprettet ei systue på skolen for
praktiske trening og direkte salg av tøy.
I tillegg til nasjonale høytider feires buddhistiske seremonier på skolen. Av årets hendelser var høydepunktet
gjenforeningen av tidligere elever og utdelingen av 5 gullmedaljer for samfunnsnyttig virke. 5 regjeringsministre
var til stede på Agrasara.
Agrasara rapporterer at etter lang tids bruk er felleskjøkkenet ganske nedkjørt og de adskilte sovesalbygningene
for gutter og jenter har behov for utendørs vedlikehold og elektriske reparasjoner.

Agrasara jenter, seremoni

Agrasara jenter, seremoni

Old Dhaka - Samaj Unnayan Sangstha
Rapport fra Syeda Mahjabeen Ahmed, direktør, SUS
Old Dhaka Orphanage i sentrum av Old Dhaka er med oss fortsatt med 124 elever, derav 76 jenter. Det er 4 lærere
i tillegg til andre ansatte på barnehjemmet.
De har fornyet styret sitt med folk med rot i sosiale utviklingsorganisasjoner, og forsøker å satse mer på kvalitet
enn kvantitet. Data er populært og opplæring gis nå til alle elevene på klassebasis. Antallet elever er senket med
36 i de siste to årene. Frafallet skyldes delvis avgang, men mest at leieprisene for rom og familieleiligheter har
gått kraftig opp i bydelen, slik at det har vært utflytting av fattige. Samtidig er det kommet til mange
betalingsskoler i området.
Old Dhaka SUS har betydelige utfordringer med vedlikehold av bygget og fornyelse av fasiliteter og utstyr og
krav om oppjustering av lønn. En annen donor har avsluttet sitt engasjement med dem, og dette gjør at de er mer
avhengige av NBF.
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FRA BARNEHJEMMENE

Bottomley Homes
Rapport fra Sister Mary Bijoya
Bottomley Homes er det katolske barnehjemmet med grunnskole i sentrum av Dhaka som NBF støtter. Den
ble opprettet i 1964. Mange portugisiske sjøfarer og handelsfamilier slo seg ned langs Sør-Asias kyster under
kolonitiden, og erkebispesetet Dhaka er tydelig dominert de portugisiske navnene til burgherne.

Bottomley, håndverksaktiviteter

Bottomley, kulturprogram

Ved utgangen av 2017 hadde Bottomley 150 beboere og elever på Bottomley Home Girl’s High School.
Jentene steller med orden og renhold på barnehjemmet, og assisterer i blomster- og grønnsakshagen. 10
jenter gikk ut 10. klasse i februar ved skoleårets slutt, og er dermed ferdige på skolen. 7 av dem mottok
Higher Secondary Certificate, og 4 av disse har begynt på Komodini Nursing School for sykepleieutdanning.

Bottomley, jenter

Bottomley, skolemarsj
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FRA BARNEHJEMMENE

Bottomley Homes
I tillegg til egen utdanning deltar elevene i aktiviteter som musikk (bengalsk harmonium), dans, sying og fikk
dataopplæring. En viktig del av å være på high school er å hjelpe yngre og svakere elever med deres lekser
og utdanning. De hadde i 2017 en ‘science fair’ som inkluderte naturbevaring og søppelopprydning.

Bottomley, kulturprogram

Siste års store hendelse var å få møte Pave
Francis, som var på besøk i Dhaka i desember
og hilste på og velsignet hver enkelt av
jentene.

Foto: 2017 Federação Portuguesa pela Vida
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FRA SLUMSKOLENE

Sultana Zama Slumskole, Samaj Unnayan Sangstha
Fra Syeda Mahjabeen Ahmed, direktør, SUS
Sultana Zaman Slumskole SUS i nordlige sentrum av Dhaka er med oss fortsatt med 124 elever, derav 76
jenter. Det er 4 lærere i tillegg til andre ansatte på skolen og daghjemmet.
De har fornyet styret sitt med folk med rot i sosiale utviklingsorganisasjoner, og forsøker å satse mer på
kvalitet enn kvantitet. Data er populært og opplæring gis nå til alle elevene på klassebasis. Antallet elever er
senket med 36 i de siste to årene. Frafallet skyldes delvis avgang, men mest at leieprisene for rom og
familieleiligheter har gått kraftig opp i bydelen, slik at det har vært utflytting av fattige. Samtidig er det
kommet til mange betalingsskoler i området som har fanget opp de med inntekt.
SUS har betydelige utfordringer med vedlikehold av bygget og fornyelse av fasiliteter og utstyr og krav om
oppjustering av lønn. En annen donor har avsluttet sitt engasjement med dem, og dette gjør at de er blitt
mer avhengige av NBF.

Dhammarajika guttas Cricket Team

Dhammarajika students in assembly
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INGRID
MARIE DAHLGREN
FRA
BARNEHJEMMENE

Ingrid Marie Dahlgren
Tilbakeblikk på et langt
engasjement i NBF
Av Olav Myrholt, NBF, juni 2018
Ingrid Dahlgren, som fylte 101 år i februar, husker
fortsatt godt fadderturen til Bangladesh hun var
med på, og alle fadderbarna hun har hatt opp
gjennom årene. Ansiktet lyser opp når vi kommer
innpå temaet. Nå er fadderansvaret overlatt til
barna, skjønt barna er også blitt pensjonister! Det
er ikke alle forunt å leve et så langt liv. Det blir for
mye å holde greie på, sier Ingrid. Men så klar og så
bestemt på hva engasjementet i NBF har gitt
henne.
Som mange andre ble hun grepet av krigen i
daværende Øst-Pakistan og de forferdelige
forholdene etterpå for den nye nasjonen, med
sult, krigsskader og sykloner, og spesielt alle
mange barn som ikke hadde familier og foreldre
etter
katastrofene.
Da
stiftelsen
av
Bangladeshforeningen
ble
annonsert
i
Aftenposten var hun med en gang på plass, i 1972.
Hun ble en ivrig deltaker gjennom mange år på
møter og sammenkomster i NBF.
Ingrid var sykepleier og hadde greie på hva hun så
på fadderturen hun deltok på, som må ha vært en
av de første NBF-turene. Da var hun 60 år. Slik
Ingrid snakker om det synes det som om
hindu-skolen Prabartak Sangha på haugen i
Chittagong var det som grep henne mest.
Hinduene var en forfulgt minoritet etter
opprettelsen av Bangladesh og det gjorde det
ekstra vanskelig å drive skolen. Det var også noe
spesielt med pågangsmotet til bestyreren Mira, og
alle ungene der, synes hun.

Hun har gått igjennom en rekke fadderbarn, og
husker alle og hadde kontakt med de fleste av
dem. Det er spesielt ei jente, Rama Das fra
Bharateswari Homes hun husker godt og som hun
hadde veldig god kontakt med pr post, og også
traff på et fadderbesøk.
Fra fadderturen utenom skolene og barna, husker
hun spesielt godt flyturen til Chittagong, om
flydøra som ikke gikk igjen og på den blide
annonseringen av at flyet var gitt som gave fra
Norge etter å ha slitt seg ut på Braathensruter på
Vestlandet. På returen til Dhaka ble det buss, med
sjåføren mer under bussen enn bak rattet, humrer
hun.
Født på Ringsaker i en stor barneflokk er hun av og
til på gamle tomter der, men mesteparten av livet
har hun vært Oslo-dame. Nå har hun bodd i
trygdeleilighet på Sagene i flere år, og fikk til slutt
viljen sin om å få en sykehjemsplass. Det tar på å
bli gammel, men at hun har mange minner å leve
på gjør det enklere når en er så klar i toppen som
Ingrid. Bangladesh-engasjementet, som også ble
fulgt av annen reisevirksomhet og engasjement
for trengende i Baltikum og på Kola har vært en av
de store gledene i et langt liv.
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EN FAMILIEHISTORIE

Det nytter – en familiehistorie
Av Erik og Gulli Såheim
Erik og jeg giftet oss sommeren 1964. Vi fikk vår første sønn et års tid senere og sønn nummer to fulgte etter
i 1968.
I 1971 ble det avholdt valg i daværende Øst- Pakistan. En overveldende majoritet gikk inn for løsrivelse fra
Vest- Pakistan. Den pakistanske hæren var fullstendig dominert av Vest-Pakistan, og gikk inn for å stoppe
opprøret. Den 25. mars 1971 begynte blodbadet, i løpet av tre dager ble 50 000 sivile bengalere drept av
hæren. Ti millioner mennesker måtte flykte til India. Krig og naturødeleggelser rettet oppmerksomheten mot
den nye staten Bangladesh. Tanken på å adoptere et barn fra landet modnet hos vår lille familie.
Shaheedas farmor leverte babyen inn på en misjonsstasjon da hun var ca. ett år. Hun var sterkt underernært.
Shaheeda kom til Norge på ettervinteren 1976. Hun var da angivelig 2 år og vi fikk forståelsen av at foreldrene
var døde. Det skulle etter hvert vise seg å være en misforståelse som var oppstått i krigens kaos.

Hosneara og Gulli

Annas (Shaheedas) mor og Annas datter Elise

Det gikk ca. 9 måneder fra vi sendte inn adopsjonspapirer og til Shaheeeda kom til Norge med eskorte av
Laura Alley. Laura og hennes familie kunne for øvrig fortjene en egen bok. I «graviditetsperioden» vokste det
fram et ønske om å få øket kjennskap til Bangladesh. Vi ble oppmerksom på muligheten for å foreta
fjernadopsjon via Norsk Bangladeshforening. Foreningen var effektiv og ganske snart mottok vi et brev fra
Hosneara – ei jente på 10 år. Hun var elev på en internatskole i Tangail-området. Engelsk-kunnskapene var
svake, men tilstrekkelig til å etablere kontakt og etter hvert fikk vi øket kunnskap om skolen, om venner,
lekser, søsken og hjemlengsel.
I 1978 reiste jeg med Bangladeshforeningen til Bangladesh for første gang. Jeg traff ikke Hosneara denne
gangen, men møtte faren. Han livnærte seg som bud eller kontorassistent, men hadde åpenbart et ønske om
at barna skulle få utdannelse. Noen måneder senere fikk jeg et brev fra Hosneara med forespørsel om
mulighetene for videre skolegang. Støtten, som Bangladesh-foreningen tok seg av, ville opphøre når hun ble
14 år. Hun ville gjerne ha en utdannelse.
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EN FAMILIEHISTORIE
Hosneara var en flittig elev, og for oss var det en glede og kunne gi henne støtte. Etter hvert kom hun til
universitetet i Dhaka og påbegynte sine juridiske studier. I årene som fulgte besøkte jeg henne flere ganger.
Det var en strålende jente som møtte oss. Studiene gikk godt og etter hvert gikk veien ut i arbeidslivet som
«public servant» etter engelsk mønster. Hun fikk ganske raskt en bred og variert arbeidserfaring. 25 år
gammel ble hun gift med Assad, som var elev ved politiakademiet. Skal en ha karriere i statsadministrasjonen
i Bangladesh, så må en finne seg i mange forflytninger. Det kan være en belastning for familielivet, men
forholdsvis raskt kom to døtre til verden.
Vårt prosjekt hadde etter hvert blitt noe større enn forutsatt. Det viste seg nemlig at Shaheedas foreldre slett
ikke var døde. Hun hadde mor, far og halvsøsken. Hosneara hadde også søsken. Faren hadde store
betenkeligheter med å gi datteren utdannelse hvis ikke sønnen fikk tilsvarende muligheter. Det lyktes oss å
løse disse utfordringene med god støtte fra venner og familie. Badi Batchelor i Son hadde gitt støtte til en bror
av Hosneara og Eriks bror og svigerinne hadde støttet opp om både Hosnearas familie og Shaheedas familie.

Landsbyen til Shaheedas mor, godt oppmøte

Hosneara og Assad i Sundarban

Jeg har hatt mange fine opplevelser i Bangladesh. Julen 1988 tilbrakte Shaheeda og jeg på misjonsstasjonen
i Madhupur Jungle. Det var her farmoren hadde innlevert Shaheeda tidlig på 70-tallet. Her lærte jeg å kjenne
jesuittpresten fader Hommrick – en fantastisk person. Vi har holdt jevnlig kontakt fram til dags dato.
I 2008 reiste Erik og jeg, Shaheeda og støttespillere til Bangladesh igjen. Vi besøkte Hosneara, Assad og deres
familie. Vi besøkte også Shaheedas mor og halvsøsken. Familien var nå veletablert. Overført til norske forhold
var Assad sjef for en politiregion og Hosneara var på vei til å bli en av landets fremste kvinnelig dommere.
Underveis hadde søsken og øvrige familie blitt løftet fram og fått utdannelse.
Takknemligheten overveldet oss. Vi ble tatt med på en rundreise til den lille øya St. Martin tett opp til
Myanmars grense, og på reise med overnatting i Sundarbans skoger. Her kunne vi både bade og se
krokodiller og spor etter tiger. Turen gikk også til politiakademiet i Khulna hvor det var rigget til en
festforestilling. Et av høydepunktene var selvsagt at Erik måtte opp på scenen for å danse med vinneren av en
nasjonal sang- og dansekonkurranse. Stor jubel!
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Et par år etter vår store familiereise til Bangladesh kom Hosneara, Assad og døtrene på sitt første
Norges-besøk. Det var tidlig høst og en rundtur til fjells hørte med. Det var spennende å fryse litt og se den
første snøen som hadde lagt seg under Gaustadtoppen. Men min erfaring er at asiater ofte ikke er så
voldsomt opptatt av fjell og natur. Det er viktigere med tette sosiale kontakter, med tid til å snakke om de
nære ting.
I dag er Hosnearas eldste datter ferdig med sin mastergrad i økonomi. I sommer ble hun gift med en
romfartsingeniør (!) i Australia. Den yngste datteren studerer også økonomi og samfunnsfag. Hun har vært
aktivt engasjert i arbeidet til flere internasjonale organisasjoner. Hosneara og Assad bor nå begge i en ny
leilighet i Dhaka. De er begge engasjert i hjelpearbeid og har 8 barn på fadderlisten. I tillegg til å være en god
venn er Hosnara også en uunnværlig «konsulent» for vårt eget hjelpeprosjekt.

Familien på Norgesbesøk

Lite, om noe, har beriket vårt liv så som våre små prosjekter i Bangladesh. Vi ser arbeidet som en
påminnelse om at selv små bidrag har ringvirkninger. Det nytter!
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FADDERREISE 2019

Fadderreise til Bangladesh i 2019
Det er på tide å dra på faddertur til Bangladesh igjen! Det er lenge siden sist. Samtidig har behovet for
inspeksjon minsket noe fordi de fleste detaljsaker kan løses av lokalt ansatt(e).
Styret inviterer nå til Bangladesh-reise ved påsketider 2019. Grunnen til at det ikke blir før, skyldes i hovedsak
at det skal være valg i Bangladesh i perioden oktober-januar. I valgkampanje-perioden kan det bli vanskelig å
reise i landet og å få møtt og organisert det vi trenger å gjøre. Muligheten for uro og reiseforsinkelser under
valget er ganske stor.
Vi har fulgt prisutviklingen på flybilletter mellom Oslo og Dhaka mellom oktober 2017 og april 2018 for å få
en ide om når vi bør bestille plasser. Vi holdt oss til flyselskaper som tilbyr reiser med bare ett flybytte mellom
Oslo og Dhaka. Se under for oppdatering i juni. En standard flytur i påsken på rimeligste økonomiklasse som
inkluderer bagasje holdt seg på samme prisnivå til litt ut i desember, med en liten økning rundt jul og nyttår.
Deretter steg prisen ganske bratt henimot påske til så mye som 2000 kroner over høst-prisen. Reiser 9 eller
flere sammen vil vi oppnå en grupperabatt, men vi skal ikke påtvinge noen en felles flybillettbestilling. Det
viktigste er at vi møtes på avtalt hotell til avtalt tid i Dhaka, og programmet starter derfra. Selvfølgelig vil vi
sørge for at det blir mulig å reise sammen med den fra styret som skal lede turen. Det vil være lurt å bestemme
seg for å dra i løpet av seinsommeren eller tidlig på høsten i år.
Programmet i Bangladesh blir ganske likt det vi har gjort før, med start og slutt i Dhaka. Vi besøker alle skolene
vi for tiden er engasjerte i, og treffer barn, lærere og ledere. Etter et opphold hvor vi besøker skoler,
slumskolen og studenter i Dhaka tar vi turen til Chittagong og ut på landsbygda til skolen Agrasara, før vi
returnerer til Dhaka. Mellom Dhaka og Chittagong kan vi velge å fly eller ta tog, eller begge deler. Ellers vil vi
benytte buss, drosjer, rickshaw og motortrehjulinger etter behov i byene. Vi vil trenge minimum 10-12 dager
for å gjennomføre turen. Det er slitsomt å reise i Bangladesh, med mange inntrykk, ukjent språk, støy,
vanskelig trafikk og tett med folk. Derfor vil vi også legge opp til mindre krevende sightseeing og anledning
til å se seg om etter egne ønsker. Vi vil ha lokale guider i Bangladesh som vil være behjelpelige.
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Overnatting skjer på mellomklasse-hoteller eller gjestehus med helt grei standard og matservering.
Prisnivået vil være mellom 200 og 350 kr pr pers/natt i dobbeltrom.
Vi skal lage et kostnadsoverslag for oppholdet i Bangladesh etter sommeren, og vil gjøre som tidligere, sette
en fast prislapp på oppholdet som sendes til Bangladeshforeningen, og eventuelt overskudd returneres. Fly
må altså deltakerne ordne selv, men styremedlemmene i NBF kan bistå og samordne best mulig.
Sikkerhetssituasjonen i Bangladesh er litt anstrengt, men det kan godt endre seg til det bedre etter valget
som skal være avsluttet innen januar 2019. Det er konservative islamske strømninger i Bangladesh, og vi skal
være mer oppmerksomme på denne turen enn vi kanskje har vært før. Reiseråd fra forskjellige ambassader
fraråder ingen å dra til landet nå, men det er steder og situasjoner som vi skal unngå.
Flyktningsituasjonen med alle Rohingyaene som er kommet fra Myanmar til sør i Bangladesh påvirker
områdene rundt Cox’ Bazaar, men vil ikke ha betydning for reisa vår.
Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert og sette en endelig dato for påmeldinger, men før den
tid logger vi stemningen og tar imot forhåndspåmeldinger til chairpersonnbf@gmail.com.
Høydepunktene på turen vil helt sikkert bli besøkene på skolene i Dhaka og på landsbygda ved Chittagong.
Bangladesh er et fascinerende land med fargerike mennesker, noen gamle (og nye) kulturminner, intense
byer, ei veldig fin, grønn og fruktbar landsbygd, mange elver og ikke minst god mat. Det er vel verdt å sette
seg inn i hva Bangladesh byr på før turen. Det er ikke mange turister der og derfor tynt med reiselitteratur,
men Lonely Planet sin ‘Bangladesh’ kan anbefales. Den er ganske ny og gir god oversikt.
Her er flyrutene t/r Oslo-Dhaka for under 10.000 kroner og under ca. 15 timers reisetid, basert på en tur/retur
11. til 23. april 2019. Merk at det er gjort bare ett søk for å finne disse tallene, slik at disse rutene kan være både
noe billigere og dyrere:
Turkish Airlines 12t 45m+, med ett flybytte i Istanbul fra kr 7668,Qatar Airways 13t 10m+, med ett flybytte i Doha fra kr 8.072,Emirates 14t 10m+, med ett flybytte i Dubai fra kr 8.502,Det kan godt være at det finnes rimeligere ruter, men det vil gjerne inkludere mer enn ett flybytte underveis.
Merk også at de aller rimeligste billettilbudene kan være heftet med lange transitt-opphold og omveier.
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FLYKTNINGESTRØMMEN

Flyktningestrømmen fra Myanmar
Av Olav Myrholt, NBF, mai 2018
Rohingyane som har strømmet inn over grensen fra delstaten Rakhine i Myanmar i nærheten av Cox’ Bazaar
har vært den største mediasaken fra Bangladesh det siste året, og ikke uten grunn. 693,000 Rohingyaer har
kommet over grensen i følge UNICEF i april 2018, og blitt bosatt i leire langs grensen ved Cox’ Bazaar. Over
halvparten av dem er barn. Størstedelen av Rohingyabefolkningen i Myanmar er nå blitt flyktninger.
Rohingyane er en befolkningsgruppe langs Myanmar-kysten som utgjør en fortsettelse av bengalerne som
bor i Chittagong-området, og dialekten er den samme. De har bodd langs kysten og litt inn i landet sør og øst
for grenseelva Teknaf i århundrer, men anklages av Myanmar for å være immigranter som kom med britene i
kolonitiden og senere.
Bangladesh har vist seg svært generøs ved å ta imot så mange flyktninger, men makter ikke dette alene og får
hjelp av internasjonale flyktningeorganisasjoner og FN til å holde styr på den nye befolkningsansamlingen.
Fra Norge har flere organisasjoner involvert seg, spesielt Leger uten Grenser, Flyktningehjelpen, Røde Kors,
og andre, og øyenvitneskildringene i aviser og TV har vært sterke. Inntrykket er at det er kontroll på
situasjonen, men bare så vidt, og i forhandlingene med Myanmar er det ingen bevegelse. Så hva som vil skje
videre er usikkert.
Vi har vært spente på om flyktningestrømmen kunne ha noen effekt på driften av «våre» skoler i Bangladesh,
men så langt ser ikke dette ut til å være dramatisk, og Agrasara, som ligger nærmest rapporterer ikke om
spesielle vansker med den nye situasjonen. Mange i Chittagong-distriktet har donert ris og annen mat til
flyktningene. Flyktningene er konsentrert til terrenget nær Cox’ Bazaar, og tillates ikke å bosette seg i
Chittagong Hill Tracts lengre nord. Lokalt har det vært prisstigning på de vanligste matvarene og byggevarer,
og økonomien i regionen har generelt blitt svekket.
Myndighetsinstitusjoner og skoler har blitt overveldet av alle de nyankomne. Forskere har kartlagt mulige
virkninger på politikk internt i Bangladesh og på allianser i regionen, og forsøkt å vurdere faren for mulige
konflikter med lokalbefolkningen og fare for ytterligere islamsk radikalisering i Bangladesh, uten å komme
med endelige konklusjoner.
Dette dokumentet gir god oversikt, for den som vil lese mer:
http://gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/11/233-Rohingya-Refugee-Crisis-Impact-on-Bangladeshi-Politics.pdf

For en innføring i situasjonen nå og utsiktene for Rohingya-flyktningene, se:
https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/296-long-haul-ahead-myanmars-rohingya-refugee-crisis
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VALG I BANGLADESH

Valg i Bangladesh i 2018-19
Olav Myrholt, NBF mai 2018
For vel et år siden ble det tillyst valg i Bangladesh, og det er ikke småtterier til arrangement. Med over 164
millioner innbyggere er nå Bangladesh verdens 8. mest folkerike land. Underet er at det går ganske bra med
økonomien i landet og at det viser bedre økonomisk framgang og distribusjon av goder og velferd enn land
de vanligvis sammenligner seg med, som India, Pakistan og Nepal. Statistisk nærmer landet seg Sri Lanka,
faktisk. Nylig ble Bangladesh Sample Vital Statistics 2017 framlagt av Bangladesh Bureau of Statistics, som
blant annet viser at forventet levealder fra første leveår i Bangladesh for menn nå har økt til 72 år og for
kvinner 73,5 år. Det er et langt hopp fra ’70-årenes 47 års levealder. Spørsmålet økonomer i administrasjonen
i Bangladesh og i internasjonale finansorganisasjoner stiller seg er om denne framgangen kan fortsette etter
valget.
Valgperioden i Bangladesh rekker over 100 dager fra 1. oktober, det betyr at vi kan få et valgresultat i løpet av
januar 2019. Det er mye som står på spill i Bangladesh ved dette valget. Som vanlig de siste valgene er det de
to kvinnelige partilederne fra hvert sitt parti med tilhør i familier fra frigjøringskrigen som barker sammen,
henholdsvis Awami League med Sheikh Hasina som nå regjerer som statsminister, og opposisjonspartiet
Bangladesh Nationalist Party (BNP). Denne toparti-situasjonen, ifølge International Crisis Group, har ført til
økningen av ekstremistgruppers framvekst, krymping av den politiske debatten og erosjon av
rettsikkerheten. Det blir neppe bedre stemning foran valget av at opposisjonslederen fra BNP, Khaleda Zia for
tiden er fengslet av myndighetene.
Bangladesh er fortsatt regnet som en relativ liberal muslimsk stat, men det liberale rommet er kraftig
innsnevret de siste årene. Anslag fra jihadister har vært den viktigste årsaken. Kampanjer fra myndighetene
mot ekstremisme og organisert kriminalitet, deriblant narkotika, har vært hardhendte og kostet mange
menneskeliv. International Crisis Group viser til begrunnet frykt for at valget i år skal framtvinge en koalisjon
som trekker politikken mot ytterligere islamisering og konsesjoner til jihadistiske grupperinger for å få til en
styringsdyktig regjering. Sivilsamfunnet merker tilstrammingen gjennom mindre organiserings- og
forsamlingsfrihet. Nye regler som ble innført i oktober i fjor fører til strammere regler for kontakt med og
pengeoverføringer fra utlandet, og har ført til kraftigere siling av organisasjoner i Bangladesh’
‘Brønnøysundregister’. Fra NBF sin side følger vi nøye med på dette for å se om det kan føre til endringer i
hvordan vi arbeider med skolene i Bangladesh.
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FLOM I AGRASARA

Bønn om hjelp fra Agrasara
Sumittanda Thero fra Agrasara har sendt mail til NBF med bønn om hjelp i en svært vanskelig
situasjon. På grunn av kraftig regnvær har barnehjemmet blitt oversvømt to-tre ganger. Folk fra
nabolandsbyene rundt har søkt tilflukt på Agrasara der de har fått hjelp i form av blant annet mat,
klær og medisiner.
Dette har tæret på barnehjemmets beholdninger, slik at de har problemer med å skaffe nok mat til
barnehjemsbarna. I tillegg har brønnen blitt oversvømt av forurenset regnvann, slik at de ikke klarer
å skaffe nok rent drikkevann, noe som igjen har ført til en kraftig økning av vannbårne sykdommer
blant barna.

Du kan hjelpe barna på Agrasara i denne vanskelige situasjonen ved å sende penger
til konto 1609 51 03131 og merke innbetalingen med «Flom Agrasara»
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JULEKORT

Håndlagde julekort fra Bottomley
NBF har som mål å ha pakker med julekort klare for salg/utsendelse i september/oktober. Kortene er
håndlagde av elevene på Bottomley. Motivene er laget av halmstrå og tekstiltråder. Kortene er 10x
15 cm og kommer med konvolutt pakket i plast.
Vi planlegger å bestille 2000 kort. På denne måten får Bottomley sårt tiltrengte inntekter, samtidig
som NBF får midler til å støtte våre prosjekter i Bangladesh.
Kortene vil bli solgt i pakker á 8 kort (2 av hver av kortene nedenfor) og vil koste 400,- pr pakke.
Kortene med bankgiro sendes med post.
Pakker med kort kan forhåndsbestilles på tre følgende måter:
- e-mail til: chairpersonnba@gmail.com
- Telefon/sms til: 957 44 089
- Brev til: Norsk Bangladesh Fadderforening, Postboks 1255 Vika, 0111 Oslo
Husk å oppgi navn, postadresse, samt hvor mange pakker á 8 kort du ønsker å kjøpe.
Ikke la denne muligheten til å anskaffe flotte originale julekort samt å støtte barna i Bangladesh gå
fra deg!
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HJELP OSS Å VERVE

Takk til alle som har sent oss deres epostadresser!
I våres har vi bedt våre faddere å sende oss sin epostadresse så vi kan spare portoutgifter. Fordi så
mange faddere har ønsket å få faktura og fadderkontakten på epost vil vi dette året spare flere
tusen kroner i portoutgifter. Disse pengene vil komme barna på barnehjemmene til gode.
Igjen tusen takk!

E-faktura
I NBF sender vi alle inntektene (minus
administrasjonskostnader til regnskapsfører,
revisor og postutsendelser til faddere) til
barna i Bangladesh. Du kan hjelpe oss å
redusere administrasjonsutgiftene, så vi kan
sende mer penger til barnehjemmene, ved å
opprette e-faktura.
Har du spørsmål om å opprette e-faktura kan
du kontakte nettbanken din.

Tusen takk til alle faddere!
En del faddere har gitt gaver og ekstra bidrag til barnehjemmene og slumskolen og noen har valgt
å støtte Utdanningsfondet i tillegg. På vegne av barna og ungdommene ved barnehjemmene og
Slumskolen takker vi så mye for alle bidrag! Det utgjør en stor forskjell!
Kjenner du noen som kan tenke seg å bli fadder?
Da kan de sende fullt navn, adresse, telefon og ønsket fadderskap til chairpersonnba@gmail.com eller per
post til Norsk Bangladesh Fadderforening, Postboks 1255 Vika, 0111 Oslo. Har du noen spørsmål kan du ringe
95 74 40 89. Hvis du ønsker skattefradrag for ditt fadderskap må du sende oss ditt personnummer.

Vil du eller noen du kjenner gi et ekstra bidra til NBF? Da kan du benytte kontonummer 1609 51 03131.
Et barnehjemsfadderskap koster ca. 170 kr pr måned (2050 kr per år)
Støtte til Slumskolen (skole og mat) koster ca. 62 kr per måned (750 per år)
Utdanningsfondet på 65 kr per måned (800 per år) bidrar til noen av de flinkeste av barna får studere videre.

Fadderkontakten nr. 1 2018 •

19

FADDERKONTAKTEN
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Kvalitetssikrer innsamlinger:
Innsamlingskontrollen (IK) gir trygghet for at innsamlingsvirksomheten driver forsvarlig og at pengene går til det
formålet som er oppgitt. Dette gjøres gjennom Innsamlingsregisteret.
Norsk Bangladesh Fadderforening er registrert i Innsamlingsregisteret og du som giver kan være trygg på at
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