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Innsamlingskontrollen (IK) gir trygghet for at innsamlings-

virksomheten driver forsvarlig og at pengene går til det formålet

som er oppgitt. Dette gjøres gjennom Innsamlingsregisteret. 

Norsk Bangladesh Fadderforening er registrert i Innsamlings-

registeret, og du som giver kan være trygg på at innsamlings

virksomheten er seriøs og at minst 65 % av innsamlede 

midler går til formålet. For NBF's del ligger vi godt over denne 

grensen, der 87% av inntektene går til barna i Bangladesh. 

Les mer på www.innsamlingskontrollen.no
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Aller først ønsker jeg å takke deg for at du støtter 
foreningens arbeid for å gi barn i Bangladesh en 
tryggere oppvekst, utdanning og muligheten for 
et bedre liv for seg og sin familie. Situasjonen for 
innbyggerne i Bangladesh har på mange 
områder sakte men sikkert blitt bedre de siste 
årene. Levestandarden har økt for mange og 
befolkningsveksten har avtatt vesentlig, noe 
som blant annet skyldes at fødselstallene har 
sunket fra 6.33 levendefødte pr voksne kvinne i 
1975 til 2.15 i 2018.  Dette henger i stor grad 
sammen med at kvinner har en langt sterkere 
posisjon enn de hadde tidligere, blant annet 
grunnet lønnet arbeid utenfor hjemmet, slik at 
de har blitt mer økonomisk uavhengige.  Det er 
imidlertid farer som truer i horisonten. 
Tiltakende religiøs radikalisering truer med å 
forverre forholdene for den jevne bengaler og 
ikke minst kvinners frihet. Pressefriheten 
innsnevres og forfattere og journalister trues på 
livet, og flere av dem velger å dra i eksil av frykt 
for livene sine.

NBF ble startet i 1972, på i en tid da behovet for 
hjelp i Bangladesh var uttalt etter løsrivelsen fra 
Pakistan i 1971. Foreningen vokste seg raskt stor, 
med flere tusen medlemmer, og var en betydelig 
bidragsyter i arbeidet med å hjelpe 
befolkningen i det herjede landet. Foreningen 
hadde en periode egne lokaler, sekretær i halv 
stilling og mange av medlemmene bidro i stor 
grad til innsamling av penger, verving av nye 
medlemmer, materiale til Fadderkontakten og 
deltok på de mange fadderturene som ble 
arrangert. 

Samtidig som forholdene i Bangladesh har 
bedret seg, og behovet for nødhjelp og 
konfliktbildet ellers i Bangladesh har endret seg, 
har også folks engasjement i frivillig 
hjelpearbeid endret seg. Markedsføringen til de 
store hjelpeorganisasjonene har blitt kraftig 
intensivert, og setter oss små i skyggen. 

Kjære fadder 

Antallet medlemmer i NBF har sakte men sikkert 
avtatt til et lavnivå på rundt 270 betalende 
medlemmer. 

De senere årene har det vært svært vanskelig å 
skaffe medlemmer både til valgkomité og styre. 
De aller fleste som har blitt spurt har takket nei, 
og noen få har akseptert å stille under tvil etter 
overtalelse. Det sier seg selv at er man ikke i 
utgangspunktet spesielt interessert, er iveren 
deretter. Dette har gjort styrearbeidet temmelig 
tungrodd til tider, med mange oppgaver som 
faller på et underbemannet og aldrende styre. 

Med de framtidsutsiktene som foreligger med 
hensyn til verving av nye faddere, rekruttering til 
valgstyre og styre, samt stadig lavere bidrag til 
barnehjemmene, tyder det på at foreningen går 
en svært usikker fremtid i møte, med mindre 
flere av foreningens medlemmer stiller opp og 
bidrar i vesentlig grad. Om det ikke skjer en 
vesentlig endring relativt raskt, frykter styret for 
foreningens fremtid, og at det i hvert fall blir 
vanskelig å drive foreningen slik det gjøres i dag. 
Styret i NBF oppfordrer medlemmene til å bidra 
til å sikre foreningens videre drift, og hadde satt 
stor pris på forslag til tiltak som kan iverksettes. 

Vi i styret ønsker dere en riktig god jul! 

Vennlig hilsen
Ernst-Otto Ropstad
Leder NBF

LEDEREN HAR ORDET
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 AGRASARA 

Av Tilak Barua, NBF.

Maung Hla Ching var elev ved Cox’ Bazaar barneskole. Grunnet vanskelige sosiale og økonomiske 
forhold ble han sendt til Agrasara barnehjem. Her ble han godt tatt imot. Han fikk mat, klær og 
skolegang.

Agrasara fikk hjelp fra utlandet og mat og klær kom i forsyninger fra blant annet Norge og Japan. 
Dette medførte gode levekår for barna ved barnehjemmet. Maung opplevde dette som en lykkelig 
tid sammen med de andre barna og de ansatte ved Agrasara. Han fortalte at han følte at han og de 
andre barna ved Agrasara hadde flere privilegier enn de lokale barna. 

Ved Agrasara fikk Maung etter hvert ansvar som klasseleder og oppgaver med å organisere de andre 
elevene. Han så at hardt arbeid og vilje bidro til at elevene lyktes. Dette ga Maung motivasjon til å 
jobbe enda hardere med skolearbeidet.  Dette resulterte i studieplass ved Chittagong College. 
Gjennom hele studietiden fikk Maung støtte fra Agrasara, og han avla Bacheloreksamen i 1984.

Etter eksamen ble han tilbudt stilling i et offentlig utviklingsprosjekt i Chittagong Hill Tracts. Etter 
noen år ble han overført til en lederstilling i den statlige banken Sonali Bank i Chittagong og innehar 
fortsatt stillingen i dag.

Agrasara – historien til Maung Hla Ching

Maung Hla Ching
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 AGRASARA 

Maung giftet seg med en jente som også bodde ved Agrasara. De er lykkelig gift gjennom mange år 
og har en sønn som har tatt militær utdanning og er major i forsvaret. Han har hele tiden hatt nær 
kontakt med Agrasara og er i dag president i Agrasara Complex Ex-student`s Welfare Association i 
Chittagong. Denne organisasjonen møtes hver måned og prøver å skaffe midler til Agrasara. 
Samtidig gjør de en stor innsats for å oppdatere og utvikle ledelse og undervisning ved Agrasara. 
Maung er også styremedlem ved Agrasara.

Maung gir uttrykk for svært stor takknemlighet til Agrasara og alle faddere som har bidratt. Uten 
Agrasara og fadderes hjelp, hadde hans suksess i livet vært umulig. 

Medlemmer av Agrasara Complex Ex-student`s Welfare Association,  Chittagong. Maung Lha Ching nr. 7 fra venstre, kona nr. 1 fra venstre.
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Sundarban er Bangladesh’ største sammenhengende skogs- og naturvernområde. Med Indias del av 
det store deltaet er det verdens største mangroveskogsområde. Mangrove er et treslag som trives i 
brakkvanns- og tidevannssoner, og som danner en ugjennomtrengelig krattskog som et ytre belte 
mot havet. Slik gir mangroveskogen skydd og liv til mange slags planter og et rikt dyreliv. I tillegg 
demper den effekten av sykloner og stormflo som er et kjent fenomen langs Bengalbuktas kyster.

Noen få som har vært på tur med Norsk Bangladesh Fadderforening har også fått anledning til å 
besøke Sundarban med utgangspunkt i byen Khulna. For de av oss som ennå ikke har besøkt 
Sundarban National Park på Bangladesh sin side av grensen har vi visst noe å se fram til. Det finnes 
ikke mye lett tilgjengelig litteratur som kan fortelle oss mye om Sundarban; mest vitenskapelige 
artikler og korte avsnitt i guidebøker. Av romaner som er satt i Sundarban er vel åpningen av 
Midnattsbarn den mest kjente, med beskrivelsen av mangroveskogen, nipapalmene og gjørmen i 
det ytre deltaet. UNESCO har anerkjent området som et verdensarvområde. Man kan trygt si at 
Sundarban er et av verdens flotteste, og også ett av de mest underkjente verdensarvområdene.

Nesten hele Bangladesh og delstatene West Bengal og Assam i India huser det enorme elvedeltaet til 
gigantelvene Ganges og Brahmaputra, Etter hovedløpene av Ganges og Brahmaputra møtes i midt i 
Bangladesh, får elva navnet Meghna og blir verdens nest mektigste flod etter Amazonas, og er opptil 
12 km bred der den renner ganske rett ut i Bengalbukta nord for Chittagong. Meghna og sideelvene 
som utgjør denne strømmen av vann splitter seg opp i over 700 elver og kanaler som snirkler seg mot 
Bengalbukta. Fra fly (reiser du mellom Norge og Bangkok flyr du rett over) så vel som fra båt oppleves 
deltaet som en enorm labyrint. 

Så fort det grumsete ferskvannet i elvene mister farten og når tidevannssonen og havet, synker silten 
som elvene fører med seg til bunns i kanalene og langs kysten og utvider sakte gruntvannsområdet 
og de ytre øyene, char. Havbunnen utenfor stuper bratt ned mot ei djuprenne med navnet Swath of 
No Ground, som henspeiler på dynnet og dybden der. Inne i landet siltes kanalene og elvene og 
skifter stadig løp og skaper nye meandere. Gjennom årene er mye sagt og skrevet om at erosjon i 
Himalaya�ellene har gjort at denne prosessen går mye fortere nå, og forårsaker større flommer enn 
før. Denne teorien er neppe korrekt, og mye tyder på at erosjonen i �ellene er stort sett naturlig 
gjennom landheving (Himalaya stiger stadig), og at omlegging av våtmark til jordbruksområder, 
kanalisering og oppdemminger har gjort at svampeffekten i naturen svekkes og flommene blir 
kraftigere.

SUNDARBAN

Sundarban – Bangladeshs natureventyr
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I tillegg tærer det stigende havnivået på kystøyene i deltaet og fører til innsig av salt i vannet inn i 
grunnvannet i Sundarbanskogen. Dette skyldes havstigning som følge av klimaendringer. Når 
kystskogen og mangrovebeltet hogges og omgjøres til åker og scampi-akvakultur forsterkes disse 
effektene. Vern av kystskogsbeltet og Sundarban er viktig for Bangladesh for å hindre både 
flomeffekter og erosjon.

Derfor har det blitt viktigere og viktigere å beskytte Sundarban mot hogst og oppdyrking, og styrking 
av vernet de siste tiårene har vært nødvendig for å hindre ytterligere nedhogging og degraderingen 
av deltajungelen, kanalene og mangroveskogen. Bangladesh’ administrasjon er ennå ikke helt i 
stand til å hindre at skogsdekket stadig krymper og at krypskyting og overfiske fortsetter.

Noen få utenlandske turister finner veien til Bangladesh sin del av Sundarban hvert år, med 
utgangspunkt i byene Khulna, Mongla eller Kuakati. På vei fra Dhaka til Barisal og Khulna dampet 
tidligere postrutene med skovlhjulsdamperne The Rocket(s) – Bangladesh’ svar på Hurtigruta - 
gjennom kanalene og elvene i deltaet. Nå er det både direkte tog til Khulna og god veiforbindelse 
mellom Dhaka og vestre Bangladesh, og noen av elvene er ikke lengre farbare på grunn av silting. 
Den bedagelige båtreisen med The Rocket mellom Dhaka og byene i deltaet er en saga blott. Kun en 
charterversjon er igjen av The Rocket. Den indiske delen av Sundarban er langt bedre tilgjengelig 
med utgangspunkt i Kolkata, men er også langt mer besøkt og hektisk. Utgangspunktet i Kuakati 
østkanten av Sundarban kan være bedre for folk med kort tid til rådighet.

SUNDARBAN

Daggry over Sundarban
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Fra Khulna kan turister bli med gruppeturer ut i Sundarban på kortere og lengre turer med 
overnatting ute i mangrovejungelen eller på de ytre øyene. Som man betaler, reder man. Men en tur 
i Sundarban trenger ikke koste all verden. Lokale fiskere tar med turister på tur om de blir spurt, selv 
om det ikke er sikkert at man kommer inn i nasjonalparken på det viset. Mens en organisert tur 
inkluderer nødvendige tillatelser og garantier, må man selv passe på at alle formaliteter og 
bookinger overholdes dersom man drar på egen hånd.

Det vil berike oppholdet veldig om man leser seg opp på Sundarbans geografi og betydning før man 
setter av gårde, og det overrasker kanskje at skogsområdet strekker seg hele 8 mil innover fra kysten 
og selve verneområdet utgjør over 6000 kvadratkilometer, 2000 kvkm mer enn Østfold fylke. Det er 
lurt å orientere seg om den helt spesielle økologiske dynamikken i brakkvannssområdet. Livet i vann 
og i lufta, fisk, insekter og fugler er på det mest fortettede her ute, mens pattedyrene er vanskeligere 
å få øye på i den tette underskogen. Lengre inn landet er det store flokker av chitalhjort. I den ytre 
kystskogen er det da heller ikke så mange landpattedyrarter, men ganske mange knyttet til vann, 
inkludert to slags ferskvannsdelfiner. Har man flinke guider med seg vil man kunne se chitalhjort i 
skogsglennene og kanskje se en royal bengal tiger krysse en kanal i deltajungelene. I Bangladesh’ 
side av Sundarban er det ca. 110 tigere, og de er lettere å få øye på her enn andre steder i verden.

SUNDARBAN

Båt i Sundarban

Karakterdyrene i Sundarban er royal bengal tiger, chitalhjorten, oter og saltvannskrokodillen. 
Fiskekrokodillen gharial og deltakrokodillen finnes også her i mindre antall. Av plantene er det 
mangrovetreet og palmetreet nipa som er mest typisk. Langt ute  i deltaet er det vade- og vannfugler 
som dominerer. I tillegg er det store mengder fisk og reptiler i elver og kanaler, og reker og krabber. 

Mangroveskogen og det grunne vannet i kanalene og kystområdet er oppvekstområde for all 
verdens akvatisk liv. Rett utenfor de ytterste øyene er det store fiskeforekomster, og flere slags 
delfiner og større hvaler over dypkanalen Swath of No Ground. 
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Den beste perioden å besøke Sundarban på er mellom september og mars. Da unngår du de 
varmeste og våteste månedene i året. Hvalsafari ute over Swatch of No Ground- kløfta er best 
mellom desember og februar. Merk at det kan være kaldt om kvelden og natten midtvinters, helt ned 
i 10 grader. Ellers er det gjerne tropisk fuktig og varmt. God beskyttelse mot mygg er essensielt.

Noen gode informasjonskilder:

Wikipedia, en god artikkel med solide referanser: https://en.wikipedia.org/wiki/Sundarbans
Lonely Planets guidebok for Bangladesh.
National Geographic: 
https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/asia/bangladesh/visit-the-worlds-largest
-mangrove-forest-sundarbans/
UNESCO: https://whc.unesco.org/en/list/798/ 

SUNDARBAN

Sundarban fra satellitt

Tips:

Du trenger minst tre dager fra Dhaka og tilbake for å få til et besøk i Bangladesh’ del av Sundarban 
nasjonalpark, dersom ting er organisert på forhånd. Da kan du få til en dagstur i deltaet med 
utgangspunkt i Mongla. Ved å fly til Khulna og tilbake kan du få litt mer utav en slik kort tur, men det 
er likevel snaut. Jeg anbefaler en båttur på tre-fire dager med overnatting i deltaet ut fra Khulna, 
pluss reisa til/fra Dhaka.

Ved å organisere turen gjennom et reisebyrå kan du rekke å få et bedre utbytte av en tur til 
Sundarban. Det finnes flere gode byråer som kan hjelpe deg, de finner du på internet. Noen kan sy 
sammen en tur etter dine spesifikasjoner, andre organiserer ferdige gruppeturer.

Khulna er det absolutt det beste utgangspunktet for å besøke Sundarban, med hovedkvarter for 
nasjonalparken og en kort reise med båt inn til jungelen.
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DET BANGLADESHISKE KJØKKEN

Det Bangladeshiske kjøkken
Av Rony Soleiman, NBF.

Det bangladeshiske kjøkken er rik på historie, og 
har utviklet seg gjennom buddhistiske og 
hinduistiske herredømmer og senere 
Mogul-dynastiet. Det viser seg også i variasjonen 
av matretter og ingredienser i det Bangladeshiske 
kjøkken. 
 
Tradisjonelt har Bangladeshisk kjøkken pga. 
Bangladesh’ lange kystlinje og subtropiske klima 
vært sentrert rundt ferskvannsfisk, ris, 
bladgrønnsaker og linser. «Mache bhate bangali» 
er et kjent ordtak man ofte hører i Bangladesh som 
beskriver nettopp dette – «Bangladeshisk av ris og 
fisk».

Senere har Bangladesh gjennom Mogul-dynastiets 
inntog blitt introdusert for tyngre og mektigere 
retter som korma og biriyani hvor rødt kjøtt, ris og 
«ghee» (klarnet smør) er viktige ingredienser.  

Bangladeshisk daal (Moshurer dal)

Linser/linsesuppe utgjør en viktig del av det 
Bangladeshiske kjøkken, og nedenfor følger 
oppskriften på en klassisk linserett:

- Ingredienser til 2 personer:
- 1/2 løk (finhakket)
- 1 hvitløkksfedd (finhakket)
1 ss rapsolje 
- 1/2 teskje chiliflak 
- 1 og 1/2 teskje garam masala
- 1 teskje spisskummen 
- 1/2 teskje gurkemeie
- 250 ml grønnsakskraft 
- 1 bokser hermetiske tomater (hakkede) 
- 1/2 boks kokosmelk 
- 100 g røde linser (skylles godt)
- Saft fra ¼ sitron 
- Salt etter smak og grovhakket koriander på 
toppen.

Varm olje i en tykkbunnet kjele. Ha i finhakket løk 
og hvitløk og la det surre til det blir gyllent. Tilsett 
alle krydderne og rør dem godt sammen med 
løken.
Ha i grønnsakskraft, tomater, kokosmelk og linser. 
La det koke under lokk i ca. 30 minutter. Ta av 
lokket de siste 5-10 minuttene, slik at suppen 
tykner. Når linsene er gjennomkokte og myke, er 
det klart. Skvis saften av en halv sitron og bland det 
inn i gryten. Smak til om du eventuelt trenger litt 
mer salt.

Topp med fersk koriander ved servering, og gjerne 
med varmt naan brød til.



Det er fortsatt mulighet for å få kjøpt flotte 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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HÅNDLAGDE KORT FRA BOTTOMLEY

Håndlagde kort fra Bottomley
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BARN I BANGLADESH

Barn i Bangladesh – tidlig i livet

Siden Norsk Bangladesh Fadderforening begynte å støtte barn og skoler i Bangladesh rett etter den 

opprivende frigjøringskrigen har det skjedd mye bra i landet. Situasjonen er ikke så «rå» som da NBF 

startet opp, skjønt det er fortsatt dårlige forhold for en stor del av barna i Bangladesh. Det er spesielt 

situasjonen for de aller fattigste, arbeidsløse, etniske minoriteter, og de som bor mest utsatt for 

naturkatastrofer nær kysten og elvene som er vanskelig. 

Den første store forandringen for barns situasjon de siste par tiårene er den raske urbaniseringen i 

Bangladesh, og dette vil fortsette. UNICEF anslår at halvparten av befolkningen vil bo i byer innen 

2050. Mye av tilflyttingen til byene skyldes naturkatastrofene langs kysten, tilgang på skole og andre 

tjenester og jobbmuligheter. Andelen av unge i befolkningen er stort, og selv om at fødselsraten går 

ned vil skolesystemet fortsatt være presset hardt de kommende tiårene, selv om det har vært gjort 

formidable framskritt på dette feltet også. Den andre store forandringen, spesielt for barn, er 

nedgangen i barnedødelighet. Da NBF startet opp var barnedødeligheten 20%, hvert femte barn 

døde før fylte 5 år, mens i dag er den ‘bare’ på 5,6%. Dette er en stor triumf for utviklingen i 

Bangladesh.

UNICEF sier at denne suksessen undermineres av at nyfødte-dødsfall fortsatt er blant verdens 

høyeste, anslagsvis 62000 i året, og mødredødsfall i barsel er 5200 i året, uten at det er tegn til store 

forbedringer. Nyfødtdødsfallene skjer i løpet av den første måneden, og halvparten av disse igjen i 

Bangladesh skjer den første dagen. Hovedårsaken til dette er i følge UNICEF for tidlig fødte (under- 

og feilernæring), blodforgiftning og komplikasjoner ved selve fødselen, som kvelning. Av en eller 

annen grunn er det også et svært høyt antall dødfødte. Årsakene er knyttet til at fødslene skjer 

hjemme uten assistanse av kyndige fødselshjelpere. De mange barseldødsfallene skyldes også 

mangelen på fødselssentre og døgnåpne akuttklinikker og helsesentre med nødvendig kunnskap.

Stunting er et begrep som ikke er så godt kjent i Norge, og som ikke har noen enkel oversettelse. 

Uttrykket brukes ofte sammen med wasting som er alvorlig tap av muskel- og fettmasse, og de to 

formene for feil- og underernæring sammen øker dødeligheten kraftig. Se referansen nederst for en 

nærmere forklaring. Stunting reflekterer langtidseffektene av under- og feilernæring over lang tid. 

Ofte er situasjonen til slike barn forverret av hyppig og kronisk sykdom. Barn som lider av stunting er 

for korte for sin alder og hemmet i fysisk utvikling. Hjernen får ikke nok næring ved de viktigste 

stadiene av vekst og utvikling, og resultatet er hemmet utvikling (altså ikke nødvendigvis 

«utviklingshemming»). Som oftest er effekten av stunting permanent etter 1000 dager.
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BARN I BANGLADESH

Dette har livslang betydning, og kan innebære svakere kognitiv utvikling og lærevansker som kan 

gjøre det vanskelig å gjennomføre skolegang med godt resultat.

Utfordringene med dårlig næring begynner i mammas mage. Det fortsetter med lav fødselsvekt, 

utilstrekkelig tilgang på brystmelk, sunn og næringsrik mat, og dårlige matvaner og hygieniske 

forhold. Denne situasjonen har knapt endret seg siden 2007. Målt mot Verdens Helseorganisasjons 

klassifisering er andelen av stunting og undervekt i Bangladesh svært høy.

Hovedårsaken til vekttap og stunting er mødrenes utdannings- og kunnskapsnivå i tillegg til 

sosioøkonomisk status. Tilgang på rent vann og gode hygieniske forhold er grunnleggende for 

bedre ernæring. Blant fattige barn i Bangladesh, som slumbeboere og andre i husholdninger uten 

rent vann, er 57 % stuntet i følge UNICEF. Så fort husholdningene får trygt drikkevann går raten for 

stunting ned til 31 %.  I 2017 var gjennomsnittsraten for stunting 36 %, og myndighetenes mål for 

2020 er å få tallet ned til 25 %, noe som kan vise seg vanskelig.

Det sier det seg selv hvor støtet bør settes inn; økt status for kvinner, trygt drikkevann, tilgang på 

toaletter, kunnskap om grunnleggende hygiene, økt mødrekunnskap om spedbarnsutvikling og 

kunnskap om bedre ernæring og stimulering av barn. Dette er noe vi kan ta med oss inn i Norsk 

Bangladesh Fadderforenings arbeid med skolene våre.
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Kilder: 

WHO, UNICEF-Bangladesh, Verdensbanken, Macrotrends, Reuters m.fl. 

For de som er spesielt intersserte i stunting og wasting anbefaler jeg artikkelen her 

https://www.researchgate.net/publication/275361500_Wasting_and_Stunting-Similarities_and_

Differences_Policy_and_Programmatic_Implications , men den befatter seg ikke spesielt med 

Bangladesh.

Olav

BARN I BANGLADESH

Et skolemaltid er inkludert pa skolene vi støtter

Fotball og risdyrking, Agrasara. Fot. Olav MyrholtSkolehagen på Agrasara. Fot. Kari Korbøl, NBF.



Når vi får kunnskap kan det omsettes til 
forbedringer, sier kvalitetskontrolløren Shumi, 
som også er leder av fagforeningen. Nøkkelen til 
å styrke og sikre kvinner på arbeidsplassen er å gi 
dem kunnskap om egne rettigheter og 
lovgivning. Seksuell trakassering er en del av 
arbeidsdagen til mange kvinner i Bangladesh. 
Slike overgrep rapporteres knapt, og det kan 
være vanskelig for utenlandske bedrifter å 
avdekke misbruket. Derfor bør temaet tas opp 
med fabrikkledelsen, er rådet fra 
fagforeningsrepresentantene. 

I tillegg til organisasjonene for etisk handel har 
Framtiden i Våre Hender vært flink til å holde tak 
i tekstilarbeidernes sak i Bangladesh, og fulgt 
temaet tett lenge etter støvet over Rana Palace 
har lagt deg. Let der for mer informasjon!

Tilpasset Fadderkontakten etter artikkel i 
Klassekampen 07/03718

Olav

TEKSTILARBEIDERNE 
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Tekstilarbeiderne i Bangladesh

• 

Bangladesh er verdens største tekstileksportør, 
og veksten i industrien har gitt landet viktige 
inntekter og arbeidsplasser. Mellom 60 og 65 % 
av tekstilarbeiderne er kvinner. De færreste av 
dem har erfaring fra annet lønnet arbeid, og 
mange av dem kommer fra landsbygda og har 
ikke nødvendig skolegang.

Kvinnene må forstå sine rettigheter, og hvordan 
de skal fremme disse, sier Thamina, 
generalsekretær for Bangladesh Apparels 
Workers Federation. Og viktigst av alt, sier hun, 
de må føle seg trygge på at de er likestilt med 
menn. 
Fatale ulykker som kollapsen av fabrikklokalene 
Rana Plaza tilbake i 2013, har avdekket 
uholdbare arbeidsforhold da og siden ved flere 
tekstilfabrikker. Ansatte utsettes for helse- og 
sikkerhetsrisiko, lønningene er blant verdens 
laveste, overtiden ekstrem, og flere steder 
utsettes arbeiderne for verbal og fysisk 
mishandling. 

Et samarbeidsinitiativ fra organisasjonene for 
etisk handel i Danmark og England har ført til et 
dialogprogram i fabrikker i leverandørkjedene til 
norske, britiske og danske bedrifter.

Tekstilarbeiderne Shumi og Taslima er trygge på 
egne rettigheter, og de er ikke lengre redd for å 
diskutere med fabrikkledelsen. Gjennom Sosial 
Dialog-programmet har yrkeskvinnene i 
Bangladesh styrket sin posisjon. Flere og flere 
fabrikker i Bangladesh deltar i programmet for 
sosial dialog og ser nytten av dette. Syerne får 
kunnskap, mandat og anledning til jevnlige 
møter med ledelsen. Når kvinnene tas med på 
råd blir arbeidsplassen tryggere, rettighetene 
sikres og fabrikken tjener mer penger.

Syopplæring på Agrasara, en av våre skoler
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NBF har støttet skoler og skolebarn i Bangladesh siden 1972-73, og mye har skjedd med 
skolesystemet i Bangladesh siden den gang. Det er lenge siden NBF har gitt en orientering om 
utdanning og skoleløpet i landet. Vi støtter for øyeblikket barn på 5 skoler og barnehjem i landet.
Som i landene rundt er skolesystemet påvirket av kolonitiden og britenes utdanningsvesen. 
Kolonistyret fram til 1947 hadde bygd opp et skolesystem som skulle utdanne folk til arbeid i 
administrasjonen. Både i oppbygging og innhold i dag finner man likheter med britenes 
tankegang. Både struktur og administrasjon i skolevesenet er utrolig komplisert, og i framstillingen 
har jeg forenklet en god del. 

Bangladesh har et enhetlig grunnskolepensum som ender med en eksamen på hvert skolenivå, og 
en hovedeksamen ved avslutningen av 10. klasse. Etter dette er obligatorisk skole slutt. Det finnes 
tre forskjellige utdanningsløp for å gjennomføre grunnskolen; General Education, Madrasah 
(religiøs) Education, og Technical/Vocational (yrkes-) Education. Hvert løp tar elevene gjennom en 
forskole som ikke er obligatorisk, Primary School (barneskolen), og Secondary School 
(ungdomsskolen). 

SKOLESYSTEMET

Skolesystemet i Bangladesh
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Ungdomsskoletrinnet er delt i tre med Junior Secondary, Secondary og Higher Secondary. Higher 
Secondary er to påbygningsår over grunnskoleeksamen. Derfra kan elevene gå videre til et tredje 
nivå som fører fram mot college, diploma i yrkesfag og høyere teknisk utdanning. 

Primary School har klassene 1–5, og alderen er 6–10 år, og forløpet er minimum 5 år. Elevenes 
opprykk avgjøres ved hver årsavslutning.

Ungdomsskolen har klassene 6-8 for Junior Secondary School, klassene 9-10 for Secondary School 
og klassene 11-12 for Higher Secondary School. Ved avgang 12. klasse er elevens alder teoretisk 
16–17 år.

Ved avgang 10. klasse, Secondary School får elevene eksamen for fullført grunnskole - for å 
overføre det til norsk situasjon. Normalt er det så langt NBF følger elevene på skolene vi har støttet, 
men vi har jo også støttet egnede studenter videre framover, blant annet på Agrasara og gjennom 
utdanningsstipendet vårt.

I de fleste tilfellene går elevene på den grunnskolen som er lettest tilgjengelig for elevene og deres 
familier. Ideologi spiller ikke så stor rolle i skolevalget som i en del andre islamsk orienterte land. 
Det eksisterer også et parallelt General Education-løp, der selve skoleruta er tilpasset 
jordbrusksyklusen, med morgen- og kveldsskole og fri i viktige innhøstingsperioder.  

SKOLESYSTEMET
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Dermed kan barn på landet få samme grunnskoleutdanning som folk i byene og andre som ikke er 
engasjert i jordbruk. Dette systemet ble foreslått og gjennomført av organisasjonen BRAC sammen 
med myndighetene, og har vært en suksess.

Etter 10. klasse deles utdanningsløpene som ved videregående i Norge, med de to 
påbygningsårene Higher Secondary som fører fram mot høyere utdanningsinstitusjoner eller som 
avsluttende yrkesutdanning, eller som halvdelen av et høyere yrkesutdanningsdiplom etter 
ytterligere 2 år. Deretter er det mulig med ytterligere fagspesialisering. Etter 12. klasse tar det fra 3 
til 5 år å oppnå en Bachelor Degree fra et college som igjen kan føre videre til universitetsstudier. 

Utdanningssystemet i Bangladesh er under et kjempepress på grunn av en enorm befolkning, og 
et stort antall barn som skal gjennom skolekverna. Utdanning og skole er underfinansiert og stort 
sett fattigslig, og det skorter på kvalifiserte lærere i forhold til behovet. Det er ingen ting å si på 
interessen for å gå på skolen og innrulleringen i de første årene i grunnskolen er høy. 
Utdanningssystemet er under stadig forbedring, utfordringene er store. 

Dropout-raten er veldig høy, og dette skyldes vanligvis sosio-økonomiske forhold, barnearbeid, 
uegnede toalettforhold på skolene, trakassering av jenter, barneekteskap og tidlige svangerskap. 

Olav
Kilder: UNICEF, wikipedia og statistikk fra FN

SKOLESYSTEMET
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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!

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.

E-faktura

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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