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LEDEREN HAR ORDET

Kjære fadder
Aller først vil jeg ønske deg et godt nytt år,
samt takke deg for at du viser omtanke for folk
under fjerne himmelstrøk ved å støtte barna i
Bangladesh så de får en trygg oppvekst,
utdanning og muligheten for et bedre liv for
seg og sin familie, og på sikt forhåpentligvis
bidra til en bedre fremtid for befolkningen
Bangladesh generelt.

Dette ble tatt opp på sist styremøte der vi
konkluderte med at dersom vi skulle ha gitt
ekstra støtte til ett av barnehjemmene, ville
dette ha gått utover de faste overføringene til
de resterende barnehjemmene, noe som ville
ha satt disse i en vanskelig situasjon. Det ble
derfor besluttet å ikke overføre ekstra penger
i denne omgang.

Valget i Bangladesh er avsluttet og gikk relativt
rolig for seg. Valgkampen var preget av
beskyldninger om korrupsjon og arrestasjoner.
I forkant av valget var det ukelange massive
ungdomsopptøyer for å innføre strengere
straff for å forårsake dødsfall i trafikken, etter at
fire ungdommer ble drept av en buss. Dette så
ut til å true med å påvirke valgkampen og selve
valget. Pressefriheten er også truet ettersom
politiet har arrestert flere journalister som har
dekket ungdomsopptøyene. Det er bare å
håpe at tilstanden roer seg nå som valget er
gjennomført.

Det er vanskelig for lille NBF å bli lagt merke til
i
jungelen
av
de
mange
store
hjelpeorganisasjonene som bruker millioner
av kroner på markedsføring. Vår filosofi er å
holde utgifter til administrasjon og
markedsføring på et minimumsnivå, slik at
mest mulig av de innsamlede midlene kan
komme barna i Bangladesh til gode. Styret i
NBF arbeider kontinuerlig for å skaffe midler,
slik at vi i det minste kan opprettholde
aktiviteten på dagens nivå, men aller helst øke
den. I den forbindelse lanserer vi derfor en ny
vervekampanje. Dette kan du lese mer om i
denne utgaven av fadderkontakten. Vi har
også fått laget informasjonsbrosjyre om NBF
og det arbeidet vi gjør, i håp om å øke
medlemsmassen.

NBFs stedlige representant, Alamin, har vært
og besøkt Old Dhaka og Slumskolen. Han
rapporterer at det står bra til begge steder. De
og de andre barnehjemmene sender sine
varmeste hilsener. Lederen av Dharmaradjika,
Sanghanayaka Suddhananda Mahathero,
ønsker sågar å dekorere NBF med
«Visuddhananda Peace Gold Award» som tegn
på takknemlighet for over 40 års samarbeid.
Situasjonen ved Agrasara er fortsatt vanskelig
etter flommen tidligere i høst. Lederen der,
Sumittananda Thera, rapporterer at de fortsatt
mangler rent drikkevann etter at brønnen ble
oversvømt. Dette har medført at mange av
barna har pådratt seg vannbårne infeksjoner.
De har gjentatt sin bønn til NBF om ekstra
støtte så de kan finne en løsning på problemet.

Takket være støtten fra dere faddere kan vi
hjelpe barna i Bangladesh til en tryggere og
bedre fremtid.
På vegne av alle barnehjemmene og styret i
NBF vil jeg takke deg for støtten.

Vennlig hilsen
Ernst-Otto Ropstad
Leder NBF
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RAPPORTER FRA SKOLENE

Samaj Unnayan Sangstha
SUS rapporterer at de har 139 elever fra nursery til 4. klasse, hvorav 63 jenter. 13 lærere og den
administrative staben står for skolens drift og undervisning. De har styrket både sitt pedagogiske
program og opptakssystem i løpet av året. Det pedagogiske programmet er ganske stramt. De har
tilstrekkelig med skolemateriell tilgjengelig, og sier de er overbevist om at de har elever som presterer
godt.
Et nytt og aktivt styre som inkluderer unge og dynamiske medlemmer har styrket skolen og introdusert
et særskilt videregående treningsprogram for lærerne. Flere av styremedlemmene har bakgrunn fra
forskjellige organisasjoner som driver med sosial utvikling. Skolen arrangerer kvartals-vise programmer
for foreldre og går på hjemmebesøk.
SUS fikk 1,465,936 Taka for 2018 fra NBF og dette holder til drift og utdanningsprogram, inkludert
utflukter og feiringer av nasjonale helligdager. NBF er den eneste sponsoren til SUS, og sier de er under
press for å øke lønninger og vedlikeholde skolebygningen. Det siste har ikke vært gjort på flere år på
grunn av pengemangel. De klarer å holde på elevene og gi dem en god utdanning, og
drop-out-problemet virker ganske lite i forhold til rekrutteringsproblemet. Det skyldes delvis at fattige
familier ikke lengre har råd til å bosette seg i bydelen der skolen holder til og konkurranse fra liknende
skoler andre steder.

Old Dhaka Orphanage
Denne skolen i det gamle Hindu-området i gamle Dhaka har nå 81 elever fra Play class til Bachelor. 52 av
dem er jenter, og de rapporteres av vår lokale assistent å være vel ivaretatt av ledelse, administrasjon og
hjelpere. Old Dhaka har i tillegg til NBF også støtte fra myndighetene og private givere i nabolaget.
De elevene som bor på Old Dhaka går på skole andre steder i gamlebyen, og følges hver dag til skolene
sine og hjem igjen. På fritiden har de et aktivitetsprogram som fører barna sammen og skaper et godt
sosialt miljø. På ettermiddagene gjør de lekser og leksehjelp gis av frivillige lærere utenfra. Om kveldene
har de et vellykket undervisningsprogram der de eldre elvene underviser og hjelpe de yngre
viderekomne elevene.
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Agrasara
Agrasara er på landsbygda ikke så langt fra Chittagong. Komplekset av barnehjem, grunnskole,
videregående skole og yrkesskole betjener mange forskjellige etniske grupper. Agrasara har derfor et
utmerket forhold til lokalbefolkningen og var i tillegg til stor hjelp for samfunnet rundt under en flom
for en tid tilbake. Det er mange elever som får utdanningen sin på Agrasara, og det prosentvise antallet
elever med godkjent avgangseksamen er også høyt. Detaljert oversikt over hvordan beboerne på
Agrasara Orphange gjør det på skolen er gledelig lesning. Undervisningen deres er styrket i engelsk og
matematikk. Noen anskaffelser til barna inkluderer sengetepper og myggnett til sovesalene i tillegg til
alminnelig skolemateriell.
NBFs støtte var i 2018 249.740 kr og dette gikk til de 365 elevene på Agrasara Orphanage. Av disse er 200
jenter. 112 går på grunnskolen, 233 på high school og 20 på colleget. Tre lærere er «house tutors», i
tillegg til lærerne for de forskjellige klassene på skolene elevene går på.
Agrasara High School og colleget er skoler der det må betales skolepenger, men alle på Agrasara
Orphanage og hostel får gå på denne skolen gratis.
Den yrkesrettede utdanningen og trening i tekstilarbeid («garments») gir jenter og kvinner i Chittagong
Hill Tracts muligheten til kvalifisering i en vekstnæring i Bangladesh. Denne undervisningen er
finansiert av Japanske donorer, som også vurderer å utvide virksomheten og sette opp en egen
bygning til formålet.

Agrasara

Agrasara
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RAPPORTER FRA SKOLENE

Agrasara College fikk penger fra myndighetene i Bangladesh til å reise en ny
undervisningsbygning, som snart er klar til innrykk. 265 jenter går på colleget nå, og mange
utfordringer knyttet til undervisningsrom, fasiliteter ellers nå kan bli en saga blott, mens mangelen
på ren drikkevannsforsyning består.
På Agrasara Orphanage er hovedutfordringen i tillegg til mangel på rent drikkevann, nedslitte
spiserom og toaletter. Skolen har vokst i antall elever, mens fasilitetene ikke har blitt oppjustert
tilstrekkelig.

Flom, Agrasara

Flom, Agrasara
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VALG I BANGLADESH

Valget i Bangladesh 30. desember
Olav Myrholt
Det var frykt for voldsutøvelse i forbindelse med valget til nytt parlament i Bangladesh 30. desember, og det slo til.
Atmosfæren mellom opponentene var temmelig giftig, og det var stadige konfrontasjoner mellom
opposisjonsgrupper og politiet fram mot valget.
Det styrende Awami League med lederen Sheikh Hasina stod mot opposisjonsalliansen ledet av Bangladesh
National Party i National Unity Front. National Unity Front gikk med på å avholde valget, men ønsket opprinnelig å
etablere et forretningsministerium først og så utsette valget i to måneder siden de beskrev situasjonen som
vanskelig for opposisjonen. Blant annet sitter BNPs leder Khaleda Zia fengslet av Awami League-regjeringen for
korrupsjon, og BNP hevder at tusenvis av støttespillerne sine er fengslet. Og flere ble fengslet og forhindret fra å
stemme fram mot valgdagen. Selv om selve valget ble kritisert kraftig av utenlandske observatører for vold og
valgurne-juks, var det likevel ikke mye tvil om hva som ville bl resultatet av valget. Med Zia i fengsel var
opposisjonen levnet små sjanser for å vinne et flertall. Awami League satt med alle fordelene, og har hatt et ti-år
med økonomisk framgang å vise til.
Prosentvis ble resultatet slik for partiene: Awami League 76.88 %; Bangladesh Nationalist Party 12.33 %; Jatiya
Party (Ershad) 5.07 % og uavhengige 5.72 %. Merka at Jatiya Party var i valgallianse med Awami League.
Valgresultatet ble kalt en farse av opposisjonslederen Kamal Hossain som avviste resultatene. National Unity Front
krevde at nyvalg skulle avholdes under en nøytral regjering. Valgkommisjonen i Bangladesh har sagt at de vil
undersøke de rapporterte tilfellene av valgjuks.
Khaleda Zia og Sheikh Hasina har en historie fylt av bitterhet helt siden Bangladesh’ selvstendighet som bunner i
rivaleri om hvilken av de to familiene som kom ut av frihetskampen som den ledende og den svikende part. Valget
har også en regionpolitisk side i det Awami League tradisjonelt har lent seg mot India, mens BNP vender seg mot
Kina.
Upopulære tiltak som å forsøke å kneble aktivist-fotografen Shahidul Alam og håndteringen av
studentdemonstrasjonene i høst har tæret på Awami League, og det samme har planene på å sende
Rohingiya-flyktninger tilbake over grensa til Myanmar og en uviss skjebne der. Innenlandsk og utenlandsk press
har gjort at Bangladesh satte fri Alam og gått tilbake på forsøket om å repatriere flyktninger til ‘etter valget’.
For de som ønsker mer innsikt kan disse artiklene anbefales:
https://www.thehindu.com/opinion/lead/riding-the-tiger/article25469943.ece
og
https://foreignpolicy.com/2019/01/07/the-world-should-be-watching-bangladeshs-election-debacle-sheikh-hasina/
(Kilder: Dagspresse i Dhaka, Foreign Policy, Wikipedia, International Crisis Group, Financial Express, The Hindu, UK DIFID).
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I NBFs tjeneste i snart et halvt århundre
Hjemme i stuen hos Anne og Aage Kummen på Grefsen er det mye som vitner om at de som bor her har levd
et rikt liv. Gjenstander fra alle verdenshjørner fyller vegger, hylletopper, vinduskarmer og bordflater. Det er
ikke mye plass som står unyttet i det store hjemmet. Mange ville ha kalt det for «støvsamlere» eller nips, men
for Anne og Aage er dette verdifulle minner fra deres mange reiser. Det er gjenstander fra to steder som
dominerer: Skjåk og Bangladesh. Begge steder står deres hjerte spesielt nært. Skjåk, fordi det er her de er
født og tilbrakte sine barne- og ungdomsår. Etter at de flyttet til Oslo, har de hatt jevnlige turer til hytta i
Skjåk for å besøke venner og familie.

Hyggelig gjensyn med Mira Sinha på Prabartak

En av de utallige gjenstandene fra Bangladesh
man finner rundt i huset til Anne og Aage

Bangladesh og NBF har også hatt en spesiell plass i deres hjerter, siden den gang Anne så en annonse i
aftenposten for Norsk Bangladesh forening i 1972. Både Anne og Aage har vært trofaste medlemmer fra
foreningen ble stiftet 18. september samme år. På grunn av sammenfallende navn med foreningen for
bengalere i Norge, ble navnet senere endret til Norsk Bangladesh Fadderforening. Aage forteller at
bakgrunnen for stiftelsen av NBF, var «The Liberation War» i 1971. Dette var en krig der Øst Pakistan (senere
Bangladesh), ville løsrive seg fra Vest Pakistan (dagens Pakistan). Det nyfødte Bangladesh kom i verdens
søkelys, og dette resulterte i at flere av de som arbeidet for Norges Røde Kors engasjerte seg i saken og var
med fra starten i prosessen med å stifte NBF.
Anne gikk tidlig inn styret i NBF, hvor hun bidro i flerfoldige perioder. Hun har fortsatt ikke helt gitt seg med
foreningsarbeidet for NBF, da hun fortsatt er engasjert i foreningens drift og opprettholdelse via sin innsats
i valgkomiteen. Aage har også bidratt til at foreningen har kommet dit den er i dag, og har kunnet støtte de
fire barnehjemmene og slumskolen i snart halvt århundre. Han var styremedlem i flere perioder før han ble
leder i 1986.
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NORSK BANGLADESH
FADDERFORENING
FRA BARNEHJEMMENE
Aage har et stort ansvar for at du kan lese det du leser nå; for det var under hans tid som styreleder at
Fadderkontakten ble startet. Han har også vært med på å arrangere flerfoldige fadderturer til Bangladesh og
det har alltid vært en kjempe-suksess når han har holdt taler på bengali under besøkene på barnehjemmene.
Anne har selvsagt også vært med på disse turene, og som sprek åttiåring har hun et sterkt ønske om å være
med på neste faddertur, som trolig blir i november neste år.
«Anne har vært med siden starten», sier Aage. «Det var hun som var mest engasjert i begynnelsen, men etter
hvert klarte hun å vekke interessen hos meg også». Dette engasjementet har ført til at Anne har deltatt på
åtte fadderturer og Aage fem ganger. «På en av de første turene ville vi dra opp til Chittagong Hill Trackts,
fordi vi hadde blitt invitert av buddhistmunker ved klosteret der som var bekymret for situasjonen og hva
den muslimsk dominerte regjeringen kunne komme til å foreta seg. Myndighetene utstyrte hjemløse
bengalere med våpen og fraktet dem til området, slik at de kunne legge dette under seg» forteller Anne. På
denne tiden var det svært vanskelig å få lov til å ta seg inn i området som myndighetene hadde konfiskert og
fordrevet urbefolkningen fra, blant annet for å bygge demning for vannkraftproduksjon. Amnesty
International hadde allerede blitt nektet adgang til området av myndighetene, men med politiet stadig i
hælene klarte Anne og Kaare Halvorsen å ta inn til området etter mye diplomati og hjelp fra munkene. Det
Anne opplevde da de var der gjorde svært stort inntrykk på henne.

Hyggelig møte med gamle kjente

Aage holder tale på Bengali under fadderturen i 2014

Aage skyter inn: «Da jeg var leder var det fortsatt svært vanskelig for utlendinger å komme seg inn til
Chittagong Hill Trackts». En gang de var på hindufestival i Prabartak Sangha i forbindelse med en faddertur,
satt han og Else Jacobsen på første rad med byens politimester og den øverste militære lederen ved siden av
seg. Aage så sitt snitt til å få ordnet med et møte med militærsjefen den påfølgende dagen. Grunnet dette
møtet var det ingen problemer for deltakerne på fadderturen å ta seg opp til fjellområdet; alle
kontrollpostene hadde blitt varslet, slik at de ble tatt vel imot og endog fikk servert te ved alle sjekkpunktene.
En god del av de bengalske gjenstandene som befinner seg i Anne og Aages hjem, har de ikke tatt med selv
fra Bangladesh, men dette er gaver fra de utallige bengalerne de har hatt boende hos seg; det være seg
bengalere som nylig hadde ankommet til Norge og som trengte losji frem til de kunne finne noe mer
permanent, til «High Priests» i gule munkedrakter og sandaler midt på vinteren samt bengalske elever som
deltok på sommerskolen og trengte et sted å bo.
Fadderkontakten nr. 1 2019 •
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Mange av disse fikk også være med til hytta i Skjåk, slik at de kunne få oppleve norsk kultur utenom den som
befant seg i Oslogryta. Dette har ført til at de har fått mange og svært nære venner blant bengalere, bosatt
både i Norge og Bangladesh.
Da Anne og Aage feiret rundt tall i Jotunheimen i august i år, var disse og deres norskfødte barn selvsagte
blant gjestene. Jubilantene ønsket ikke gaver til seg selv i denne forbindelse, men de ønsket at gavene skulle
kommer NBF til gode.
Anne og Aage har ikke bare stilt opp for NBF. De har også engasjert seg i og stilt opp for mange ulike
veldedige organisasjoner. Aage har vært leder for Grefsen og Kjelsås avdeling av Norges Røde Kors, Anne har
vært aktiv i lokalpolitikken, blant annet i bydelsutvalg, valgkomiteen og utmerket som spesielt ivrig
listebærer og «husbesøker» i forkant av valg. I en årrekke har de arrangert sosial bingo og andre
miljøfremmende tiltak på Myrer Bo- og Aktivitetssenter, noe de fortsatt er engasjert i og brenner for.
Både Anne og Aage observeres både titt og stadig vandrende i gatene i nærmiljøet på Grefsen for dele ut
kirkebladet «Talefoten» i postkassene. For dette arbeidet og sitt engasjement for nærmiljøet ble de tildelt
prisen «Go’foten» i 2004.

Anne og Aage hos sine gode venner på Bottomley

Anne tar seg en svingom med en av søstrene på Bottomley

Anne og Aage har også vært opp i gjennom årene vært ivrige i arbeidet for å skaffe nye medlemmer til NBF. I
de første vervekampanjene NBF arrangerte, vervet Anne 20 av de av 92 nye medlemmene de klarte å skaffe
1987, og i 1990 vervet hun 15 av 48 nye faddere. «Selv om dette innebar å stå utallige timer ute i kulden, ofte
med hjelp av barna, var det verdt
det», sier til
Anne.
Dette førte til at hun fikk to turer til Bangladesh, samt at
Innkalling
årsmøte
foreningen fikk mange nye medlemmer, som fortsatt støtter foreningen den dag i dag. Dette kan kanskje
forklare hvorfor en relativt stor andel av dagens medlemmer har postadresse i Skjåk og omegn, samt Nordre
Aker.
Anne og Aage vil til slutt uttrykke at de setter stor pris på å ha få vært med på den fantastiske reisen de har
hatt med NBF, alt de har fått oppleve og ikke minst alle de gode og livslange vennskapene dette har medført,
både i Norge og Bangladesh.
NBF vil takke begge for en fantastisk og helt uvurderlig innsats for foreningen gjennom et halvt århundre.
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FADDERREISE 2019

Fadderreise til Bangladesh i november
2019
Det er på tide å dra på faddertur til Bangladesh igjen! Det er lenge siden sist. Samtidig har behovet for
inspeksjon minket noe fordi de fleste detaljsaker kan løses av lokalt ansatt(e).
Styret inviterer nå til Bangladeshreise i november 2019. Det kan høres ut som om det er lenge til, men all
erfaring tilsier at det er nå i januar folk tar sine langturvalg. Vi har valgt november som reisetid på grunn av
gode værforhold i Bangladesh på den tiden og at det ikke er noen høytider.
Vi har fulgt prisutviklingen på flybilletter mellom Oslo og Dhaka over lang tid for å få en ide om når vi bør
bestille plasser. Vi har holdt oss til flyselskaper som tilbyr reiser med bare ett flybytte mellom Oslo og Dhaka.
En standard flytur til Dhaka t/r på aller rimeligste økonomiklasse som inkluderer bagasje koster nå i januar
4.525,- kr. Valgt reisetid til den prisen (kun som en test) er 15-24 november. Reiser 9 eller flere sammen vil vi
oppnå en grupperabatt, men vi skal ikke påtvinge noen felles flybillettbestilling eller reise. 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 og at vi blir møtt på flyplassen og får
transport til hotellet. Det vil være lurt å bestemme seg og bestille billett før sommeren. Erfaringsmessig stiger
prisen raskt etter utgangen av mai - midten av juni. Vi kommer tilbake med mer om dette senere.
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 Dhammarajika,
Old Dhaka Orphanage, Bottomley Homes og Slumskolen SUS 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. 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.
Overnatting skjer på mellomklasse-hoteller eller gjestehus med helt grei standard og god kvalitet på
matservering.
Vi skal lage et kostnadsoverslag for oppholdet i Bangladesh, og vil gjøre som tidligere, sette en fast prislapp
på oppholdet som sendes til Norsk Bangladesh Fadderforening før avreise, og eventuelt overskudd
returneres.
Sikkerhetssituasjonen i Bangladesh er litt anstrengt, men det skal vi følge med på og justere program og reise
deretter. 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,
men det er steder og situasjoner som vi bør unngå.
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Flyktningesituasjonen med alle Rohingiyaene som er kommet fra Myanmar sør i Bangladesh påvirker
områdene rundt Cox’ Bazaar, men vil neppe ha betydning for reisa vår. Valget som er nylig avsluttet burde
heller ikke influere negativt på turen vår.
Vi vil komme 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 og landsbygda ved Agrasara. Bangladesh er
et fascinerende land med fargerike mennesker, noen gamle (og nye) kulturminner, ekstremt intense byer, ei
veldig fin 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 guidebok
«Bangladesh» er den som inneholder mest, og kan anbefales. Den er ganske ny og gir god oversikt.
Hilsen
Olav Myrholt, januar 2019.

Innkalling til årsmøte i Norsk
Bangladesh Fadderforening 2019
Årsmøtet avholdes 4. april 2019 fra kl 18.00 i gjesteserveringen på Norges
Veterinærhøgskole på Adamstuen i Oslo. Det vil bli servert drikke, samt noe å bite i.
Sakspapirer, agenda samt adresse/veibeskrivelse vil bli sendt ut i forkant av møtet.
Vi håper så mange som mulig har lyst/mulighet til å delta.
Med vennlig hilsen
Ernst-Otto Ropstad
Leder NBF
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Trafikksikkerhet, ungdomsopprør og
politikk
I august tok flere tusen studenter i Dhaka til gatene for å demonstrere mot regjeringens håndtering av
en trafikkulykke hvor to tenåringer ble påkjørt og drept. Dhaka har lenge vært preget av dårlig
trafikksikkerhet og mangelfull regulering av trafikksektoren. I 2017 ble mer enn 4 700 fotgjengere drept.
Formell kjøreutdanning er ikke nødvending, og for mange er det enklere å bestikke politiet for å unngå
de formelle kravene til en kjøreutdannelse. I et av verdens mest tettbefolkede byer er dette et stort
problem som går hardt ut over fotgjengerne.

Typisk trafikkbilde fra Bangladesh

Til å begynne med var myndighetene forsiktige med å slå ned på demonstrasjonene. Dette endret seg
imidlertid etter en uke med stadig voksende demonstranter i gatene. Politiet har blitt beskyldt for å bruke
batonger, gummikuler og tåregass mot studentene. Regjeringsvennlige studenter har også blitt observert og
kritisert for å ha utøvd vold mot demonstranter. Lørdag 4. august markerte den mest voldelige dagen med
over 100 skadede studenter. Samme dagen ble 4G-nettverket stengt av myndighetene, et antatt forsøk fra
regjeringens side for å hindre økende mobilisering og internasjonal eksponering.
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Samtidig ble den anerkjente journalisten Shahidul Alam arrestert etter et intervju på Al Jazeera. I intervjuet
hevdet Alam at demonstrasjonene var et resultat av en gryende regjeringsskepsis blant unge i landet grunnet
en innskrenking av demokratiet, ytringsfriheten og tilgangen på statlige jobber. Alam ble arrestert for å ha
uttalt seg ”provoserende” på sosiale medier. Etter 100 dager i fengsel ble Alam løslatt.
Over lengre tid har aktivister, FN og menneskerettighetsorganisasjoner anmodet myndighetene i
Bangladesh om å løslate Alam og andre aktivister, og bedt myndighetene trappe ned på de siste årenes
stadig strengere praksis med overvåkning og innskrenking av ytringsfrihet.
Den offisielle responsen på ulykken og demonstrasjonene i august har blitt møtt med både skepsis og
forsiktig skryt. Ofrenes familier fikk betalt 2 millioner BDT (ca. 200 000 NOK), og et utkast til en ny og strengere
trafikklov ble sendt på høring. Eiere av hovedstadens busselskaper har også kommet sammen og lovet at alle
deres sjåfører skal få en fast månedslønn i motsetning til provisjonsbasert lønn som har blitt kritisert for å
motivere sjåfører til å råkjøre i jakten på kunder.

Hvor er vi i dag?
Trafikkulykken vekket den politiske misnøyen blant unge som de siste årene har sett betydelige mangler ved
styringen av landet. Det er vanskeligere for unge å få jobb uten de rette kontaktene, og det kaotiske
styresettet har nærmest utviklet seg til et ettpartistyre. Det er valg i desember, og mange eldre og unge
mennesker frykter i dag en udemokratisk valgprosess.
Hvorvidt situasjonen kan bli bedre for fotgjengere gjenstår å se, men reaksjonen til myndighetene i høst har
vist en negativ utvikling på flere områder. For å endre utviklingen er det behov for flere grep fra
myndighetenes side for å møte befolkningens ønske om trygghet, privatliv og ytringsfrihet.

Skrevet av Irena Solaiman, tidligere praktikant ved den Norske Ambassaden i Dhaka
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Bangladesh i går og dag.
Intervju med Ingebjørg Støfring,
tidligere ambassadør til
Bangladesh.
Ingebjørg Støfring, Oslo, med røtter i Jølster, har opplevd mer enn de fleste av oss gjennom mange år i
utenrikstjenesten og på reisefot ellers. Travel er hun nå som pensjonist også, ikke lett å treffe, ofte ute på
reise. Blant alle tjenestestedene hun har vært, skjønner jeg etter hvert at Bangladesh har en spesiell plass i
hjertet hennes.
Hun sier: «Når man får beskjed om at man skal utstasjoneres i Bangladesh så gråter man – og når man skal
reise derfra så gråter man også – kanskje enda mer. Det er dette Bangladesh gjør med deg.»
Ingebjørg var ambassadør i Bangladesh i fire fantastiske og spennende år 2006 – 2010. Hun prøver å følge
med på utviklingen i landet så godt hun kan. Nå er hun også engasjert i NBF.
Når Ingebjørg forteller om Bangladesh aner vi en kunstnersjel bakom. Det tegnes et fargerikt og levende
land når hun snakker om Bangladesh, som til tross for sin nesten latterlige flathet byr på et utrolig
spennende landskap med rismarker, elver og frodig land med en kjempestor himmel over. Joda, Nikolai
Astrup kom fra hjembygda til Ingebjørg og har også farget livet hennes.
Alle som har ankommet Dhaka og sjokk-opplevd megabyen i rushtid har en viss respekt for den som
bosetter seg der frivillig og snakker med slik entusiasme om plassen.
«Det er overveldende», sier hun, «luktene, lydene, menneskemengden. Men det overdøves av
kvaliteten på menneskene. Du blir møtt med vennlighet, nysgjerrighet og raus gjestfrihet.
Bangladeshere er generelt sett svært arbeidsomme og prøver hele tiden å strekke seg ett skritt til
for kanskje å få det litt bedre for seg selv og familien.
Kulturen er fascinerende – rik, gammel, fantastisk»; hun leter etter ordene, «ja, også overveldende.
Det er så mye å feste blikket på».
Dhaka har et rikt kulturtilbud med bl. a. kunstutstillinger og konserter - landet har lange tradisjoner
innen dans, musikk, litteratur, messing og keramikk».
Ingebjørg forklarer med kjennermine at Bangladesh har en rik og mangfoldig kultur med sterk innflytelse
fra både muslimske, hinduistiske og buddhistiske tradisjoner.
«Både språklig og kulturelt har Bangladesh mye til felles med den indiske delstaten West-Bengal.
Det er en mengde eldgamle kulturminner, både buddhistiske og hinduistiske templer og muslimske
moskeer».
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Maten er alltid et tema for reisende til Sør-Asia, sterk og fargerik og kanskje litt utfordrende?
-

«Maten er nydelig! Jeg tror jeg spiste alt jeg ble tilbudt. Som gjest inviteres man alltid til nylaget, flott
mat. Favoritten min var dosa, med fyll av erter og andre grønnsaker – nyyydelig!»
(Prøv selv: https://www.youtube.com/watch?v=qQmzNFk8gyE).

Jeg hører snakk om en båt?
-

«Jeg skaffet meg en andel i et båteierlag, og sammen med de andre ‘skipsrederne’ fartet vi på
utflukter på småelvene utenfor Dhaka. Det var en lokal trebåt med plass til 15 personer eller så, og
med vår egen kaptein. Det var helt fantastisk å dra på dagstur med den skuta. Båten ble et ”fristed” vi kom oss jo unna trafikk, støy og trengsel for en stund.

-

Mye av landet fikk jeg se gjennom reiser i landet for å besøke prosjekter og programmer støttet av
bla. Norge. En tur til Sundarban Nasjonalpark ble det også og er et flott minne».

Hva har man med seg hjem av saker og ting etter flere år i Bangladesh?
-

«Jeg hadde med kunst, malerier, bøker, porselen og tekstiler hjem som viktige minner og fine
bruksting. Det er mange andre nyttige ting som du kan få kjøpt med hjem fra Dhaka også, om det er
noe du mangler i Norge. Porsgrunn Porselensfabrikk har for eksempel lagt deler av sin produksjon til
Bangladesh».

Jeg husker fortsatt grusomme fjernsynsscener fra selvstendighetskrigen i Bangladesh, og syklonen som
fulgte kort tid etter. Bangladesh må ha verdensrekord i elendighetsbilder siden da, og har for de aller fleste
vært langt nede på lista over reisemål. Ingebjørg kommenterer:
-

«Nå er det mange år siden, selv om det fortsatt er et levende minne. Folk er stolte over framgangen
siden den gang og elsker landet sitt.

-

Det er kanskje på landsbygda den største synlige framgangen har vært».

Ingebjørg Støfring med venner
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Med så negativ image som media og andre har framkalt skal det noe til å ta inn over seg de store
forandringene som har skjedd i landet siden selvstendigheten i 1971. Men Hans Rosling, den
svenske professoren som så sin misjon å fortelle en annen historie enn elendighetsbeskrivelsene
til media og raske observatører, snur dette bildet og kaller Bangladesh «intet mindre enn et
mirakel» i et av sine foredrag i 2007.
(se: https://www.gapminder.org/videos/gapmindervideos/gapcast-5-bangladesh-miracle/).
NORAD viste i reportasjeserien «Tilbakereisen» i bladet Bistandsaktuelt for noen år siden det
samme på mikronivå – hva som hadde skjedd med familier og i landsbyer.
«Ja, forskeren Eirik G. Jansen beskriver hvordan landsbygda han har fulgt med på i 30 år har
gått fra null til det meste på plass: rettigheter til jord, dyrking av egen mat, grønnsaker for
salg, strøm i huset, TV, bedre helsetjenester, bedre utdanningsmuligheter, mobiltelefoni og
transport».
En litt annerledes utvikling enn i mange andre utviklingsland?
«Bangladesh har et samspill mellom stat, privat sektor og sivil sektor som har vært ganske
unikt. Staten har tillatt aktørene et stort handlingsrom. Dette har vært befriende for å få til
en god utvikling. Samtidig har pengeoverføringer fra diasporaen, bistand, frivillige
organisasjoner, tekstilindustrien og store mikrokredittfond slik som BRAC og Grameen
Bank bidratt innen helse, utdanning og arbeidsplasser. Mobiltelefonen har også vært viktig
for å kunne kommunisere med slekt og familie, tilgang til helseopplysning, utdanning,
markedspriser osv.»

Ingebjørg hos Bdesh Mahila Parishad
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Den neste milepælen nås på Bangladesh’ 50-årsdag i 2021, da vil landet oppnå status som
«mellominntekts-land», dersom ambisjonene og statistikken fortsetter som nå. Verdensbanken sier at
landet har vært et «lower middle income country» siden 2015. Fattigdom etter Verdensbankens
kriterier ble redusert fra over 44 % i 1991 til knappe 15 % i 2017. Dette en massiv forbedring, samtidig
som antallet fattige fortsatt er veldig stort.
Utfordringer er det fortsatt nok av i Bangladesh. Ingebjørg forteller at Bangladesh er på størrelse med
Norge sør for Trondheim og har utrolige 164 millioner mennesker. Det betyr at Bangladesh er et av
verdens aller tettest befolkede land og fortsatt et av verdens fattigste land.
«men nå har landet en befolkningsvekst på bare 1 %.
For en førstegangsbesøkende virker befolkningen veldig homogen, og det stemmer, med
90 % muslimer og 10 % hinduer, buddhister og kristne. Om homogene forhold gjør det
enklere å styre landet, er nok det likevel sjelden en fordel for små minoriteter. Det finnes 27
etniske grupper i landet».
Da jeg var der noen år tilbake var Bangladesh ganske sekulært, men opplevde på en
gjenvisitt at selv unge kvinner hadde begynt å dekke seg til. Om det var en motetrend eller
et klart tegn på sterkere islamisering skal jeg ikke si sikkert.
Bangladesh har hatt en sterk tradisjon for en relativt kritisk presse. Men regjeringspartiet
synes å stramme inn på ytringsfriheten, og slår hardt ned på regimemostandere.
Journalister og bloggere blir trakassert og arrestert. Det kan også synes som om et politisk
vakuum fylles av religiøs ekstremisme med nasjonale og internasjonale bånd. Media er blitt
mer forsiktig, det leser man tydelig i dagsaviser og tidsskrifter som Daily Star» (Se
https://www.thedailystar.net)».
I deltaområdet ligger landet bare 10 m over havflaten, og det er innlysende at landet er utsatt for
klimaendringer, herunder flommer og sykloner. Med et stigende hav er landet stadig utsatt for tap av
bo-områder, og saltvannet trekker innover og ødelegger dyrbar mark.
«Bangladesh har god kunnskap om håndtering av naturkatastrofer, varsling og evakuering.
Det er ikke så mange som mister livet av slike fenomener lengre».
Av andre utfordringer peker Ingebjørg på
«Mangel på vilje til dialog mellom de to dominerende partiene Awami League (AL)og
Bangladesh National Party (BNP) har preget og preger innenrikspolitikken. Nå er det
Awami League som sitter ved roret og Khalida Zia leder opposisjonen.
Siden august 2017 har det kommet om lag 700 000 flyktninger fra Rakhine-staten i
Myanmar til Bangladesh, hovedsakelig til Cox’ Bazar, der det var 400 000 fra før. Enn så
lenge bor de der og Bangladesh gjør en kjempejobb ved å huse dem. Flyktningsituasjonen
er en stor belastning for Bangladesh – ikke minst økonomisk. Den kan også skape
gnisninger mellom flyktningene og bangladeshere».
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-

Økonomisk utvikling drives av viktige sektorer som landbruk, (ris, jute, bomull, poteter),
sement, farmasøytisk produksjon til tekstilindustri, pengeoverføringer fra bangladeshere i
utlandet, og servicenæringer som telekommunikasjon. Men det som hemmer framgang er
uforutsigbare reguleringstiltak og skattlegging fra myndighetenes side».
Bangladesh har opplevd stor fremgang innen helse, utdanning, og arbeidsliv de siste 20 årene.
Befolkningsveksten har gått ned. Fødselsraten er i dag 2 barn pr kvinne. Flere går på skolen av både
jenter og gutter, mens det er et flertall jenter i videregående skole. Bangladesh er i dag selvforsynt
med mat. Ingebjørg forteller at
«kvinner har mobilisert kvinner. Nå utgjør kvinner 80 % av arbeidsstokken i
tekstilindustrien. Husk at før frigjøringen viste ikke kvinner seg på gaten.
Bangladesh har fortsatt utfordringer når det gjelder vold mot kvinner og barneekteskap,
men scorer nå bedre enn India og Pakistan.
Norsk utviklingssamarbeid går helt tilbake til 1974, og Bangladesh har vært det 4. største
landet for norsk bistand gjennom tidene. Utviklingssamarbeidet ble omlagt i 2007, med
fokus nå på næringsutvikling, institusjonssamarbeid, klima- og katastrofeforebygging,
godt styresett og likestilling».
Rundt 35 norske selskaper har direkte samarbeid med bangladeshiske selskaper, og det største er
Telenors investeringer og eierskap i GrameenPhone med 55 millioner abonnenter. Norfund er en
sentral aktør på investeringssiden, bl.a. til BRAC Bank, som har mer enn 100 000 små og mellomstore
bedrifter som kunder».
Når Ingebjørg summerer opp kommer det med en gang:
«Bangladesh og folket der har en utrolig evne til å takle utfordringer, og å komme seg videre».
At bangladeshere er «resilient» er et begrep som dukket opp flere ganger i samtalen. Det kan vel best
forstås som ‘utholdende” .
«Det har de vist gang på gang. Jeg tar hatten av meg for den styrke, utholdenhet, vennlighet
som de besitter uansett utfordringer», sier Ingebjørg.
Jeg håper og tror at Bangladesh vil klare kneikene fremover og fortsette framgangen, til tross
for ganske sikkert økende politisk uro nå rundt valget, utfordringer med sikkerhetspolitikken,
klimautfordringer og flyktningproblemer».
Takk til Ingebjørg!
Olav M.
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HÅNDLAGDE KORT FRA BOTTOMLEY

Håndlagde kort fra Bottomley
NBF har kjøpt 2000 kort fra Bottomley. 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.
Kortene selges i pakker á 8 kort ( 2 av hver av kortene nedenfor) og vil koste 400,- pr pakke.
På denne måten får Bottomley sårt tiltrengte inntekter, samtidig som NBF får midler til å
støtte våre prosjekter i Bangladesh.
Kort samt opplysning om innbetaling sendes ut fortløpende 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 håndlagde kort, 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 2050 kr per år
Støtte til Slumskolen (skole og mat) koster 750 per år
Utdanningsfondet på 800 kr per år bidrar til noen av de flinkeste av barna får studere videre.
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Fadderkontakten er medlemsbladet til Norsk Bangladesh Fadderforening (NBF). Bladet gis ut to
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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
innsamlingsvirksomheten er seriøs og at minst 65% av innsamlede midler går til formålet. Les mer på
www.innsamlingskontrollen.no
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BANGLADESH

NOR SK

Norwegian Bangladesh Associaton

VIL DU FÅ
EN TUR TIL
BANGLADESH?
og samtidig forebygge
barneekteskap og barnearbeid?
Verver du seks barnehjemsfaddere til
Norsk Bangladesh Fadderforening (NBF)

får du en Faddertur til Bangladesh!*

På fadderturen med andre engasjerte
faddere vil du:
- oppleve det vakre og frodige landet Bangladesh
- nyte den rike kulturen og mattradisjonene
- besøke barnehjemmene og slumskolen
- møte barna som du gir en framtid

Barnehjemsfadder: 2050 kr per år.
Slumskolen (skole, mat): 750 kr per år.
Utdanningsfondet: 800 per år gir barn
universitetsutdanning.
* Personene må verves og ha betalt fullt barnehjemsfadderskap
(2050 kr) innen 01. september 2019

Vervekampanjen
varer til
1. september 2019

Den beste gaven
du kan gi et sårbart barn er

EN TRYGG OPPVEKST
OG UTDANNING
I 40 år har NBF gitt sårbare barn ved en
slumskole og fire barnehjem i Bangladesh en
trygg oppvekst, utdanning og et bedre liv.
Vi fokuserer på jenter og følger opp barna med
regelmessige
Fadderturer
og
en
lokal
representant.
NBF er en ikke-religiøs organisasjon der alle
arbeider frivillig, så nesten alle innsamlede midler
går direkte til barna i Bangladesh. Se bilder fra
siste faddertur på www.bangladesh.no.

Besøk nettsiden vår
for å finne ut mer:

TUSEN TAKK FRA BARNA I BANGLADESH!

